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Introdução 
 
Como gerenciar de maneira organizada e sistemática o conhecimento no Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) - fundação pública que, ao completar 47 anos de 
existência (1964 – 2011), é considerada uma das referências principais no Brasil na 
produção e disseminação de conhecimento sobre políticas públicas e desenvolvimento 
econômico brasileiro? Que iniciativas e práticas de GC devem ser contempladas no 
Plano Estratégico de Gestão do Conhecimento previsto na Política de Gestão do 
Conhecimento e Inovação instituída na organização em 2010? 
 
A necessidade de responder essas questões levou à realização do presente trabalho. 
Houve consenso entre os membros do Comitê de Gestão do Conhecimento e Inovação 
(CGI) do IPEA que seria importante diagnosticar o grau de maturidade da instituição 
em gestão do conhecimento (GC) antes de se executar qualquer projeto. 
 
Diagnosticar o grau de maturidade significa conhecer o estágio atual em que o IPEA 
encontra-se no processo de institucionalização da GC, isto é, conhecer os pontos fortes 
e o que ainda precisa ser feito para tornar a GC parte do modelo de gestão, da maneira 
de trabalhar, da organização. 
 
Selecionou-se como metodologia para realizar esse diagnóstico o método 
Organizational Knowledge Assessment (OKA). Desenvolvido pelo “World Bank 
Institute” e adotado por dezenas de organizações públicas brasileiras, o OKA é o 
método recomendado pelo Comitê Técnico de Gestão do Conhecimento e Informação 
Estratégico (CT-GCIE), um dos comitês técnicos integrantes do Comitê Executivo do 
Governo Eletrônico, coordenado pela Casa Civil da Presidência da República. 
 
A realização do diagnóstico não foi tarefa trivial. As quatro etapas do trabalho, a saber: 
i) análise documental; ii) entrevistas com dirigentes; iii) aplicação do método OKA; e iv) 
análise dos resultados consumiram três meses de atividades de um grupo instituído 
para esse fim, além de envolver membros da alta administração, chefias 
intermediárias e servidores das áreas de apoio e finalísticas. 
 
Os resultados do diagnóstico e as recomendações apresentadas neste relatório – além 
de responder as questões apresentadas acima, mostram os desafios a serem 
superados nos próximos anos para institucionalizar a GC no IPEA. 
 
O presente relatório está dividido, além desta introdução, em dez seções textuais e 
duas pós-textuais. Na primeira seção textual, para facilitar o entendimento sobre o 
que é gestão do conhecimento, são apresentadas duas definições. Na segunda, 
relatam-se as iniciativas de GC no IPEA desde 2007 até o momento atual. Em seguida, 
há uma seção de agradecimento a todos que contribuíram para a realização do 
diagnóstico (seção 3). A quarta parte do documento é dedicada à apresentação do 
método OKA. As seções seguintes descrevem os objetivos do diagnóstico (seção 5) e 
suas etapas: análise documental (seção 6) entrevistas com dirigentes (seção 7) e 
aplicação do método OKA (seção 8). Na nona seção, são discutidos os resultados da 
aplicação do método. Finalmente, na décima e última seção, “considerações finais”, 
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são apresentados os desafios a serem superados nos próximos anos para elevar o grau 
de maturidade do IPEA em GC. 
 
As seções pós-textuais são “Referências Bibliográficas” e ANEXOS. 
 
1. Definição de Gestão do Conhecimento 
 
São duas as definições de Gestão do Conhecimento adotadas neste diagnóstico. A 
primeira é a adota pelo Comitê Técnico de Gestão do Conhecimento e Informação 
Estratégica – CT-GCIE (parte integrante do Comitê Executivo do Governo Eletrônico) 
que entende GC como “... conjunto de processos sistematizados, articulados e 
intencionais, capazes de incrementar a habilidade dos gestores e servidores públicos 
de criar, coletar, organizar, transferir e compartilhar informações e conhecimentos que 
podem servir para a tomada de decisões, para a gestão de políticas públicas e para a 
inclusão do cidadão como produtor de conhecimento coletivo”. 
 
A segunda é aquela proposta pela empresa KPMG que definir GC como “... uma 
abordagem sistemática e organizada para melhorar a capacidade da organização de 
mobilizar conhecimento para aumentar o desempenho” (KPMG, 2003, p. 4). 
 
Na próxima seção, os principais marcos relacionados à GC no IPEA são apresentados 
em ordem cronológica. 

 
2. Histórico da Gestão do Conhecimento Organizacional no IPEA 
 
Institucionalizar a Gestão do Conhecimento (GC) é tornar a GC parte do modelo de 
gestão, isto é, da maneira de se trabalhar na organização. O processo de 
institucionalização da GC no IPEA iniciou-se em novembro de 2007 quando a Diretoria 
desta fundação aprovou o Programa de Fortalecimento Institucional e, três anos e 
meio depois, ainda não foi concluído. 
 
Como mostra a experiência de órgãos e entidades da Administração Pública Federal, 
assim como a de empresas estatais, institucionalizar a GC é tarefa de médio a longo 
prazo, pois requer mudanças na cultura organizacional. Além disso, GC é 
multidimensional. Diz respeito, além da cultura organizacional, a outras dimensões 
gerenciais, tais como: gestão da informação, gestão de pessoas, liderança, estratégias 
e planos, estrutura hierárquica. Assim, não se trata de desafio trivial. 
 
No caso do IPEA, esse desafio é ainda maior tendo em vista que o processo de 
modernização da gestão na instituição é recente, pois teve início em 2008 com o Ciclo 
de Planejamento Estratégico (CPE) 2008. 
 
Nesta seção, são descritos os principais marcos desse processo de institucionalização 
da GC de novembro de 2007 até o momento atual. 
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2.1 Programa de Fortalecimento Institucional - PFI (Novembro 2007) 
 
O Programa de Fortalecimento Institucional – proposto por Fernando Ferreira, ex- 
Diretor da Diretoria de Desenvolvimento Institucional e aprovado pela Diretoria da 
instituição – contemplava, em novembro de 2007, a realização de uma proposta de 
gestão do conhecimento com as seguintes características: i) que contribuísse para 
promover o incremento da produção intelectual; ii) que propiciasse o acesso amigável 
(interno e externo) e permanente ao conteúdo técnico existente; iii) que propiciasse 
um intercâmbio entre os produtores de conhecimento criando um contexto 
colaborativo na produção de idéias.  
 
O PFI propunha que os seguintes princípios fossem observados na definição da 
estratégia de uma política de gestão do conhecimento: i) promover a disseminação e 
compartilhamento do conhecimento; ii) GC é uma prática estratégica e demanda uma 
definição clara de uma visão estratégica (relevância e objetivos a serem alcançados); 
iii) GC demanda revisão das práticas de gestão de pessoas devido a seu impacto sobre 
as pessoas; e iv) práticas motivadoras do compartilhamento do conhecimento são 
críticas para a sustentabilidade do projeto de GC. 
Finalmente, o PFI propunha a implantação das Árvores de Conhecimento para que se 
tornasse possível a visualização das competências e conhecimentos dos colaboradores 
sob o formato de um “cartograma” ou “mapa de saberes”. Assim, a “Arvore de 
Conhecimento” foi a primeira ferramenta proposta para mapear “quem sabe o que” 
na instituição. 
 
2.2 Ciclo de Planejamento Estratégico (CPE) 2008 
 
Tendo o PFI como fundamento, entre março e dezembro de 2008, a diretoria colegiada 
e os servidores mobilizaram – se, por meio de diversas atividades,  para formular 
coletivamente os direcionadores estratégicos da instituição, a saber: i) missão; formas 
de atuação institucional; valores e princípios; visão até 2013, desafios estratégicos para 
o período 2008 – 2010 e eixos temáticos para o desenvolvimento. 
 
O tema Gestão do Conhecimento aparece como uma das estratégias do Desafio 5. 
Promover o Fortalecimento Institucional do IPEA, a saber: “elaborar e implantar uma 
arquitetura de gestão do conhecimento para o IPEA”. Assim, em consonância com o 
PFI que propunha a realização de uma proposta, o CPE 2008 contemplava a elaboração 
e implantação de uma arquitetura, isto é, de uma estratégia e de uma modelo de GC 
para a instituição. 
 
 
2.3 Ciclo de Planejamento Estratégico (CPE) 2009 
 
O Ciclo de Planejamento Estratégico (CPE 2009) – instituído por meio da Portaria no 
36, de 16 de abril de 2009, da Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE) – estabeleceu 
que a elaboração e proposição das metas institucionais deveriam guardar 
conformidade com os direcionadores estratégicos formulado no CPE 2008. Assim 
sendo, foram estabelecidas as seguintes metas (definida pela portaria como um 
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projeto ou atividade que deveria gerar um produto ou serviço mensurável) 
diretamente relacionadas à estratégia de GC citada na seção anterior:  
 

i) Elaborar proposta de estratégia e de práticas de Gestão do Conhecimento 
(GC) visando armazenar, recuperar, disseminar e utilizar o conhecimento 
produzido pelo IPEA; assim como gerar novos conhecimentos e criar um 
ambiente colaborativo de compartilhamento de conhecimentos individuais 
e organizacionais por meio de redes de pesquisa; 

 

ii) Implantar, em articulação com a Presidência, o software D-Space e o 
Sistema de Editoração Eletrônica de Revista – SEER (utilizado  pelo Instituto 
Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia – IBICT) para possibilitar a 
criação de repositórios digitais com funções de captura, preservação e 
disseminação do conhecimento produzido pelo IPEA; e 

 

iii) Ampliar os canais de discussão e colaboração do IPEA no sentido de 
permitir a seus pesquisadores a interação com outras instituições nacionais 
e internacionais para tratar de estudos e pesquisas sobre temas que 
contribuam para o aperfeiçoamento de políticas públicas e para o 
planejamento do desenvolvimento brasileiro por meio da implantação de 
Fórum de Discussões pela Internet. 

 
2.4 Ciclo Operacional Ipea de Gestão do Conhecimento - COPIpea (2009) 
 
Em julho de 2009, o responsável pela área de planejamento e orçamento da Diretoria 
de Administração e Finanças (DIRAF) apresentou à diretoria colegiada do IPEA a 
proposta de Ciclo Operacional Ipea de GC (COPipea de GC). 
 
Trata-se de um modelo onde a GC ocorre na gestão de processos de trabalho  tanto os 
de apoio como os finalísticos (Ver Anexo I). Esse modelo pode ser utilizado também no 
gerenciamento de projetos.  
 
A gestão do conhecimento na gestão de processos/projeto é iniciada no COPIpea de 
GC quando os membros da equipe do processo/projeto trabalho buscam “aprender 
antes” sobre como executar o processo/projeto. Para isso, acessam o Repositório de 
Conhecimentos onde são armazenadas informações e conhecimentos sobre, entre 
outras coisas, como executar as atividades dos processos de trabalho, assim como 
sobre informações de projetos executados no passado. O aprendizado continua 
durante a execução dos processos/projetos. No final da execução de projetos é 
possível, então, validar e renovar os conhecimentos do repositório.  
 
O COPipea de GC prevê também o funcionamento de Comunidades de Prática onde 
servidores do IPEA podem interagir virtualmente com pesquisadores, especialistas e 
bolsistas.  
 
Em síntese, os principais benefícios do COPIpea são: 
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• Permitir o armazenamento de informações e de conhecimentos essenciais para o 
cumprimento da missão institucional, a saber: i) anais de eventos; ii) artigos; iii) 
boletins; iv) cartas de conjuntura; v) comunicados do Ipea; vi) livros; vii) notas 
técnicas; viii) revistas (PPE/PPP/Desafios); ix) Textos para Discussão; x) trabalhos 
apresentados em eventos; xi) dissertações; xii) teses; xiii) material multimídia; xiv) 
programas de rádio e TV; xv) notícias de jornais; xvi) referências; xvii) materiais de 
ensino; xviii) registros administrativos; xix) relatórios de gestão; xx) relatórios de 
pesquisa; etc; e 

 

• promover o compartilhamento de informações e conhecimentos entre servidores 
da instituição e especialistas, pesquisadores e bolsistas mediante a implantação de 
comunidades de prática virtuais. 

 
 
2.5 Projeto Institucionalização da Gestão do Conhecimento no IPEA. Programa IPEA – 
Pesquisa (2009) 
 
O esforço de elaborar proposta de estratégia e de práticas de GC, citada na seção 
anterior como uma das metas do CPE 2009, produziu o projeto “Institucionalização da 
Gestão do Conhecimento no IPEA”. Esse projeto foi contemplado no Componente III 
(Desenvolvimento Institucional) do Programa IPEA – Pesquisa (Contrato de 
empréstimo 1841/OC-BR firmado entre o IPEA e o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento – BID em 15 de setembro de 2009). 
 
O projeto “Institucionalização da Gestão do Conhecimento no IPEA” foi inserido no 
Plano Operativo Anual (POA) 2010 do Programa IPEA – Pesquisa tendo sido previsto o 
montante de R$ 1.000.000,00 (Hum milhão de reais) para suas atividades. 
 
O projeto “Institucionalização da Gestão do Conhecimento no IPEA” previa a 
contratação de firma consultora para sua implantação tendo em vista a inexistência, 
nos quadros da instituição, de profissionais com experiência prática na implantação de 
estratégia e de práticas de GC. O projeto prevê a entrega dos seguintes produtos: 
 
1. Planejamento do projeto 
 

a. Ambientação no IPEA; 
b. Definição da logística do Projeto; e 
c. Planejamento detalhado do Projeto; 

 
2. Arquitetura de Gestão do Conhecimento 
 

a. Avaliação de iniciativas e práticas de Gestão do Conhecimento já existentes 
no IPEA; 

b. Avaliação os sistemas de informação e infraestrutura de TI; 
c. Avaliação do grau de maturidade em Gestão do Conhecimento; e 
d. Formalização da Visão, Governança e Estrutura de GC; 
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3. Portal Corporativo 
 

a. Mapeamento e inventário detalhado dos sistemas Web existentes; 
b. Avaliação da maturidade de gestão dos ambientes Web existentes; 
c. Plano de Trabalho para implementação do novo portal; 
d. Desenvolvimento de cenários futuros da evolução da plataforma central de 

Tecnologia da Informação; 
e. Definição dos requisitos detalhados para os ambientes Web (portal 

corporativo); 
f. Definição da governança do portal; e 
g. Definição do Plano de Implementação do Portal; 

 
 

4. Páginas Amarelas 
 

a. Planejamento do trabalho; 
b. Definição de grandes estruturas de classificação; 
c. Definição dos requisitos funcionais e técnicos da ferramenta de suporte; 
d. Definição dos processos de atualização e governança; 
e. Definição dos metadados que caracterizam as estruturas taxonômicas; e 
f. Definição do plano de implementação; 

 
5. Comunidades de Prática 
 

a. Planejamento do trabalho 
b. Definição dos temas para lançamento das Comunidades (até 5 temas 

piloto); 
c. Definição dos metadados que caracterizam as estruturas taxonômicas 

dessas 5 comunidades-piloto; 
d. Definição dos requisitos funcionais e técnicos da ferramenta de suporte das 

comunidades; 
e. Definição dos processos de governança das comunidades; e 
f. Definição do plano de implementação; 
 

6. Melhores Práticas, Benchmarking e Lições Aprendidas 
 

a. Planejamento do Trabalho 
b. Definição dos processos associados a melhores práticas, benchmarking e 

lições aprendidas; 
c. Definição dos requisitos formais e técnicos da ferramenta de suporte; 
d. Definição dos processos de governança; e 
e. Definição do plano de implementação. 

 
O Quadro 1  mostra as  entregas para cada serviço a ser prestado pela firma consultora 
no âmbito do projeto “Institucionalização da Gestão do Conhecimento no IPEA”. 
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Quadro 1: Entregas da Firma Consultora no Âmbito do Projeto Institucionalização da 
Gestão do Conhecimento no IPEA 
 

Serviços Entregas 

1. Proposta de 
arquitetura de gestão 
do conhecimento 

• Relatório técnico com recomendações específicas sobre processo e 
etapas de evolução da GC no IPEA 

2. Portal Corporativo 
• Documento de visão sobre estratégia do portal; 

• Modelo de governança do portal; 

• Padrões mínimos de infraestrutura de portal aplicado à gestão do 
conhecimento e inovação;  

• Requisitos funcionais, técnicos e arquitetura de informação da 
primeira versão da plataforma de portal corporativo e tecnologias 
de suporte à GC; 

• Requisitos funcionais e técnicos de futuro sistema de contratos e 
convênios; 

• Requisitos funcionais e técnicos de futuro sistema de 
desenvolvimento de carreiras 

3. Mapeamento de 
competências 
organizacionais e 
individuais 

• Estratégia, objetivos e forma de implementação; 

• Requisitos funcionais e técnicos para desenvolvimento da solução; 

• Documento com a taxonomia final; 

• Protótipo da arquitetura de informação; e 

• Modelo de governança do mapa de competências 

4. Comunidades de 
Prática Virtuais 

• Definições estratégicas 

• Rotinas da comunidade 

• Papéis a serem desempenhados nas comunidades; 

• Especificações das habilidades organizacionais necessárias; e 

• Infraestrutura de colaboração 

5. Melhores Práticas, 
Benchmarking e Lições 
Aprendidas 

• Definição dos papéis e fluxos associados à coleta, validação e 
disseminação de lições aprendidas, benchmarking e melhores 
práticas 

• Definição dos requisitos funcionais, técnicos e da estrutura de 
publicação e validação de conteúdos; 

• Elaboração de regras detalhadas para gestão da participação e da 
aprendizagem 

 
Observa-se um alinhamento entre o projeto “Institucionalização da Gestão do 
Conhecimento” (2009), o Programa de Fortalecimento Institucional (2007), a 
estratégia do Desafio 5 do planejamento estratégico - CPE 2008 (Promover o 
Fortalecimento Institucional do IPEA) e as metas do CPE 2009. Os quadros abaixo 
mostram esse alinhamento. 
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Quadro 2. Alinhamento entre o Projeto Institucionalização da Gestão do 
Conhecimento no IPEA e o Programa de Fortalecimento Institucional 
 

Características da proposta de GC preconizada 
pelo Programa de Fortalecimento Institucional 

– PFI (2007) 

Ações contempladas no Projeto 
Institucionalização da GC no IPEA 

Permitir acesso amigável (interno e externo) e 
permanente ao conteúdo técnico existente 

Definição de uma arquitetura de Portal 
Corporativo que permitirá o acesso ao 
conteúdo conforme proposto no PFI 

Promover intercâmbio entre os produtores de 
conhecimento criando um contexto colaborativo na 

produção de idéias 

Implantação de Comunidades de Prática 
Virtuais que permitirá o intercâmbio entre os 
produtores de conhecimento proposto no PFI 

Observar o princípio de “promover a disseminação e 
compartilhamento do conhecimento” 

Implantação de Comunidades de Prática 
Virtuais que promoverá a disseminação e 

compartilhamento do conhecimento proposto 
pelo PFI 

Definir claramente uma visão estratégica de GC Elaboração de proposta de arquitetura de 
gestão do conhecimento 

Implantar Árvores de Conhecimento para que se 
tornasse possível a visualização das competências e 
conhecimentos dos colaboradores sob o formato de 

um “cartograma” ou “mapa de saberes” 

Mapeamento de competências 
organizacionais e individuais com resultado 
semelhante ao proposto pelo PFI (ao invés 
de “mapa de saberes” o projeto viabilizará 

“mapa de competências”) 

 
Quadro 3. Alinhamento entre o Projeto Institucionalização da Gestão do 
Conhecimento no IPEA e a Estratégia de GC relacionada ao Desafio 5 do CPE 2008 
 

Estratégia de GC do CPE 2008 Ações contempladas no Projeto 
Institucionalização da GC no IPEA 

“Elaborar e implantar uma arquitetura de gestão do 
conhecimento para o IPEA” 

Elaboração e implantação de proposta de 
arquitetura de gestão do conhecimento 

 
Quadro 4. Alinhamento entre o Projeto Institucionalização da Gestão do 
Conhecimento no IPEA e as Metas de GC do CPE 2009 
 

Metas do CPE 2009 Ações contempladas no Projeto 
Institucionalização da GC no IPEA 

Elaborar proposta de estratégia e de práticas de 
Gestão do Conhecimento (GC) visando armazenar, 

recuperar, disseminar e utilizar o conhecimento 
produzido pelo IPEA 

Elaboração de proposta de arquitetura de GC e 
implantação das seguintes práticas de GC: i) 
Portal corporativo; ii) páginas amarelas; iii) 

mapeamento de competências; iv) Comunidade 
de Práticas Virtuais; e v) melhores práticas, 

benchmarking e lições aprendidas 

Gerar novos conhecimentos e criar um ambiente 
colaborativo de compartilhamento de 

conhecimentos individuais e organizacionais 

Implantação de Comunidades de Prática 
Virtuais 

 



11 
 

Relatório Final – 11/08/2011 Página 11 
 

2.6 Ciclo de Planejamento Estratégico (CPE) 2010 - 2011 
 
A Portaria SAE/PR no 47, de 8 de abril de 2010, da Secretaria de Assuntos Estratégicos 
da Presidência da República, publicada no Diário Oficial da União de 9 de abril de 2010, 
instituiu o Ciclo de Planejamento Estratégico do IPEA para o biênio 2010 – 2011. 
 
A meta do CPE 2010 – 2011 diretamente ligada ao tema GC foi a de no 25, a saber 
“Implantar até dezembro de 2010 o Ciclo Operacional de gestão do conhecimento que 
contempla a adoção das seguintes práticas: repositório de conhecimentos – RCIpea, 
comunidades de práticas virtuais, banco de talentos/páginas amarelas, melhores 
práticas, benchmarking e lições aprendidas. 
 
Houve duas alterações na meta relacionada à GC do CPE 2010 em comparação com 
aquelas fixadas no CPE 2009: i) a menção ao Ciclo Operacional Ipea de Gestão do 
Conhecimento que havia sido apresentado à diretoria colegiada em julho de 2009; e ii)  
o projeto “Repositório de Conhecimentos – RCIpea”. 
 
As demais práticas de GC (comunidades de práticas virtuais, banco de talentos/páginas 
amarelas, melhores práticas, benchmarking e lições aprendidas) continuaram sendo 
contempladas no projeto “Institucionalização da Gestão do Conhecimento no IPEA”. 
A prática “portal corporativo”, embora não tenha aparecido no enunciado da meta, 
continuou constando desse projeto. 
 
Os projetos “Institucionalização da Gestão do Conhecimento no IPEA” e “Repositório 
de Conhecimentos” foram contemplados no Plano Operativo Anual – POA/2011 do 
Programa Ipea – Pesquisa (Componente III). Para esses projetos foram reservados R$ 
800.000,00 (oitocentos mil reais) e R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) 
respectivamente. 
 
O processo de contratação da firma consultora para implantar o projeto 
“Institucionalização da Gestão do Conhecimento” foi concluído em 11 de março de 
2011 quando o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) em ofício ao  Ipea 
informou que não tinha objeção à contratação da empresa TerraForum (vencedora do 
certame). 
 
2.7 Mapa Estratégico na DIDES e Gestão do Conhecimento 
 
A direção da Diretoria de Desenvolvimento Institucional – DIDES (Diretor e 
Coordenadores-Gerais) validou , em 6 de agosto de 2010, o Mapa Estratégico 2010 – 
2015 da Diretoria. 
 
O mapa foi construído com base na metodologia do Balanced Scorecard (BSC) e são 
cinco as suas perspectivas: fortalecimento institucional, público-alvo, processos 
internos, pessoas e tecnologias, e orçamentária-financeira. 
 
O processo de construção do mapa teve três etapas: a) treinamento dos servidores e 
colaboradores da DIDES na metodologia BSC; b) elaboração da versão preliminar do 
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mapa estratégico com base em entrevistas com servidores da DIDES e de outras 
diretorias e nos direcionadores estratégicos do Ipea por uma Equipe de 
Desenvolvimento formada por servidores e colaboradores da Diretoria; e c) validação 
do Mapa Estratégico 2010 – 2015 por parte da direção. 
 
Um dos objetivos estratégicos do Mapa Estratégico da DIDES (ver Anexo II) é 
“desenvolver modelo de gestão do conhecimento”. Associado a esse objetivo está a 
meta “realizar 50% das ações de gestão do conhecimento deliberadas pelo Comitê de 
Gestão do Conhecimento e Inovação – CGI do Ipea.  

 
2.8 Acordo de Cooperação Técnica IPEA – SBGC (2010) 
 
Em junho de 2010, o IPEA assinou o Acordo de Cooperação Técnica com a Sociedade 
Brasileira de Gestão do Conhecimento (SBGC). 
 
O objeto do instrumento é o estabelecimento de parceria entre SBGC e o IPEA visando 
à implementação de ações conjuntas que assegurem a realização de estudos e 
pesquisas e eventos de interesse mútuo sobre os seguintes temas: i) Gestão do 
conhecimento; ii) Gestão da inovação; iii) Portais corporativos; iv) Educação 
corporativa; v) Inteligência competitiva; vi) comunidades de prática; vii) Ferramentas 
Web 2.0; viii) Gestão do conhecimento em cadeias produtivas e arranjos produtivos 
locais; ix) Gestão do conhecimento e educação; x) Gestão do conhecimento e saúde 
pública; xi) Gestão do conhecimento na área de tecnologia da informação; xii) Gestão 
do Conhecimento na Administração Pública; xiii) Gestão do conhecimento e 
sustentabilidade; ix) Gestão do conhecimento nas pequenas e médias empresas; x) 
Inteligência no setor público; entre outros. 
 
2.9 Política de Gestão do Conhecimento e Inovação (2010) 
 
O presidente do IPEA, por meio da Portaria no 385, de 13 de outubro de 2010, 
instituiu, no âmbito da instituição, a Política de Gestão do Conhecimento e Inovação. A 
portaria que instituiu a política é constituída de cinco partes. Na primeira, é instituído, 
no âmbito do Ipea, a Política de Gestão do Conhecimento e Inovação.  
 
Na segunda, são definidos os objetivos da política. Merece destaque nesta seção o 
objetivo de “incentivar a criação  de mecanismos que visem à melhoria da eficiência, 
da eficácia e da efetividade dos produtos e serviços prestados pelo IPEA ao Estado e à 
Sociedade (Art. 1º, Inciso II). 
 
Na terceira parte, são apresentadas as definições de Gestão do Conhecimento e 
conceitos relacionados, tais como: dado, informação e Plano Estratégico de Gestão do 
Conhecimento. A proposta de Política de Gestão do Conhecimento e Inovação adota a 
definição do Comitê Executivo do Governo Eletrônico. 
 
Na quarta parte, são apresentadas as diretrizes da Política de Gestão do Conhecimento 
e Inovação do Ipea. Na quinta e última parte do documento, é definido que o papel de 
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gestor da Política de Gestão do Conhecimento e Inovação do IPEA será desempenhado 
pelo Comitê de Gestão do Conhecimento e Inovação. 
 
 
2.10 Comitê de Gestão do Conhecimento e Inovação (2010) 
 
O presidente do IPEA, por meio da Portaria no 386, de 13 de outubro de 2010, instituiu 
o Comitê de Gestão do Conhecimento e Inovação do IPEA. A portaria que instituiu a 
política é dividida em três seções. Na primeira, é criado o Comitê com a finalidade de 
gerenciar a Política de Gestão do Conhecimento e Inovação do IPEA. 
 
Na segunda seção, são apresentadas as competências do Comitê, entre as quais, pode-
se destacar “propor ao presidente do IPEA o Plano Estratégico de Gestão do 
Conhecimento”. Na terceira e última seção do documento, é definida a composição do 
Comitê, que conta com representantes de todas as áreas do Instituto. 
 
As portaria nos 385 e 386 que instituíram respectivamente a Política de Gestão do 
Conhecimento e Inovação do IPEA e o Comitê de Gestão do Conhecimento e Inovação 
foram proposta por um grupo de trabalho instituído pelo presidente do Ipea. 
 
Até o momento (julho de 2011), o Comitê de Gestão do Conhecimento e Inovação – 
CGI realizou cinco reuniões ordinárias e uma extraordinária. 
 
Na 3ª Reunião Ordinária, realizada no dia 15 de março de 2011, o CGI aprovou a 
Resolução no 1 onde propõe ao presidente do IPEA as seguintes medidas: i) suspensão 
da contratação de empresa de consultoria até o segundo semestre de 2011; e ii) a 
execução, até o segundo semestre de 2011, das seguintes medidas: a) constituição de 
equipe de servidores para assegurar a internalização do conhecimento da empresa de 
consultoria no IPEA ao longo da implantação do projeto “Institucionalização da Gestão 
do Conhecimento no IPEA”; b) realização de diagnóstico do grau de maturidade do 
IPEA em Gestão do Conhecimento mediante a adoção do Método Organizational 
Knowledge Assessment (OKA); c) elaboração do Plano Estratégico de Gestão do 
Conhecimento; e d) Realização de palestras com a apresentação de casos reais de 
implantação e institucionalização da GC em instituições públicas. 
 
Em cumprimento à decisão do CGI, o IPEA comunicou  à empresa vencedora do 
certame (TerraForum Consultores), no dia 06 de abril de 2011, a decisão de 
“suspender o processo de contratação até o segundo semestre do ano em curso” e 
solicitou a ela que se manifestasse quanto a ao interesse de firmar contrato no 
segundo semestre (mantendo as mesmas condições já acordadas) caso o CGI decida 
pela efetivação da contratação. 
 
A empresa TerraForum Consultoria manifestou, em 12 de abril de 2011, o interesse em 
prosseguir com o desenvolvimento do projeto de implantação da GC no IPEA no 
segundo semestre deste ano e concordou em manter as condições acordadas 
previamente. 
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Para realizar o diagnóstico do grau de maturidade e elaborar proposta de Plano 
Estratégico de GC, o CGI instituiu um grupo de trabalho (GT). Participaram ativamente 
das atividades desse GT os servidores Fábio Ferreira Batista, Flávia Schmidt de Holanda 
e Ronaldo Dias. 
 
2.11 Eventos de Gestão do Conhecimento (2011) 
 

Com a finalidade cumprir a decisão do CGI, descrita no item “d” da seção anterior, 

foram realizados em junho de 2011, em parceria com a Sociedade Brasileira de Gestão 

do Conhecimento (SBGC), dois eventos sobre Gestão do Conhecimento. Esses eventos 

são os primeiros realizados no âmbito da parceria estabelecida entre IPEA e SBGC em 

junho de 2010. 

O primeiro, “Gestão do Conhecimento na Administração Pública. Por Onde Começar?”, 

foi realizado no dia 16 de junho e teve como objetivo conhecer as respostas de 

representantes de instituições públicas brasileiras às seguintes perguntas: 1) Por onde 

suas instituições começaram, de maneira sistemática e organizada, a gerenciar o 

conhecimento organizacional; 2) Se você recebesse hoje a tarefa de iniciar, de maneira 

sistemática e organizada, a gestão do conhecimento na sua instituição, por onde 

começaria? e 3) Qual a estratégia de GC adotada hoje na sua instituição. 

Participaram do evento as seguintes instituições públicas: i) Petrobras – Petróleo 

Brasileiro S/A; ii) Operador Nacional do Sistema Elétrico – NOS; iii) Banco do Brasil; iv) 

Caixa Econômica Federal; v) Câmara dos Deputados; vi) Empresa Brasileira de Correios 

e Telégrafos (ECT); vii) Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); viii) Secretaria 

de Gestão do Governo do Estado de São Paulo; ix) Ministério da Saúde; e x) Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). 

Na abertura, o professor da Fundação Getúlio Vargas, André Saito, proferiu palestra 

sobre gestão do conhecimento. 

O evento contribuiu para ampliar o conhecimento dos membros do CGI sobre o tema e 

a respeito de como instituições publicas começaram a gerenciar o conhecimento 

organizacional, as estratégias adotadas; as práticas de GC mais frequentes; as 

dificuldades enfrentadas e as principais lições aprendidas. 

O segundo evento, “Oficina de Aprendizagem em Gestão do Conhecimento e Inovação. 

Da Estratégia aos Resultados: Direcionamento, Soluções e Métricas”, ocorreu no dia 22 

de junho de 2011 também em parceria com a SGBC. 

O objetivo da oficina foi estabelecer uma base conceitual e compartilhar exemplos 

reais que habilitassem os participantes (20 servidores e colaboradores) para a 

implantação e sustentação da GC no IPEA. Com uma abordagem sistêmica e 

pragmática, foram discutidas metodologias e promovidas dinâmicas entre os 
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participantes visando abordar questões estratégicas, táticas e operacionais 

relacionadas à GC. Mapeamento e retenção de conhecimentos, redes sociais, 

aprendizagem colaborativa, governança, e indicadores foram alguns dos temas 

abordados. 

Os eventos contribuíram para harmonizar o conhecimento dos membros do CGI sobre 
o tema gestão do conhecimento, além de permitir acesso a informações sobre como 
outras organizações buscam institucionalizar a GC. 
 
A realização do diagnóstico só foi possível graças à dedicação de servidores e gestores 
do IPEA e de colaboradores de outras instituições. Dedico a próxima seção a agradecer 
essas pessoas. 
 
2.12 Projeto Implantação de Modelo de Gestão de Pessoas para o IPEA, baseado na 
Gestão por Competências 
 
Além dos projetos “Institucionalização da Gestão do Conhecimento” e “Repositório de 
Conhecimentos” (ver seções 2.5 e 2.6), foi contemplado no Plano Operativo Anual – 
POA/2011 do Programa Ipea – Pesquisa (Componente III), com um orçamento de R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais), outro projeto relacionado à institucionalização da 
Gestão do Conhecimento no IPEA. Trata-se do projeto “Implantação de Modelo de 
Gestão de Pessoas para o IPEA”. Esse projeto visa elaborar e implementar um modelo 
integrado de políticas, práticas e processos de gestão de pessoas, de acordo com a 
legislação aplicável, tendo como foco a gestão por competências. 
 
O modelo de gestão de pessoas por competências pode ser visto como uma prática 
relacionada a processos facilitadores da GC, como destaca Batista, e, portanto, como 
uma prática de gestão do conhecimento (BATISTA et al, 2005, p. 20). 
 
São os seguintes os serviços e produtos a serem entregues, até março de 2012, pela 
empresa vencedora do processo de licitação (Quântica Desenvolvimento e 
Performance) no âmbito desse projeto: 
 
1. Relatório com proposta de intervenção no IPEA após alinhamento da proposta com 

a equipe da Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas – CGPES e relatório de 
recomendações/ações propostas para a adaptação da equipe técnica do IPEA à 
metodologia de gestão por competências; 

2. Treinamento da equipe técnica do IPEA; 
3. Relatório consolidado das reuniões de orientação com Comitê Técnico; 
4. Relatório com o diagnóstico das principais necessidades e expectativas do IPEA 

baseado nas entrevistas com gestores, equipe técnica do IPEA e análise 
documental; 

5. Relatório consolidado e validado do mapeamento, descrição e classificação das 
Competências Essenciais do IPEA; 

6. Relatório consolidado e validado do mapeamento das Competências Técnicas e 
Comportamentais de cada Área; 
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7. Relatório consolidado e validado do mapeamento, descrição e classificação dos 
níveis de proficiência e consolidação do inventário das Competências Técnicas e 
Comportamentais de cada Cargo/Função; 

8. Banco de Competências contendo competências essenciais do IPEA, competências 
de cada área e competências de cada cargo/função; 

9. Relatório com identificação das Trilhas de Aprendizagem; 
10. Relatório de avaliação de competências dos servidores do IPEA; 
11. Relatório demonstrativo da estrutura do processo de avaliação de competências 

do IPEA; 
12. Proposta de Plano de Capacitação para os servidores; e 
13. Manual de políticas internas de gestão de pessoas. 
 
 
3. Agradecimentos 
 
Agradeço a todos que contribuíram, direta ou indiretamente, para a realização deste 
diagnóstico. Destaco de maneira especial: 
 

• Ana Flávia P. M. Fonseca, reitora do Centro Universitário de João Pessoa, ex-
gestora do Banco Mundial e autora do método Organizational Knowledge 
Assessment (OKA) que nos orientou gratuitamente  na aplicação do método; 

 

• Sônia Goulart, consultora, professora da Escola Nacional de Administração Pública 
(ENAP) e membro da Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento (SBGC) que 
ministrou gratuitamente a oficina “Aplicação do Método OKA no IPEA”; 

 

• Marcos Antônio Papa, funcionário da Eletronorte e professor da Universidade 
Católica de Brasília (UCB) que ministrou gratuitamente a oficina “Aplicação do 
Método OKA no IPEA” e disponibilizou o aplicativo “SysOKA” utilizado no 
processamento das respostas; 

 

• Ronaldo Dias, Flávia de Holanda Schmidt - colegas e membros do Grupo de 
Trabalho encarregado de realizar o diagnóstico do grau de maturidade do IPEA em 
gestão do conhecimento - pela participação nas atividades de: i) definição dos 
procedimentos para a aplicação do método; ii) realização de entrevistas com os 
dirigentes;  iii) mobilização de servidores e gestores do IPEA para participarem da 
oficina ”Aplicação do Método OKA no IPEA”; iv) análise dos resultados; v) 
sugestões para a elaboração de proposta preliminar do Plano Estratégico de 
Gestão do Conhecimento do IPEA; e vi) análise e validação deste documento; 

 

• João Brígido e Fábio Schiavinatto – colegas e membros do Grupo de Trabalho 
encarregado de realizar o diagnóstico do grau de maturidade do IPEA em GC pela 
contribuição na definição dos procedimentos para a aplicação do método; 

 

• Dirigentes que participaram da Etapa II (entrevistas), a saber: i) Márcio Pochmann, 
presidente do IPEA; ii) Fábio de Sá e Silva, Chefe de Gabinete da Presidência; iii) 
Luciana Acioly da Silva, Chefe da Assessoria Técnica da Presidência (ASTEP); iv) 
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Marcos Antonio Macedo Cintra, diretor da DINTE);  v) Aristides Monteiro Neto, 
Chefe da Assessoria de Planejamento – ASPLA; vi) João Cláudio Garcia, 
Coordenador do Ambiente WEB da ASCOM; vii) Helder Rogério Sant´ana Ferreira, 
Diretor-Adjunto da DISOC, ix) Geová Parente Farias, Diretor Substituto da DIDES; x) 
Cláudio Roberto Amitrano, Diretor-Adjunto da DIMAC; xi) Divonzir Arthur Gusso, 
Diretor-Adjunto da DISET; Roberto Nogueira, Técnico de Planejamento e Pesquisa 
(DIEST); e xii) Bruno Oliveira Cruz, Diretor-Adjunto da DIRUR; e 

 

• Respondentes do questionário do método OKA: i) Servidores que atuam na área de 
pesquisa: a) Acir Almeida (DIEST); b) Flávia de Holanda Schmidt (DISET); c) Jorge 
Hargrave Gonçalves da Silva (DIRUR); d) Lucas Mation (DIRUR); e) Rafael Henrique 
Moraes Pereira (DIRUR); f) Roberto Passos Nogueira (DIEST); g) Sandro Sacchet de 
Carvalho (DISOC); h) Valdir Melo (DIMAC); e i) Bruno Araújo (DISET); ii) Servidores 
que atuam em outras atividades: a) Fábio Ferreira Batista (DIDES); b) Fábio 
Schiavinatto (ASTEP); c) Jhonathan Divino Ferreira dos Santos (biblioteca/DINTE); d) 
Pérsio Davison (Gabinete da Presidência); e) Ronaldo Dias (ASPLA); e f) Tomás Aiza 
(DIDES); e iii) Ocupantes de cargo de direção: a) Aristides Monteiro (Chefe da 
ASPLA); b) Edvaldo Noleto Perna Filho, Coordenador-Geral de Tecnologia da 
Informação e Comunicações (CGTIC/DIDES); c) Graziela Ferreira de Oliveira, 
Coordenadora-Geral de Serviços Corporativos e Apoio à Pesquisa; d) João Cláudio 
Garcia Rodrigues Lima (ASCOM); e e) Sonia Silva, Coordenadora-Geral de Gestão de 
Pessoas (CGPES/DIDES).  

 

Passo, a seguir, a descrever detalhadamente o método utilizado no diagnóstico: o 
método OKA.  
 
4. O Método OKA – Organizational Knowledge Assessment 
 
O Instituto do Banco Mundial (World Bank Institute) desenvolveu o método OKA com o 
propósito de quantificar a capacidade das organizações em mobilizar informações, 
conhecimento, experiência e intuição para alcançar seus objetivos estratégicos e 
agregar valor a produtos e serviços.  
 
O método apoia-se em três elementos básicos: pessoas, processos e sistemas. Cada 
elemento é constituído de dimensões do conhecimento.  
 
As 14 dimensões do conhecimento contemplas métricas, questionário com 205 
questões e pontuação associada a cada questão. 
 
Após a aplicação do questionário (ver ANEXO V) é possível por meio de um aplicativo 
obter as seguintes informações: i) a pontuação associada a cada dimensão; ii) gráfico 
individual (“spider diagram”) para cada participante da pesquisa; iii) gráfico com a 
visão geral da organização (média das pontuações obtidas com as respostas de todos 
participantes da pesquisa) 
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A análise dos resultados da aplicação do questionário permite identificar: i) os pontos 
fortes e oportunidades de melhoria da organização na institucionalização da GC; ii) o 
grau de maturidade da organização em GC, isto é, o estágio atual em que ela se 
encontra em comparação com a pontuação máxima de cada uma das 14 dimensões;  e 
iii) o grau de preparação para institucionalizar com êxito a GC. 
 
O foco do método OKA é a avaliar a capacidade da instituição em ampliar seus ativos 
intelectuais por meio dos elementos “Pessoas”, “Processos” e “Sistemas”. A definição 
dessas dimensões foi feita com base na literatura sobre GC e na opinião de 
especialistas no tema e estão interligadas. A dimensão “compartilhamento do 
conhecimento”, por exemplo, contém aspectos tecnológicos (sistemas) e políticas 
(processos), mas contribui mais na ampliação dos ativos intelectuais quando há 
investimento no elemento “pessoas”. 
 
Os Quadros 4, 5 e 6 mostram breve descrição das dimensões. 
 

Quadro 4. Breve Descrição das Dimensões Associadas ao Elemento “Pessoas” 

Pessoas 

PCI – Cultura & 
Inventivos 

As atitudes culturais, as crenças e os incentivos implícitos e explícitos, 
que existem dentro das organizações para moldar, criar e dar suporte ao 
uso dos ativos intelectuais (incluindo conhecimento) para atingir suas 
metas. 

PKIC – Criação e 
identificação do 
conhecimento 

A capacidade da organização e suas partes interessadas (stakeholders) 
em identificar e criar conhecimento (e outros ativos intelectuais), 
especialmente aqueles que contribuem para os objetivos da 
organização. 

PKS – 
Compartilhamento do 
Conhecimento 

A capacidade da organização e suas partes interessadas (stakeholders) 
em compartilhar ativos intelectuais de maneira a permitir que a 
instituição atinja suas metas. 

PCPKT – Comunidades 
de Pratica e Times de 
Conhecimento 

A existência, a natureza e o uso de grupos de pessoas que possam ser 
efetivamente mobilizados para resolver problemas e possibilitar que a 
organização atinja suas metas. 

PKL – Conhecimento e 
Aprendizado 

A capacidade da organização no desenvolvimento de seu capital 
humano por meio de treinamentos e outras atividades estruturadas ou 
formalmente estabelecidas para a construção de conhecimento. 
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Quadro 5. Breve Descrição das Dimensões Associadas ao Elemento “Processos” 

Processos 

RL – Liderança & 
Estratégias 

A adoção e utilização da GC pelas lideranças da organização como um 
princípio gerencial. 

RKF – Fluxo de 
Conhecimento 

A natureza e a capacidade do conhecimento e outros ativos intelectuais 
fluírem dentro da organização. Isto inclui captura, armazenamento, 
disseminação e outros aspectos de distribuição do conhecimento. 

ROK – 
Operacionalização do 
Conhecimento 

A capacidade da organização em integrar e aplicar conhecimento no seu 
negócio e em seus processos operacionais (incluindo desenvolvimento 
de novos produtos, marketing e outros). Representa o ciclo interativo de 
conhecimento dentro dos processos críticos da organização, e 
consequentemente dos seus resultados. 

RA - Alinhamento O grau no qual o objetivo do Programa de GC e seu resultado tenta 
satisfazer ou realizar os objetivos e metas da organização. 

RMB – Métricas e 
Monitoração 

A capacidade da organização para medir a si mesma com respeito à 
gestão de seus ativos intelectuais e a monitorar e identificar melhores 
práticas, informação externa e aprendizado que pode melhorar os 
processos internos e gerar valor para a organização. 

 

Quadro 6. Breve Descrição das Dimensões Associadas ao Elemento “Sistemas” 

Sistemas 

SKMTI – Infra-
estrutura Tecnológica 
de GC 

A existência e a capacidade da infraestrutura tecnológica que provê o 
suporte à gestão do conhecimento e ao compartilhamento de melhores 
práticas. 

SKAI – Acesso a 
Infraestrutura 

A capacidade e a infraestrutura existente que possibilitem às partes 
interessadas (stakeholders) o acesso e interação com os “ativos 
intelectuais” da organização (estejam eles em sistemas ou em outras 
pessoas). 

SCM – Gerência de 
Conteúdo 

O tipo  de conteúdo e as ferramentas de gestão da informação que a 
organização produz e gerencia para executar a GC. 

SKMEL – Suporte e 
gerência do Programa 
de GC 

A natureza, o projeto e a capacidade do Programa de GC, como 
construído dentro da organização, em envolver pessoas, unidades 
organizacionais, grupos, etc. 

 

São apresentadas, abaixo, as métricas relacionadas com a cada uma das 14 dimensões. 

Essas métricas foram transformadas em questões objetivas que integram o 

questionário de pesquisa. Foram atribuídos pontos para as respostas de cada questão. 

Assim, por exemplo, as respostas da questão “Quais tipos de conhecimentos (internos 
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e externos) são criados na organização” (referente à dimensão Identificação e Criação 

do Conhecimento) receberam as seguintes pontuações: 

� Conhecimentos de processos organizacionais – 10 pontos 

� Conhecimento de procedimentos – 10 pontos 

� Conhecimentos tópicos (por assunto) – 10 pontos 

� Conhecimentos práticos (derivado do “know-how” da organização) – 10 pontos 

� Melhores práticas – 10 pontos 

� Lições aprendidas – 10 pontos 

� Conhecimentos sobre clientes/consumidores – 8 pontos 

� Nenhuma das anteriores – 0 ponto 
 
O percentual que uma organização obtém em cada dimensão é calculado com base na 
pontuação obtida nas questões a ela relacionadas. Assim, por exemplo, o percentual 
30% em uma determinada dimensão significa que a organização obteve 30% dos 
pontos atribuídos às respostas das questões daquela dimensão. 
 
 
4.1  O Elemento Pessoas 

PCI – Cultura e Incentivos – Definição: Os aspectos culturais implícitos e explícitos, 

crenças e incentivos que existem dentro das organizações para formatar, criar e dar 

suporte ao uso dos ativos intelectuais para atingir suas metas. 

Quadro 7. Aspectos avaliados na dimensão PCI – Cultura e Incentivos 

1. O grau com que as políticas da organização recompensam as atividades ligadas ao 
conhecimento. Isto inclui mecanismos de cooperação e transferência de 
conhecimento como Comunidades de Prática e “Postura de Grupo”. 

2. Tolerância da organização com os riscos e comportamentos relacionados a ações 
de inovação. 

3. O grau com que a organização apoia e oferece atividades ligadas ao aprendizado 
de seus colaboradores. 

4. Receptividade da organização a mudanças no trajeto profissional dos 
colaboradores (plano de carreira, ascensão profissional, mudança de área, etc.) 

5. Participação dos colaboradores na melhoria do desempenho da organização. 

6. Receptividade da empresa a idéias externas 

 

PKIC – Criação e identificação do conhecimento – Definição: A capacidade da 

organização e suas partes interessadas (stakeholders) em identificar e criar 

conhecimento e outros ativos intelectuais, especialmente aqueles que contribuem 

para os objetivos da organização. 
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Quadro 8. Aspectos avaliados na dimensão PKIC – Criação e identificação do 

conhecimento 

1. Receptividade da organização a novas informações que sirvam de base para 
estruturação de novo conhecimento 

1. Habilidade da organização e de seus colaboradores em criar novo conhecimento 

2. O grau com que a organização investe e otimiza seu capital humano, atraindo 
e/ou retendo colaboradores que detenham conhecimento atualizado 

3. Os esforços e o comprometimento da organização em identificar e capturar 
informações relevantes ao seu negócio e aos seus objetivos organizacionais. 

4. Os meios de identificação e esclarecimento das oportunidades de GC 
(relacionadas com a forma de condução do processo) 

 

PKS – Compartilhamento de Conhecimento. Definição: A capacidade das organizações 

e suas partes interessadas (stakeholders) em compartilhar ativos intelectuais de 

maneira a permitir que a organização atinja suas metas. 

Quadro 9. Aspectos avaliados na dimensão PKS – Compartilhamento de 

Conhecimento 

1. O grau com que a instituição possui e utiliza estruturas organizacionais que 
favoreçam o compartilhamento de conhecimento (estrutura de comunicação 
entre unidades e outros tipos de estruturas que conduzam ao compartilhamento e 
ao espírito de equipe). 

2. O grau com que o compartilhamento de conhecimento é difundido dentro da 
organização 

3. O suporte dado pela organização às atividades ligadas ao compartilhamento de 
conhecimento 

4. O grau com que a organização compartilha conhecimento tácito 

5. O grau com que a organização compartilha conhecimento explícito 

6. O grau com que a organização converte conhecimento tácito em explícito 

7. O grau com que a organização converte conhecimento explícito em tácito 

8. O grau e a qualidade com que a organização compartilha conhecimento com 
clientes, parceiros e vendedores 

 
PCPKT – Comunidade de Prática e Times de Conhecimento. Definição: Existência, 

natureza e uso de grupos de pessoas que possam ser efetivamente mobilizados para 

resolver problemas e permitir que a organização atinja suas metas. 
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Quadro 10. Aspectos avaliados na dimensão PCPKT – Comunidade de Prática e Times 

de Conhecimento 

1. A habilidade da organização em dar suporte a criação de vários nichos de 
conhecimento e grupos de compartilhamento de conhecimento dentro de sua área de 
atuação. 

2. A natureza das comunidades de prática existentes dentro da organização 

3. A efetividade das comunidades de prática 

4. A capacidade da organização em catalisar a formação de times que utilizem o 
conhecimento para resolver problemas ou para dar suporte aos objetivos da 
organização 
O que está sendo medido 
PKL - Conhecimento & Aprendizado. Definição: A capacidade da organização no 
desenvolvimento de seu capital humano através de treinamentos e outras estruturas 
ou atividades formalmente dirigidas ao desenvolvimento do conhecimento. 
 
 
Quadro 11. Aspectos avaliados na dimensão PKL - Conhecimento & Aprendizado 

1. As atitudes e abordagens da organização para construir capital humano 

2. O grau com que a organização possui treinamentos ou desenvolvimentos dirigidos 
a mudanças comportamentais 

3. O grau com que a organização insere processos de conhecimento nos seus 
processos de trabalho. 

4. O grau com que a organização utiliza e reutiliza conhecimento e “know-how” 

5. O grau com que a organização incorpora informação externa a suas atividades de 
aprendizado. 

 

4.2  O Elemento Processos 

RL – Liderança e Estratégia. Definição: A utilização das técnicas de GC como modelo de 
gestão dos lideres e gerentes da organização 
 
Quadro 12. Aspectos avaliados na dimensão RL – Liderança e Estratégiastá sendo medido 

1. O grau com que a organização considera GC como um valor corporativo. 

2. O grau com que as lideranças atuam na gerencia e supervisão da arquitetura 
organizacional, dos processos ou das políticas da empresa. (Está baseado no fato de 
que a liderança está mais apta a modificar estruturas organizacionais a fim de adaptá-
las e torna-las favoráveis as necessidades do Programa de GC) 

3. O grau com que a alta administração patrocina o programa de GC 

4. O grau com que a alta administração apresenta-se como flexível e apto a mudanças 
em sua própria dinâmica e estrutura 

5. A qualidade e a natureza do relacionamento entre a alta administração e o corpo 
gerencial da organização 

6. O grau com que a média gerência tem incorporado os processos de GC em sua 
rotina diária 
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RKF – Fluxo de Conhecimento. Definição: A natureza e a capacidade do fluxo de 
conhecimento e outros ativos intelectuais dentro da organização. Inclui captura, 
armazenamento, disseminação, e outros aspectos de distribuição do conhecimento. 
 
Quadro 13. Aspectos avaliados na dimensão RKF – Fluxo de Conhecimento sendo  

1. A natureza e efetividade da captura do conhecimento 

2. A natureza e efetividade do armazenamento do conhecimento 

3. A natureza e efetividade da transformação do conhecimento 

4. A natureza e efetividade da disseminação do conhecimento 

5. A natureza e efetividade do fluxo do conhecimento 
 

ROK – Operacionalização do Conhecimento. Definição: A capacidade da organização 
em integrar e aplicar conhecimento dentro de seu negócio e processos operacionais 
(incluindo desenvolvimento de novos produtos, marketing, e outros). Representa o 
ciclo interativo de conhecimento dentro dos processos críticos da organização, e 
consequentemente de seus resultados. 
 
Quadro 14. Aspectos avaliados na dimensão ROK – Operacionalização do 

Conhecimento  

1. A estrutura existente para viabilizar a absorção e integração do conhecimento aos 
processos operacionais da organização 

2. O grau com que as práticas da organização permitem e favorecem mudanças 
contínuas (Quanto mais existirem política, procedimentos e práticas culturais que 
permitam mudança mais facilmente novos conhecimentos serão integrados e 
aplicados) 

3. O grau com que os processos da organização estão documentados e acessíveis aos 
empregados 

4. O grau com que os empregados tiram proveito da integração e aplicação do 
conhecimento 

O que está sendo medido 

RA – Alinhamento. Definição: O grau no qual o objetivo do Programa de GC e seu 
resultado tentam satisfazer ou realizar os objetivos e metas da organização. 
 
Quadro 15. Aspectos avaliados na dimensão RA – Alinhamento 

1. O grau com que a empresa está apta a articular e concretizar objetivos. 

2. O grau com que a empresa contem conhecimento que suporta suas estratégias e 
está alinhado com  seus objetivos 

3. O grau com que o Programa de GC ou as iniciativas de GC refletem os objetivos da 
organização. 

4. O papel da GC para favorecer o atendimento dos objetivos da organização. 

5. O alinhamento entre o tipo de conhecimento existente e as necessidades da 
organização. 

6. O grau de alinhamento da GC com os objetivos organizacionais impactando 
positivamente em suas respostas e resultados. 
que está sendo medido 
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RMB – Métricas e Benchmarking. Definição: A capacidade da organização para medir a 
si mesma com respeito à gestão de seus ativos intelectuais e a monitorar e identificar 
melhores práticas, informação externa, e aprendizado que pode desenvolver seus 
diversos segmentos e gerar valor para a empresa. 
 
Quadro 16. Aspectos avaliados na dimensão RMB – Métricas e Benchmarking 

1. O grau em que a organização está apta a identificar, avaliar e aperfeiçoar sua 
operação interna de maneira sustentável. 

Empresas que buscam melhoria contínua através de programas de qualidade, são 

receptivas à GC e a melhores práticas que desenvolvam a organização 

2. O grau com que a organização emprega medidas para avaliar benefícios 
relacionados às iniciativas e a programas voltados à GC. 

3. A efetividade da TI e outros investimentos em infra-estrutura 

4. O grau com que a organização é capaz de monitorar e interagir com seus 
parceiros, vendedores e competidores. 

Empresas que usam parceiros, vendedores e terceirizados por definição necessitam ter 

habilidade para gerenciar informação e conhecimento e atuar para que seus 

parceiros, vendedores e terceirizados façam seu trabalho adequadamente. 

Organizações que estejam aptas a fazer esta boa monitoração possuem infra-

estrutura que poderá ser usada para GC e/ou compartilhamento. 

5. O grau com que a organização está apta a identificar e assimilar informação sobre 
si mesma no ambiente externo. 

6. O grau com que a empresa está organizada para medir o desempenho das 
pessoas. 

 
 
4.3  O Elemento Sistemas 

SKMTI - Infra-estrutura Tecnológica de GC. Definição: A capacidade e existência de 
infra-estrutura tecnológica que permita a gestão do conhecimento e o 
compartilhamento de melhores praticas 
 
Quadro 17. Aspectos avaliados na dimensão SKMTI - Infra-estrutura Tecnológica de 

GCO que 

1. Os softwares, aplicações ou ambientes de comunicação existentes para dar suporte 
as atividades de Gestão do Conhecimento. 

2. A natureza e a capacidade da infra-estrutura tecnológica para dar suporte ao fluxo 
e aos processos de conhecimento. 

3. A Infra-estrutura tecnológica existente para dar suporte aos processos da empresa 
relacionados a GC 

4. Medição dos resultados e uso da infra-estrutura tecnológica. 

 

SKAI- Acesso a Infra-estrutura. Definição: A capacidade e a infra-estrutura existente 
permitindo o acesso e interação dos stakeholders com os “ativos intelectuais” da 
empresa (sejam eles sistemas ou outras pessoas) 
O que está sendo  
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Quadro 18. Aspectos avaliados na dimensão SKAI- Acesso a Infra-estrutura 

1. A natureza do processo para acessar o conhecimento da organização. 

2. A facilidade com que pode ser compreendido o significado do conhecimento 
contido na organização. 

3. A facilidade de acesso ao conhecimento implícito da organização. 

4. A natureza e efetividade dos mecanismos que a organização possui para encontrar 
conhecimento. 

5. Medição de resultados e uso de conteúdos 

 
SCM – Gerência de Conteúdo. Definição: O tipo de conteúdo e as ferramentas de 
Gerência da Informação que a organização produz e gerencia. 
 
Quadro 19. Aspectos avaliados na dimensão SCM – Gerência de Conteúdo 

1. O grau com que a organização tem informação sobre suas necessidades 

2. A abrangência e tipo de conteúdo que a organização possui. 

3. A qualidade do conteúdo que a organização possui 

 
SKMEL Suporte e Gerência do Programa de GC. Definição: A natureza, desenho e 
capacidade do Programa de GC, como construído dentro da organização, em envolver 
pessoas, unidades, grupos, etc. 
 
Quadro 20. Aspectos avaliados na dimensão SKMEL Suporte e Gerência do Programa 

de GC 

1. A infraestrutura do ambiente/programa de GC 

2. A natureza dos papéis associados com a infraestrutura de GC 

3. O balanceamento entre aspectos formais e não formais da infraestrutura do 
ambiente de GC 

4. A existência de laços de realimentação (feedback) e mecanismos de monitoração 
relacionados ao ambiente de GC. 

 

A seção seguinte é destinada a explicar, de forma mais detalhada, o objetivo do 

diagnóstico realizado. 
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5. Objetivo do diagnóstico 
 
O objetivo do diagnóstico foi identificar o grau de maturidade do IPEA em Gestão do 
Conhecimento (GC). 
 
Nível de maturidade em GC é uma escala de medida onde se pode avaliar a capacidade 
e o nível de preparação de uma organização em utilizar de forma adequada seus ativos 
intelectuais ou capital intelectual. Por capital intelectual entende-se o conjunto de 
ativos intangíveis representado pelo acervo de conhecimentos e geradores do 
diferencial competitivo, que agregam valor à organização.  
 
São os seguintes os componentes do capital intelectual (ou ativos intelectuais):  
 

• Ativos de mercado: Potencial que a empresa possui em decorrência dos intangíveis 
relacionados ao mercado, tais como: marca, clientes, lealdade dos clientes, 
negócios recorrentes, canais de distribuição, franquias, etc.  

• Ativos humanos: Benefícios que o indivíduo pode proporcionar às organizações por 

meio de sua expertise, criatividade, conhecimento, habilidade para resolver 

problemas, tudo visto de forma coletiva e dinâmica  

• Ativos de propriedade intelectual: Aqueles que necessitam de proteção legal para 

proporcionar benefícios às organizações, tais como: know-how, segredos 

industriais, copyright, patentes, designs, etc. 

• Ativos de infraestrutura: “Tecnologias, metodologias e processos empregados, 

como sistema de informação, métodos gerenciais, bancos de dados, etc.” 

O diagnóstico do grau de maturidade do IPEA em GC servirá de subsídio para a 
elaboração do Plano Estratégico de Gestão do Conhecimento do IPEA a ser implantado 
no período 2012 – 2014. 
 
Como explicitado na seção 4, o método adotado no diagnóstico foi o OKA – 
Organizational Knowledge Assessment. Com base na experiência de implantação desse 
método em 256 instituições no Brasil e no exterior, sua autora, Ana Flávia Fonseca 
recomendou e o Grupo de Trabalho encarregado do diagnóstico concordou em seguir 
as seguintes etapas na aplicação do método: i) Análise Documental; ii) Entrevistas;  iii) 
Aplicação do método; e iv) Análise dos resultados. 
 
Apresentam-se, a seguir, nas seções 6, 7 e 8, os objetivos, os procedimentos e os 
resultados de cada uma dessas etapas. 
 
6.  Análise Documental 
 
O objetivo desta etapa foi identificar os principais problemas e prioridades 
relacionados aos processos de gestão do conhecimento (produção, articulação, 
captação, armazenamento, disseminação, compartilhamento e uso do conhecimento) 
nas diretorias e na presidência do IPEA. Para tanto, foram analisados os documentos 
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referentes ao planejamento estratégico, planos de trabalho, relatórios gerenciais e 
metas institucionais.  
 
Os principais problemas de Gestão do Conhecimento identificados na análise 
documental foram: 
 

• Problema 01. Existe na instituição uma cultura dominante de produção individual 
do conhecimento e inexistência de estruturas, mecanismos institucionais e 
incentivos para reforçar a produção coletiva e Inter setorial de conhecimento. 
Observam-se, no entanto, iniciativas isoladas de produção coletiva. Esse problema 
está relacionado com a dimensão PKIC – Criação e identificação do conhecimento 
(ver seção 4.1); 

 

• Problema 02. Inexistência de mecanismos efetivos de monitoramento dos 
produtos decorrentes dos acordos de cooperação técnica, não obstante a iniciativa 
recente da Divisão de Apoio à Pesquisa (CGCAP/DIDES) de solicitar às diretorias 
uma avaliação dos resultados produzidos no âmbito desses acordos. Esse problema 
está associado à dimensão RMB – Métricas e Monitoração do método OKA (ver 
seção 4.2); 

 

• Problema 03. As informações sobre o capital intelectual da instituição não estão 
organizadas nem disponíveis. Entendemos “capital intelectual” como a capacidade, 
habilidade e experiência, assim como o conhecimento formal que os servidores 
detêm e que agregam (ou não) aos trabalhos realizados no IPEA. O capital 
intelectual não é, entretanto, propriedade do IPEA. O “capital intelectual” é um 
ativo intangível que pertence ao próprio servidor (seja ele TP, TD, etc.), mas que 
pode ser utilizado pelo IPEA para agregar valor à produção institucional. Como as 
informações sobre o “capital intelectual” não estão organizadas e disponíveis, 
supomos que esse capital é subutilizado. Na verdade, parafraseando Michel 
Polanyi, podemos afirmar que “o IPEA não sabe o que sabe”. Esse problema está 
relacionado a três dimensões do método OKA, a saber: i) RKF – Fluxo de 
Conhecimento; ii) SKAI – Acesso a Infraestrutura; e iii) SCM – Gerência de 
Conteúdo; 

 

• Problema 04. Inexistência de um modelo consolidado de armazenamento da 
produção do IPEA que possa ser disponibilizada publicamente. Esse problema está 
relacionado com as mesmas dimensões do problema 3 (SKF, SKAI e SCM); 

 

• Problema 05. O compartilhamento de conhecimentos entre os servidores deve ser 
otimizado. Observamos que, embora existam formas de compartilhamento do 
conhecimento sobre os trabalhos desenvolvidos na instituição (seminários, 
oficinas, reuniões, etc.), os processos de compartilhamento do conhecimento 
podem ser otimizados desde que haja um esforço organizado e sistemático nesse 
sentido. Esse problema está associado à dimensão PKS – Compartilhamento do 
Conhecimento; 
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• Problema 06. Os mecanismos atuais de produção do conhecimento institucional 
que não proporcionam, salvo algumas exceções, debates internos nem discussões 
anteriores à publicação. Esse problema está relacionado com a dimensão PKIC – 
Criação e Identificação do Conhecimento; e 

 

• Problema 07. Dificuldade de internalização do conhecimento produzido pelas 
redes (Acordos de Cooperação Técnica) e pelos pesquisadores beneficiados pelas 
bolsas concedidas pelo IPEA. Esse problema está associado à dimensão ROK – 
Operacionalização do Conhecimento. 

 
A análise dos direcionadores estratégicos do IPEA (missão, visão, desafios e 
estratégias) permitiu identificar prioridades relacionadas à produção, articulação, 
disseminação e uso do conhecimento. 
 
Da missão do IPEA - “produzir, articular e disseminar conhecimento para aperfeiçoar 
políticas públicas e contribuir para o planejamento do desenvolvimento brasileiro” – 
pudemos identificar as seguintes prioridades:  
 
1. Produzir conhecimento para aperfeiçoar políticas públicas; 
2. Produzir conhecimento para contribuir para o planejamento do desenvolvimento 

brasileiro; 
3. Articular conhecimento para aperfeiçoar políticas; 
4. Articular conhecimento para contribuir para o planejamento do desenvolvimento 

brasileiro; 
5. Disseminar conhecimento para aperfeiçoar políticas públicas; 
6. Disseminar conhecimento para contribuir para o planejamento do 

desenvolvimento brasileiro 
 
Já a visão de futuro da instituição, a saber: “1. Ocupar um lugar de destaque nos 
processos decisórios estratégicos do Estado para o desenvolvimento brasileiro”; e “2. 
ser reconhecido  como referência nacional e internacional na área de estudos e 
pesquisas em desenvolvimento, expressa na credibilidade e qualidade de seus 
produtos e na interlocução qualificada nos principais fóruns sobre o desenvolvimento 
e políticas públicas!” traz implícitas importantes prioridades relacionadas aos 
processos de GC. 
 
A primeira prioridade diz respeito ao uso de conhecimento sobre desenvolvimento 
com vistas a “ocupar um lugar de destaque nos processos decisórios estratégicos do 
Estado ...”. 
 
Identifica-se, em segundo lugar, o processo de produzir conhecimento de qualidade, 
uma vez que faz parte da visão “ser reconhecido como referência nacional e 
internacional na área de estudos e pesquisas em desenvolvimento, expressa na 
credibilidade e qualidade de seus produtos ...” 
 
Finalmente, há na visão institucional uma preocupação em disseminar o conhecimento 
produzido nos principais fóruns sobre o desenvolvimento e políticas públicas. 
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O Quadro 21 mostra prioridades de GC presentes nos seguintes desafios definidos no 

Ciclo de Planejamento Estratégico – CPE 2008 do IPEA. A análise desses desafios 

permitiu a identificação de prioridades relacionadas aos processos de produção, 

transferência, indução, articulação e uso do conhecimento, assim, como a implantação 

de arquitetura de GC na instituição. 

Quadro 21. Prioridades Identificadas nos Desafios e Estratégias do IPEA 

Prioridade Onde aparece 

Usar o conhecimento dos servidores 
para fortalecer a integração do IPEA 
no Governo Federal 

Desafio 2: “Fortalecer a integração institucional do IPEA no Governo 
Federal”  
Estratégia: “a) Participar do planejamento de longo prazo do governo 
federal” 

Produzir conhecimento sobre 
políticas públicas federais para 
fortalecer a integração do IPEA no 
Governo Federal 

Desafio 2: “Fortalecer a integração institucional do IPEA no Governo 
Federal” 
Estratégia: “b) Valorizar e ampliar o acompanhamento e avaliação das 
políticas públicas federais na agenda de trabalho do IPEA” 

Ser instituição indutora da Gestão 
Pública do Conhecimento sobre o 
Desenvolvimento 

Desafio 3: “Transformar o IPEA em um indutor da Gestão Pública do 
Conhecimento sobre o Desenvolvimento” 

Produzir coletivamente 
conhecimento sobre o 
desenvolvimento por meio de redes 
de instituições 

Desafio 3. 
Estratégia: “b: “Produzir coletivamente conhecimento sobre 
desenvolvimento  por meio de redes de instituições” 

Transferir conhecimento sobre a 
temática do desenvolvimento 

Desafio 3. 
Estratégia: “c: Contribuir para a formação de pesquisadores e gestores 
na discussão da temática do desenvolvimento” 
 

Produzir conhecimento sobre temas 
internacionais 

Desafio 4: “Ampliar a participação do IPEA no debate internacional 
sobre desenvolvimento” 
Estratégia: b) estimular e ampliar estudos sobre temas internacionais 
nas diretorias do IPEA 

Articular conhecimento junto a 
redes internacionais 

Desafio 4. 
Estratégias: “d) Promover o debate sobre alternativas de 
desenvolvimento junto a redes internacionais  e e) Fomentar a 
construção de novas redes internacionais sobre o desenvolvimento” 

Elaborar e implantar uma 
arquitetura de Gestão do 
Conhecimento no IPEA 

Desafio 5: “Promover o fortalecimento institucional do IPEA 
Estratégia: “c) elaborar e implantar uma arquitetura de gestão do 
conhecimento para  o IPEA. 

Fonte: Portaria no 36 da Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE) da Presidência da República, 
de 16 de abril de 2009. 
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7. Entrevistas com Dirigentes 

O objetivo da Etapa II do diagnóstico do grau de maturidade do IPEA em GC foi a 

realização de entrevistas com os dirigentes das principais áreas organizacionais para 

validar ou não os problemas e prioridades identificados na Etapa I. Análise 

Documental.  

No período de 02 de junho a 1º de julho de 2011 foram entrevistados doze pessoas, a 

saber: o presidente; os diretores da DINTE e da DIDES; os diretores adjuntos da DISOC, 

da DIMAC, da DISET e da DIRUR; um pesquisador sênior da DIEST; o chefe de gabinete 

da presidência; os chefes da ASTEP e ASPLA e um representante da ASCOM. 

O Quadro 22 mostra os nomes dos entrevistados, suas áreas de atuação e as datas de 

realização das entrevistas. 

Quadro 22. Entrevistados, Áreas de Atuação e Datas das Entrevistas 

Entrevistados Áreas de Atuação Data da Entrevista 

1) Presidente do IPEA (Márcio 
Pochmann) 

Presidência 01/07/11 

2) Chefe de Gabinete da 
Presidência (Fábio de Sá e Silva) 

Presidência 17/06/11 

3) Chefe da Assessoria Técnica – 
ASTEC (Luciana Acioly da Silva) 

Assessoria Técnica da 
Presidência - ASTEP 

01/07/11 

4) Diretor da DINTE (Marcos 
Antonio Macedo Cintra) 

DINTE 01/07/11 

5) Chefe da Assessoria de 
Planejamento – ASPLA 
(Aristides Monteiro Neto) 

Assessoria de 
Planejamento da 

Presidência - ASPLA 

10/06/11 

6) Coordenador do Ambiente WEB 
– ASCOM (João Cláudio Garcia) 

Assessoria de 
Comunicação da 

Presidência - ASCOM 

08/06/11 

7) Diretor-Adjunto da DISOC 
(Helder Rogério Sant´ana 
Ferreira) 

DISOC 02/06/11 

8) Diretor da DIDES (Geová 
Parente Farias) 

DIDES 06/06/11 

9) Diretor-Adjunto da DIMAC 
(Cláudio Roberto Amitrano) 

DIMAC 10/06/11 

10) Diretor-Adjunto da DISET 
(Divonzir Arthur Gusso) 

 

DISET 07/06/11 

11) Representante da DIEST 
(Roberto Nogueira) 

DIEST 13/06/11 

12) Diretor-Adjunto da DIRUR 
(Bruno Oliveira Cruz) 

DIRUR 08/06/11 
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As seguintes perguntas foram formuladas aos entrevistados: i) Quais são os principais 

problemas relacionados à Gestão do Conhecimento na sua área de atuação? ii) Quais 

são os principais problemas relacionados à Gestão do Conhecimento no IPEA como um 

todo? iii) Quais são as prioridades relativas à Gestão do Conhecimento na sua área de 

atuação? Iv) Quais são as prioridades relativas à Gestão do Conhecimento no IPEA 

como um todo? e v) Como você vê o processo de internalização do conhecimento 

produzido pelas redes de pesquisas e pelos bolsistas dos programas do IPEA? 

São apresentados, a seguir, os principais problemas de GC apontados pelos 

entrevistados e suas relações com as dimensões do conhecimento do método OKA. 

7.1 Problemas Relacionados às Dimensões RKF – Fluxo de Conhecimento, SKAI – 
Infraestrutura de Acesso  e  SCM – Gerência de Conteúdo  

 
Como descrito na seção 4 (Método OKA), a Dimensão RKF – Fluxo de Conhecimento 
integra o elemento “Processos” do método e avalia a natureza e a capacidade do 
conhecimento e outros ativos intelectuais fluírem dentro da organização. Isto inclui 
captura, armazenamento, disseminação e outros aspectos de distribuição do 
conhecimento. 
 
Já a Dimensão SKAI – Infraestrutura de Acesso diz respeito ao elemento “Sistemas” e 
avalia a capacidade e a infraestrutura existente que possibilitem às partes interessadas 
(stakeholders) o acesso e interação com os “ativos intelectuais” da organização 
(estejam eles em sistemas ou em outras pessoas). 
 
Finalmente, a Dimensão SCM – Gerência de Conteúdo integra também o  elemento 
“Sistemas” do método OKA e avalia o tipo  de conteúdo e as ferramentas de gestão da 
informação que a organização produz e gerencia para executar a GC. 
 
São os seguintes os problemas apontados pelos entrevistados diretamente 
relacionados a essas três dimensões: 
 

• Problema 01 – Inexistência de processo sistemático de armazenamento dos 
registros realizados, de modo que se depende da memória individual e redes 
informais. Esse problema foi identificado na Etapa I – Análise Documental (ver 
problemas 03 e 04 na seção  6); 

 

• Problema 02 – O conhecimento produzido não está sistematizado e organizado de 
forma a permitir acesso fácil ao público interno e externo. No âmbito interno, 
gestores têm dificuldades, por exemplo, em acessar informações sobre planos de 
trabalho, relatórios de atividades, trabalhos publicados, etc. Esse problema foi 
identificado na Etapa I – Análise Documental (ver problemas 03 e 04 na seção  6); 

 

• Problema 03 – Problemas relacionados aos bolsistas: compreensão das diferentes 
finalidades dos diferentes tipos de bolsa que hoje existem no Ipea, dificuldade de 
internalização do conhecimento produzido, dificuldade de compartilhar 
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metodologias utilizadas e o conhecimento gerado, inexistência de processos de 
controle de qualidade de produção. Esse problema foi identificado na Etapa I – 
Análise Documental (ver problemas 2 e 7 na seção  6); 

 

• Problema 04 – Não há mecanismos formais de identificação das áreas de expertise 
e atuação do corpo técnico, e a identificação de competências e, 
consequentemente, dos mais indicados para atender a demandas recebidas pela 
direção da instituição. Existe a necessidade de se desenvolver um currículo lattes 
adaptado para a produção técnica e áreas de interesse do Ipea. Esse problema foi 
identificado na Etapa I – Análise Documental (ver problema 3 na seção 6) 

 

• Problema 05 – Acesso às informações e aos conhecimentos externos é precário 
(não há acesso digital a jornais e revistas internacionais e acesso ao Portal CAPES 
foi interrompido). Além disso, não há sistematização nem compartilhamento das 
referências externas e internas que podem ser usadas para cada objeto de 
pesquisa; 

 

• Problema 06 – Captura de conhecimentos de especialistas renomados nas suas 
linhas de pesquisa é insuficiente; 

 

• Problema 07 – Novos métodos são necessários para disseminação do 
conhecimento produzido e das metodologias utilizadas, pois não há hoje 
mecanismo de compartilhamento dos percursos metodológicos de cada pesquisa. 
Observa-se que não há na instituição estratégia bem definida de disseminação do 
conhecimento produzido; 

 

7.2 Problemas Relacionados à Dimensão PKS – Compartilhamento de Conhecimento 
 
Como apresentado na seção  4.1 (Método OKA), a Dimensão PKS – Compartilhamento 
de Conhecimento é parte do elemento “Pessoas” e avalia a capacidade da organização 
e suas partes interessadas (stakeholders) em compartilhar ativos intelectuais de 
maneira a permitir que a instituição atinja suas metas. 
Dois problemas relacionados à Dimensão PKS foram citados pelos entrevistados. São 
eles: 
 

• Problema 08 – Há dificuldade de interação nos trabalhos realizados inter-diretorias 
e intra-diretorias, dado que a atuação dos pesquisadores é norteada pelo eu perfil 
e pelos seus hábitos – alguns objetivos mais acadêmicos, outros mais aplicados e 
um grupo que entende que a produção aplicada também pode ter aspirações 
acadêmicas. Com isso, há pouca interação intra e inter-diretorias. O diretor-
adjunto da DISOC comentou que na sua diretoria não há um sistema que integre as 
atividades de pesquisa que facilite a comunicação sobre trabalhos com os TPs 
lotados no Rio de Janeiro, de modo que essa comunicação fica dependente de e-
mails e ligações telefônicas. Esse problema fo identificado na Etapa I – Análise 
Documental (ver problemas 5 e 6 na seção  6); e 
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• Problema 09 – Comunicação é muitas vezes deficiente (“interlocução não é boa”) 
com órgãos e entidades da Administração Pública Federal cujos programas e 
políticas o IPEA avalia e a quem a instituição é chamada a auxiliar na formulação de 
políticas públicas. 

 

7.3 Problemas Relacionados à Dimensão PKIC – Criação e Identificação do 
Conhecimento 
 
Como descrito na seção  4.1 (Método OKA), a Dimensão PKIC – Criação e Identificação 
do Conhecimento está associada ao elemento “Pessoas” e avalia a capacidade da 
organização e suas partes interessadas (stakeholders) em identificar e criar 
conhecimento (e outros ativos intelectuais), especialmente aqueles que contribuem 
para os objetivos da organização. 
 
São os seguintes os problemas apontados que são relacionados a essa Dimensão do 
método OKA: 
 

• Problema 10. Dificuldade em produzir coletivamente conhecimento de forma 
alinhada aos direcionadores estratégicos da instituição (missão, visão, valores e 
princípios, desafios, estratégias; formas de atuação e eixos temáticos para o 
desenvolvimento). O plano de trabalho não é seguido e não é verdadeiramente e 
não deveria ser uma soma de trabalhos individuais. Esse problema foi identificado 
na Etapa I – Análise Documental (ver problema 1 na seção  6); 

 

• Problema 11. Dificuldade de compatibilizar as prioridades individuais com as linhas 
de pesquisa estabelecidas pelas diretorias; 

 
7.4 Prioridades de Gestão do Conhecimento 
 
Os entrevistados – após indicarem os principais problemas relacionados à gestão do 
conhecimento - apontaram ações a serem priorizadas e, consequentemente, 
contempladas na elaboração do Plano Estratégico de Gestão do Conhecimento do 
IPEA. São elas (não estão listadas em ordem de importância): 
 

• Prioridade 01. Implantação de um repositório digital de conhecimentos da 
organização; 

• Prioridade 02. Modelar ou rever os processos de produção coletiva, de avaliação e 
disseminação do conhecimento produzido pelos servidores; 

• Prioridade 03. Modelar ou rever os processos de produção, avaliação, 
disseminação e internalização do conhecimento produzido por bolsistas e no 
âmbito das redes de pesquisa; 

• Prioridade 04. Promover de forma mais intensa a transferência  de conhecimento 
de especialistas renomados de diversas áreas do conhecimento para os 
pesquisadores do IPEA; 

• Prioridade 05. Ampliar os meios de disseminação internos de compartilhamento e 
disseminação de informações e dos conhecimentos produzidos na organização; 
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• Prioridade 06. Mapear e disseminar as competências individuais; 

• Prioridade 07. Implantar repositório digital com informações sobre os servidores 
(“Páginas Amarelas” ou algo semelhante ao Currículo Lattes, mas adaptado às 
necessidades do IPEA), tais como: competências (conjunto de conhecimentos e 
habilidades), formação, linhas de pesquisa, atividades (participação em comitês, 
por exemplo), trabalhos (notas técnicas, Textos para Discussão) etc. 

• Prioridade 08. Construir portal corporativo que permita acesso amplo e rápido às 
informações e à produção da organização; 

• Prioridade 09. Assegurar o alinhamento do conhecimento produzido com os 
direcionadores estratégicos; 

 

8. Aplicação do Método OKA 

 

O GT encarregado da realização do diagnóstico do grau de maturidade do IPEA em GC 

seguiu três etapas na aplicação do método OKA. Em primeiro lugar, foram definidos os 

critérios de seleção de respondentes do questionário de pesquisa. Em seguida, houve a 

definição da metodologia de aplicação do questionário. Finalmente, foi realizado um 

workshop com o objetivo de preparar os servidores e gestores convidados a responder 

o questionário. 

 

Na seleção dos respondentes do questionário de pesquisa do método OKA (ver ANEXO 

V), foram observados os seguintes critérios: i) foram incluídos representantes de todas 

as áreas de apoio, a saber: gestão de pessoas (DIDES), tecnologia da informação e 

comunicações (DIDES); serviços corporativos e apoio à pesquisa (DIDES); 

planejamento, gestão estratégica e orçamento (DIDES); biblioteca (DINTE); 

planejamento e articulação (ASPLA); comunicação (ASCOM) e assessoria técnica 

(ASTEP); e ii) foram convidados – e participaram do preenchimento do questionário - 

representantes das diretorias de pesquisa, a saber: DIEST, DISET, DIRUR, DISOC, 

DIMAC. Apenas da DINTE não enviou representante da área de pesquisa; iii) todos as 

áreas que participaram da Etapa II (entrevistas) foram representadas também na Etapa 

III (aplicação do questionário do método OKA): Presidência (ASCOM, ASPLA, ASTEP, 

Gabinete da Presidência); Diretoria de Desenvolvimento Institucional (DIDES) e 

diretorias de pesquisa (DISOC, DIMAC, DISET, DIEST, DIRUR). 

Quanto à metodologia de aplicação do questionário, foram seguidos os seguintes 

procedimentos: i) cada servidor/gestor respondeu individualmente em papel o 

questionário de pesquisa); ii) não houve contato entre os respondentes durante o 

preenchimento do questionário para se evitar distorções na percepção do que está de 

fato ocorrendo no IPEA no tocante à gestão do conhecimento; iii) foi dado um prazo de 

cinco dias (13/07/11 a 18/07/11) para a entrega dos questionários preenchidos; iv)  

colaboradores da CGPGO/DIDES inseriram as respostas no aplicativo “SysOKA” no 

período de 14 a 19/07/11. Esse aplicativo permitiu a produção de gráficos e tabelas 

com os resultados individuais e globais (a média dos percentuais atribuídos pelos 
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indivíduos) da aplicação do método; v) dividiram-se os servidores/gestores em três 

grupos: a) servidores que atuam em atividades de pesquisa; b) ocupantes de cargo de 

direção; e c) servidores que atuam em outras atividades. A relação dos servidores e 

gestores que responderam o questionário de pesquisa encontra-se no Quadro 23. 

Quadro 23. Respondentes do Questionário do Método OKA 

Grupo 01: Servidores que atuam em atividades de pesquisa 

Respondentes Áreas/Cargo 
1. Acir Almeida DIEST/TPP 

2. Flávia de Holanda Schmidt DISET/TPP 

3. Jorge Hargrave Gonçalves da Silva DIRUR/TPP 

4. Lucas Mation DIRUR/TPP 

5. Rafael Henrique Moraes Pereira DIRUR/TPP 

6. Roberto Passos Nogueira DIEST/TPP 

7. Sandro Sacchet de Carvalho DISOC/TPP 

8. Valdir Melo DIMAC/TPP 

9. Bruno Araújo DISET/TPP 

Grupo 02: Servidores que atuam em outras atividades 

Respondentes Áreas 
10. Fábio Ferreira Batista DIDES/TPP 

11. Fábio Schiavinatto ASTEP/TPP 

12. Jhonathan Divino Ferreira dos 
Santos 

DINTE/TD 

13. Pérsio Davison Gabinete da Presidência/TPP 

14. Ronaldo Dias ASPLA/TD 

15. Tomás Aiza CGPGO/DIDES/Colaborado  

Grupo 03: Ocupantes de Cargo de Direção 

Respondentes Áreas 
16. Aristides Monteiro ASPLA/Chefe 

17. Edvaldo Noleto Perna Filho CGTIC/DIDES/Coordenador-Geral 

18. Graziela Ferreira de Oliveira CGCAP/DIDES/Coordenadora Geral 

19. João Cláudio Garcia Rodrigues Lima ASCOM 

20. Sonia Silva  CGPES/DIDES/Coordenadora-Geral 

 
No dia 13 de julho de 2011 foi realizado o evento “Workshop para a Aplicação do 

Método OKA no IPEA”. Na ocasião, a consultora Sônia Goulart apresentou o método 

OKA e o questionário de pesquisa. Destacou que o Método OKA foi adotado pelo 

Comitê Técnico de Gestão do Conhecimento e Informação Estratégica (CT-GCIE) do 

Comitê Executivo do Governo Eletrônico (coordenado pela Casa Civil da Presidência da 

República) e que vários órgãos e entidades da Administração Pública, dos três poderes, 

já utilizaram esse método para avaliar o grau de maturidade em GC. Em seguida, 

Marcos Papa (gestor da Eletronorte) apresentou o aplicativo SysOKA desenvolvido 

para processar as respostas após a aplicação do questionário. Esse aplicativo gera 

tabelas e gráficos que facilitam a análise dos resultados da aplicação do método. 
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São apresentados, a seguir, na seção 9, os resultados da aplicação do método OKA. 

 
9. Resultados da Aplicação do Método OKA 

Os gráficos e tabelas com os resultados individuais e global da aplicação do 

questionário de pesquisa encontram-se no ANEXO III (resultados por grupos de 

servidores) e no ANEXO IV (resultados Individuais). Entre outras, buscaram-se 

respostas às seguintes perguntas durante a análise dos resultados da pesquisa: 

• O percentual obtido pelo IPEA em cada uma das 14 dimensões mostra um grau 

baixo (até 35%), médio (entre 35% e 70%) ou alto (entre 70% e 100%) de 

maturidade da instituição em GC? 

• Há diferenças significativas entre as respostas dos três grupos de 

servidores/gestores, a saber: a) Grupo 01: Servidores que atuam em atividades de 

pesquisa, b) Grupo 02: Servidores que atuam em outras atividades, e c) Grupo 03: 

Ocupantes de cargos de direção? 

• Quais foram as cinco dimensões com pontuações mais baixas? 

• No resultado global, quais os percentuais das dimensões relacionadas aos 

problemas identificados na Etapa I e citados pelos entrevistados na Etapa II do 

diagnóstico? 

• Quais práticas/iniciativas – citadas no questionário de pesquisa e, portanto, 

relacionadas às dimensões da GC – poderiam ser implantadas no IPEA no curto 

prazo (até dezembro de 2013), tendo em vista a existência de projetos e recursos 

financeiros disponíveis, para resolver os problemas identificados nas Etapas 1, 2 e 3 

e, consequentemente, aumentar o grau de maturidade da instituição em GC? 

Apresenta-se, a seguir, uma síntese dos resultados encontrados após a análise dos 
gráficos e tabelas gerados pelo aplicativo SysOKA. Tendo em vista o fato desse 
software gerar dados consolidados apenas das dimensões de GC, e não de cada uma 
das 199 questões, a análise realizada concentrou-se nas 14 dimensões. 
 
9.1 Baixo Grau de Maturidade 
 
O grau de maturidade do IPEA em GC é baixo. Com exceção da dimensão 
“Conhecimento e Aprendizagem”, em que a instituição obteve 30,5%, em todas as 
demais o percentual alcançado ficou abaixo de 25,2% da pontuação máxima possível o 
que revela o baixo grau de maturidade. Em outras palavras, há muito que fazer em 
todas as 14 dimensões para institucionalizar a GC na fundação. O Quadro 24 e a Figura 
01 mostram os resultados (em percentual) da avaliação global em cada dimensão. 
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Figura 01. Resultado Global do IPEA. Grau de Maturidade (em %) das Dimensões de 
Gestão do Conhecimento 
 

 
 
Quadro 24. Resultado Global por Dimensão de GC 
 

Dimensões de GC Grau de Maturidade em GC 
 (em %) 

1. PCI – Cultura & Incentivos 19,7 

2. PKIC – Criação e Identificação do Conhecimento 19,4 

3. PKS – Compartilhamento do Conhecimento 14,8 

4. PCPKT – Comunidades de Prática e Times de 
Conhecimento 

7,4 

5. PKL – Conhecimento e Aprendizagem 30,5 

6. RL – Liderança & Estratégias 23,9 

7. RKF – Fluxo de Conhecimento 18,5 

8. ROK – Operacionalização do Conhecimento 19,4 

9. RA - Alinhamento 11,4 

10. RMB – Métricas e Monitoração 7,5 

11. SKMTI – Infraestrutura Tecnológica de GC 12,2 

12. SKAI – Acesso a Infraestrutura 25,2 

13. SCM – Gerência de Conteúdo 20,6 

14. SKMEL – Suporte e Gerência do Programa de GC 8,6 
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9.2 Não houve diferença significativa entre os resultados globais e aqueles dos 

grupos pesquisados 
 
Não houve diferenças significativas entre os percentuais globais e aqueles dos três 
grupos pesquisados como mostram as os Quadros 25, 26 e 27. 
 
Quadro 25. Diferenças entre os percentuais globais e os percentuais do grupo 1: 
Servidores que atuam em atividades de pesquisa para cada uma das 14 dimensões 
de GC 
 

Dimensões de GC Diferenças entre os 
percentuais globais e os 
percentuais do Grupo 01 

por dimensão (em %) 

PCI – Cultura & Incentivos 0,3 

PKIC – Criação e Identificação do Conhecimento 0,5 

PKS – Compartilhamento do Conhecimento 0,2 

PCPKT – Comunidades de Prática e Times de 
Conhecimento 

0,3 

PKL – Conhecimento e Aprendizagem 2,7 

RL – Liderança & Estratégias 0,7 

RKF – Fluxo de Conhecimento 0,2 

ROK – Operacionalização do Conhecimento 1,6 

RA - Alinhamento 1,4 

RMB – Métricas e Monitoração 1,2 

SKMTI – Infraestrutura Tecnológica de GC 0,5 

SKAI – Acesso a Infraestrutura 1,7 

SCM – Gerência de Conteúdo 1,1 

SKMEL – Suporte e Gerência do Programa de GC 1,3 
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Quadro 26. Diferenças entre os percentuais globais e os percentuais do grupo 2: 
Servidores que atuam em outras atividades para cada uma das 14 dimensões de GC 
 

Dimensões de GC Diferenças entre os 
percentuais globais e os 
percentuais do Grupo 02 

por dimensão (em %) 

PCI – Cultura & Incentivos 0,6 

PKIC – Criação e Identificação do Conhecimento 2,3 

PKS – Compartilhamento do Conhecimento 0,7 

PCPKT – Comunidades de Prática e Times de 
Conhecimento 

0,5 

PKL – Conhecimento e Aprendizagem 4,2 

RL – Liderança & Estratégias 4,2 

RKF – Fluxo de Conhecimento 0,6 

ROK – Operacionalização do Conhecimento 1,1 

RA - Alinhamento 0,5 

RMB – Métricas e Monitoração 1,6 

SKMTI – Infraestrutura Tecnológica de GC 0,3 

SKAI – Acesso a Infraestrutura 0,8 

SCM – Gerência de Conteúdo 0,6 

SKMEL – Suporte e Gerência do Programa de GC 2,1 

 
Quadro 27. Diferenças entre os percentuais globais e os percentuais do grupo 3: 
Ocupantes de cargo de direção para cada uma das 14 dimensões de GC 
 

Dimensões de GC Diferenças entre os 
percentuais globais e os 
percentuais do Grupo 03 

por dimensão (em %) 

PCI – Cultura & Incentivos 1,2 

PKIC – Criação e Identificação do Conhecimento 1,8 

PKS – Compartilhamento do Conhecimento 1,3 

PCPKT – Comunidades de Prática e Times de 
Conhecimento 

0,1 

PKL – Conhecimento e Aprendizagem 0,2 

RL – Liderança & Estratégias 3,7 

RKF – Fluxo de Conhecimento 1,4 

ROK – Operacionalização do Conhecimento 1,5 

RA - Alinhamento 2,1 

RMB – Métricas e Monitoração 0,3 

SKMTI – Infraestrutura Tecnológica de GC 0,7 

SKAI – Acesso a Infraestrutura 2,1 

SCM – Gerência de Conteúdo 1,2 

SKMEL – Suporte e Gerência do Programa de GC 0,0 
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9.3 “Comunidades de Prática e Times do Conhecimento” é a dimensão com 
percentual mais baixo 

 
Embora o IPEA tenha disponibilizado aos servidores ambientes virtuais para 
compartilhamento de conhecimento (fórum eletrônico e ambiente CATIR do governo 
federal), a instituição não implantou formalmente comunidades de prática. Essa é, 
inclusive, uma das práticas de GC contempladas no projeto “Institucionalização da 
Gestão do Conhecimento no IPEA” (ver seção  2.5). Com isso, a dimensão “PCPKT –
Comunidades de Prática e Times do Conhecimento” é a que apresenta o percentual 
mais baixo (7,4%). 
 
9.4 Como o IPEA ainda não implantou um programa formal de GC, a dimensão 
SKMEL – Suporte e Gerência do Programa de GC teve um dos percentuais mais 
baixos 
 
Como o IPEA não possui um Programa de GC formal, o percentual da dimensão SKMEL 
– Suporte e Gerência do Programa de GC só poderia ser baixo como (8,6%). Mesmo a 
existência de atividades informais de GC não foi suficiente para que essa dimensão 
tivesse um percentual mais elevado. Com a implantação do Plano Estratégico de GC – a 
ser elaborado com base no diagnóstico do grau de maturidade da instituição em GC – 
haverá uma elevação no percentual dessa dimensão. 
 
9.5  A inexistência de um programa formal de GC teve impacto negativo na dimensão 
RA - Alinhamento 
 
A dimensão RA – alinhamento, conforme visto na seção  4.2 O Elemento Processos, 
avalia o grau no qual o objetivo do Programa de GC e seu resultado tentam satisfazer 
ou realizar os objetivos e metas da organização. Como o IPEA não conta com programa 
formal de GC, não há como falar em alinhamento do programa com o planejamento 
estratégico. Por isso, o percentual dessa dimensão foi um dos mais baixos (11,4%) 
 
9.6  A inexistência de um programa formal de GC teve impacto negativo na dimensão 
RMB – Métricas e Benchmarking 
 
A dimensão RMB – Métricas e Benchmarking é muito influenciada pela existência de 
um programa formal de GC, pois são atividades importantes desse tipo de programa: i)  
medição da gestão dos ativos intelectuais da organização; ii) monitoramento e 
identificação de melhores práticas; iii) busca de informações externas; e iv) 
aprendizado organizacional. Tudo isso para promover um melhor desempenho e a 
agregação de valor aos produtos e serviços da organização. A inexistência de um 
programa formal de GC e, consequentemente, a falta de preocupação com a 
implantação de uma cultura de avaliar e medir e com a busca, por meio de 
benchmarking, de informações externas para melhorar o desempenho explicam o 
percentual baixo da dimensão RMB (7,5). As seguintes práticas de GC contempladas no 
projeto “Institucionalização da GC no IPEA”, uma vez implantadas, contribuirão para 
elevar o grau de maturidade do IPEA nesta dimensão: i) Melhores Práticas, ii) 
Benchmarking; e iii) Lições Aprendidas. 
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9.7 Excluindo as dimensões diretamente impactadas pela inexistência de um 
programa formal de GC, as cinco dimensões com pontuações mais baixas foram: i) 
SKMTI – Infraestrutura Tecnológica de GC (12,2%); ii) PKS – Compartilhamento do 
Conhecimento (14,8%); iii) RKF – Fluxo de Conhecimento (18,5%); iv) PKIC – Criação e 
Identificação do Conhecimento (19,4%); e v) ROK – Operacionalização do 
Conhecimento (19,4) 
 
Dessas dimensões, três estão relacionadas aos problemas citados pelos entrevistados 
na Etapa II (Análise Documental) e apresentados nas seções  7.1,  7.2 e 7.3, a saber: i) 
PKS – Compartilhamento do Conhecimento; ii) RKF – Fluxo de Conhecimento; e iii) PKIC 
– Criação e Identificação do Conhecimento. 
 
9.8  Outras dimensões relacionadas com os problemas identificados na Etapa II 

(Entrevistas) - embora tenham registrado pontuações mais altas – mesmo assim 

precisam de aprimoramento 

É o caso das dimensões SKAI – Infraestrutura de Acesso (25,2%); e SCM – Gerência de 

Conteúdo (20,6%). 

São apresentados, na próxima seção, os desafios a serem superados pelo IPEA nos 

próximos anos com vistas à institucionalização da GC na instituição. 

10.  Considerações Finais 

Os resultados da Etapa I (Análise Documental), Etapa II (Entrevistas) e Etapa III 
(Aplicação do Método OKA) mostram que o IPEA precisará superar desafios  para 
mudar a realidade atual, baixo grau de maturidade em GC, e avançar na 
institucionalização da gestão do conhecimento. Alguns desses desafios são mais 
simples, outros mais complexos. Uns poderão ser superados no curto prazo, outros 
exigirão mais tempo. Todos eles, no entanto, exigirão comprometimento e constância 
de propósito da alta administração (presidente, diretores e chefes das assessorias 
ligadas à Presidência), envolvimento das chefias intermediárias (Diretores Adjuntos, 
Coordenadores Gerais, Coordenadores) e participação ativa dos servidores da 
instituição. 
 
Os desafios, iniciativas e práticas apresentados, a seguir, estão relacionados aos 
problemas e prioridades identificados nas Etapas I e II e às dimensões de GC e 
questões do método OKA. 
 
Na descrição sobre como superar o desafio são mencionadas as questões do método 
OKA, assim como as iniciativas e práticas de GC nelas citadas. 
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10.1  Desafio 01: Instituir estrutura de governança de GC 

Desafio 

O IPEA conta com o Comitê de Gestão do Conhecimento e Inovação (CGI). No entanto, 

o papel do CGI é atuar como gestor da Política de Gestão do Conhecimento e Inovação 

aprovando diretrizes, políticas e projetos. Ele não tem funções executivas. A instituição 

não tem, no momento, uma unidade organizacional responsável pela execução do 

Plano Estratégico de Gestão do Conhecimento (PEGC) a ser implantado no período de 

2012 – 2015. 

Esse desafio está associado à dimensão SKMEL – Suporte e Gerência do Programa de 

Gestão do Conhecimento – do método OKA. 

Como superar o desafio 

Instituir uma estrutura organizacional descentralizada para gerenciar o PEGC (ver 

questão SKMEL-2 do método OKA). Propõe-se que essa estrutura seja constituída do 

Núcleo de Gestão da Informação e do Conhecimento Organizacional (NUGEC) que 

além de gerenciar o PEGC, receberá a responsabilidade de coordenar as atividades de 

GC em toda a instituição. Além disso, para assegurar a descentralização do PEGC, o 

NUGEC contará com  representantes nas diretorias e assessorias da presidência. 

Para assegurar o alinhamento das atividades de GC com o planejamento estratégico do 

IPEA, propõe-se que o NUGEC seja parte integrante da Assessoria de Planejamento e 

Articulação da Presidência do IPEA (ASPLA). 

Fatores Críticos de Sucesso 

Para assegurar o sucesso dessa iniciativa, será necessário: 

• Instituir o Núcleo de Gestão da Informação e do Conhecimento Organizacional 

(NUGEC) no âmbito da ASPLA (ver questão SKMEL-15); 

• Nomear o Gestor Chefe de Informação e do Conhecimento Organizacional que será 

responsável por gerenciar o NUGEC (ver questão SKMEL-14 do método OKA); 

• Nomear os Gestores de Informação e do Conhecimento Organizacional que 

representarão o NUGEC nas diretorias e assessoria da Presidência; e 

• Constituir equipe com três servidores/colaboradores que atuarão como gerentes 

dos projetos do PEGC. 

10.2  Desafio 02: Desenvolver modelo e definir estratégia de GC 

Desafio 

O Programa de Fortalecimento Institucional – PFI (ver seção  2.1) propôs a definição de 

uma estratégia de GC. Já o Mapa Estratégico 2010 – 2015 da DIDES contempla a 
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construção de um modelo de GC. No entanto, até o momento, o IPEA não conta nem 

com um modelo nem como uma estratégia de GC. 

Nenhum modelo deverá ser adaptado integralmente ao IPEA, pois um modelo é uma 

idealização da realidade e, portanto, é limitado. O desafio será identificar o modelo ou 

combinar alguns modelos construindo o que mais se adapta à instituição considerando 

suas características específicas. 

A proposta de Ciclo Operacional de Gestão do Conhecimento (COPIpea) – apresentada 

à diretoria colegiada do IPEA em julho de 2009 – é, ao mesmo tempo, um modelo e 

uma estratégia de GC (ver seção 2.4). Por isso, o COPIpea deverá ser revisto à luz deste 

diagnóstico e da revisão da literatura e de casos reais de implantação para verificar se 

é, de fato, o modelo/estratégia de GC mais adequado à instituição. 

Como superar o desafio 

Construir, de maneira participativa, à luz da literatura sobre o assunto e da experiência 

de empresas públicas e privadas,  modelo e estratégia de GC adequados à realidade da 

instituição. 

Fatores Críticos de Sucesso 

Para assegurar o sucesso dessa iniciativa, será necessário: 

• Realizar revisão da literatura sobre modelos e estratégias de GC; 

• Analisar modelos e estratégias utilizadas por organizações públicas e privadas; 

• Elaborar proposta preliminar de modelo; 

• Realizar oficina para definir – com base em proposta preliminar – o modelo de GC a 
ser utilizado pelo IPEA. 

 
10.3 Desafio 03: Modelar e implantar processos colaborativos de produção do 
conhecimento 
 
Desafio 

Como se destacou nas seções  6 e  7.3, um dos grandes desafios enfrentados pela atual 

administração do IPEA é substituir a cultura de produção individual do conhecimento 

dominante na instituição por uma cultura de produção coletiva, colaborativa e Inter 

setorial de conhecimento. 

Esse desafio está associado às dimensões PKIC – Criação e Identificação do 

Conhecimento e PCPKT – Comunidades de Prática e Times de Conhecimento do 

método OKA (cujos percentuais no resultado global do IPEA foram, respectivamente 

19,4% e 7,4). 
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Como superar o desafio 

O Plano Estratégico de Gestão do Conhecimento (PEGC) poderá contribuir para esse 

esforço da alta administração contemplando processos e mecanismos institucionais 

para reforçar a produção coletiva e colaborativa do conhecimento. 

Fatores Críticos de Sucesso 

Para assegurar o sucesso dessa iniciativa, será necessário: 

• Implantar Comunidades de Prática voltadas à produção do conhecimento 
transversal e de forma colaborativa entre as diretorias. Como se sabe, essas 
comunidades “são grupos informais de especialistas em área/tópico/tarefas 
específicos que trabalham com liberdade uns com os outros e compartilham 
informações sobre essa área/tópico/tarefa”.  
 
O percentual da dimensão de GC PCPKT  foi o mais baixo na avaliação global do 

IPEA (7,4%), pois embora a instituição tenha disponibilizado ambiente virtual para 

o funcionamento de Comunidades de Prática, não houve um esforço organizado e 

sistemático de implantação. Para tanto, serão necessárias executar as ações 

prevista no projeto “Institucionalização da Gestão do Conhecimento no IPEA” (ver 

seção 2.5), a saber: i) definir temas para lançamento das Comunidades (até 5 

temas piloto); ii) definir metadados que caracterizam as estruturas taxonômicas 

dessas 5 comunidades-piloto; iii) definir os requisitos funcionais e técnicos da 

ferramenta de suporte das comunidades; iv) definir os processos de governança 

das comunidades; e v) definir o plano de implantação; 

• Modelar, de forma participativa, por meio do método conhecido como “Outcome 

Mapping”, um processo de produção coletiva e colaborativa do conhecimento 

onde serão definidos os desafios e estratégias de GC para assegurar a efetividade 

desse novo processo. Para isso, será necessária a realização de uma oficina com 

representantes das áreas finalísticas com o objetivo de conhecer e implantar o 

método para modelar um processo finalístico relevante; e 

• Implantar, com o apoio a WIKIMEDIA Foundation, o “WikIpea”, uma enciclopédia 
on line e trilíngue (Português/Inglês/Espanhol) sobre temas relacionados à políticas 
públicas e ao desenvolvimento brasileiro 
Os verbetes serão escritos por servidores do IPEA, pesquisadores de instituições 
parceiras; bolsistas; e especialistas do Brasil e do exterior. Haverá relação entre os 
verbetes da enciclopédia  e os eixos temáticos para o desenvolvimento definidos 
no Ciclo de Planejamento Estratégico – CPE 2008. 
Como se sabe, a Wikipédia é um exemplo de trabalho colaborativo, pois conta com 
a participação de milhares de pessoas em todo o mundo. A proposta consiste em 
utilizar internamente no IPEA a mesma plataforma utilizada pela Wikipédia. Banco 
do Brasil e Caixa Econômica Federal já utilizam com êxito essa plataforma (cedida 
gratuitamente pela WikiMedia Foundation). Para implantar a WikIpea serão 
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necessárias as seguintes ações: i) planejar o trabalho; ii) definir os temas a serem 
desenvolvidos inicialmente; iii) implantar a plataforma Wiki no IPEA de forma 
adaptada às nossas necessidades; iv) iniciar a produção coletiva do conhecimento  
e sua disseminação por meio da WikIpea. 

 
10.4 Desafio 04: Modelar e implantar processo de produção, avaliação, 
compartilhamento e utilização do conhecimento produzido pelos bolsistas 
 
Desafio 
 
Como destacado na seção  6 e  7.1, existem vários problemas relacionados aos 

bolsistas, tais como: i) dificuldade de internalização do conhecimento produzido, ii) 

dificuldade de compartilhar metodologias utilizadas e o conhecimento gerado. Iii) 

inexistência de controle de qualidade de produção. 

Esses problemas estão associados às dimensões PKIC – Criação e Identificação do 

Conhecimento e PKS – Compartilhamento do Conhecimento cujos percentuais no 

resultado global do IPEA foram, respectivamente, 19,4% e 14,8%. 

Como superar o desafio 

Para superar esse desafio, será necessária a participação de pesquisadores, bolsistas e 

gestores dos programas de bolsas do IPEA no sentido de modelar, isto é, criar um 

processo destinado à produção, avaliação, compartilhamento e utilização do 

conhecimento produzido pelos bolsistas. 

Fatores Críticos de Sucesso 

Para assegurar o sucesso dessa iniciativa, serão necessárias as seguintes medidas:  

• Utilizar o método do “Outcome Mapping” para modelar o processo em questão 

com a participação de todas as partes interessadas; 

• Implantar o processo nas diretorias de pesquisa; e 

• Monitorar e avaliar a efetividade do processo;  

• Agir corretivamente sempre que necessário; e 

• Definir responsabilidades, em cada diretoria, pelo monitoramento e avaliação do 
processo. 
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10.5 Desafio 05: Modelar e implantar processo disseminação interna das 
metodologias de pesquisa utilizadas, assim como modelar e implantar novos 
processos de disseminação do conhecimento produzido 
 
Desafio 
 
Não há, no momento, no IPEA, mecanismos voltados para capturar, armazenar e 
disseminar internamente as metodologias utilizadas nos seus estudos e pesquisas. 
Além disso, a instituição precisa diversificar os meios de disseminação do 
conhecimento produzido. Por isso, torna-se necessário superar o desafio de modelar e 
implantar dois processos. O primeiro, destinado a disseminar internamente as 
metodologias de pesquisa e o segundo voltado para disseminar o conhecimento 
produzido na instituição. 
 
Esse desafio está relacionado diretamente à dimensões RKF – Fluxo do Conhecimento 
cujo percentual no resultado global do IPEA foi de 18,5%. 
 
Fatores Críticos de Sucesso 

Para assegurar o sucesso dessa iniciativa, serão necessárias as seguintes medidas:  

• Utilizar o método do “Outcome Mapping” para modelar os processos em questão 

com a participação de todas as partes interessadas; 

• Implantar os processos nas diretorias de pesquisa; e 

• Monitorar e avaliar a efetividade do processo;  

• Agir corretivamente sempre que necessário; e 

• Definir responsabilidades, em cada diretoria, pelo monitoramento e avaliação do 
processo. 

 

10.6  Desafio 06: Modelar e implantar processo de produção do conhecimento entre 
as diretorias sobre temas transversais de forma alinhada com o planejamento 
estratégico 
 
Desafio 
 
A alta administração do IPEA desenvolve esforço no sentido de promover na 
instituição a produção de conhecimento de forma coletiva e alinhada aos 
direcionadores estratégicos. O PEGC poderá contribuir para o sucesso de esforço 
contemplando a modelagem e implantação, de forma participativa, de processo de 
produção do conhecimento com essas características. 
 
Esse desafio está associado à dimensão PKIC – Criação e Identificação do 

Conhecimento já citada anteriormente. 
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Fatores Críticos de Sucesso 

Para assegurar o sucesso dessa iniciativa, serão necessárias as seguintes medidas:  

• Utilizar o método do “Outcome Mapping” para modelar o processo em questão 

com a participação de todas as partes interessadas; 

• Implantar o processo nas diretorias de pesquisa; e 

• Monitorar e avaliar a efetividade do processo;  

• Agir corretivamente sempre que necessário; e 

• Definir responsabilidades, em cada diretoria, pelo monitoramento e avaliação do 
processo. 

 
10.7  Desafio 07: Organizar e sistematizar informações dos projetos e atividades dos 
servidores (planos de trabalho, relatório de atividades, etc.) de forma a facilitar sua 
recuperação e acesso ao público interno e externo. 
 
Desafio 
 
Observou-se nas entrevistas e na aplicação do método OKA a dificuldade existente na 

gestão de conteúdos. É difícil a recuperação e o acesso a informações importantes 

para o processo decisório. A instituição não conta com metodologia e sistema 

informatizado de gestão da informação. 

Esse desafio está associado às dimensões SKAI – Acesso à Infraestrutura e SCM – 

Gestão de Conteúdos cujos percentuais na avaliação global do IPEA foi, 

respectivamente, 25,2% e 20,6%. 

Fatores Críticos de Sucesso 

Para assegurar o sucesso dessa iniciativa, serão necessárias as seguintes medidas:  

• Implantar, de forma participativa, escritórios e metodologia de gerenciamento de 
projetos nas diretorias de pesquisa. Com isso, será possível organizar as 
informações sobre os projetos e atividades dos servidores das áreas finalísticas.  
É importante destacar que a Diretoria de Desenvolvimento Institucional (DIDES) já 
conta com seu escritório e metodologia de gerenciamento de projetos. Propõe-se 
aproveitar a experiência da DIDES, assim como o conhecimento técnico dos 
pesquisadores para implantar, de forma adaptada às peculiaridades da atividade 
de pesquisa, um escritório de uma metodologia de gerenciamento de projetos para 
as áreas finalísticas; e 
 

• Definir funcionalidades, de acordo com a metodologia de gerenciamento de 
projetos construída, adquirir e implantar sistema informatizado que possibilite a 
gestão eficaz das informações (registro, recuperação e acesso). 
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10.8 Desafio 08: Implantar processo sistematizado de armazenamento, renovação, 
acesso e utilização do conhecimento produzido nos projetos e processos de apoio e 
finalísticos 
 
Desafio 
 
Observou-se na Etapa II deste diagnóstico (entrevistas com os dirigentes) que há um 

consenso quanto à necessidade de dotar a instituição de um repositório digital de 

informações e conhecimentos que possibilite a implantação de um processo 

sistematizado de armazenamento, renovação, acesso e utilização do conhecimento 

produzido nos projetos e processos da instituição. Essa constatação foi confirmada na 

Etapa III (aplicação do método OKA) tendo em vista os baixos percentuais das 

dimensões SCM – Gerência de Conteúdo (20,6%) e SKAI – Infraestrutura de Acesso 

(25,2%). 

Como superar o desafio 

Para superar esse desafio, será necessária a implantação, com a participação de 

servidores e gestores nas diretorias de pesquisa, Biblioteca, ASCOM, ASPLA, ASTEP, 

Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação e Comunicações (CGTIC/DIDES),  do 

projeto “Repositório de Conhecimentos IPEA – RCIpea” que conta com recursos do 

Programa IPEA – Pesquisa. Com os recursos desse projeto será possível  contratar 

profissionais com experiência na implantação de repositórios digitais. Isso faz-se 

necessário tendo em vista a inexistência no IPEA de servidores com essa competência. 

10.9 Desafio 09: Implantar mecanismo formal de identificação das áreas de 
“expertise” e atuação do corpo técnico, e a identificação de competências. 
 
Desafio 
 
Observou-se na Etapa II deste diagnóstico (entrevistas com os dirigentes), assim como 

no resultado da questão SKAI-15 (Qual a facilidade em identificar quem sabe 

determinados assuntos na organização?) que o IPEA não conta com mecanismos 

formais de recuperação de informações básicas sobre seus ativos intelectuais.  

Esse desafio está associado à dimensão SKAI do método OKA. 

Como superar o desafio 

Para superar esse desafio, propõe-se a implantação da prática de GC “Paginas 

Amarelas”/Banco de Competências (com mapeamento de competências individuais) e 

de um Currículo Lattes adaptado às atividades desenvolvidas pelos servidores do IPEA. 
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Fatores Críticos de Sucesso 

Para assegurar o sucesso dessas iniciativas, serão necessárias as seguintes ações:  

“Páginas Amarelas”/Banco de Competências: 

Essa prática de GC é contemplada tanto no projeto “Institucionalização da Gestão do 

Conhecimento no IPEA” como no projeto “Implantação de Modelo de Gestão de 

Pessoas para o IPEA, baseado na Gestão por Competências” (ver seções 2.5 e 2.12). 

Como esse segundo projeto já se encontra em andamento e, para evitar duplicidade, 

recomenda-se que, caso o projeto “Institucionalização da Gestão do Conhecimento no 

IPEA” seja aprovado pelo CGI, seja excluído o produto “Páginas Amarelas” do rol de 

produtos a serem entregues pela empresa vencedora da licitação. 

O fato de dois projetos contemplarem essa prática de GC pode ser explicado pelo fato 

do primeiro, “Institucionalização da Gestão do Conhecimento no IPEA”, visava a 

implantação emergencial de um diretório de páginas amarelas para facilitar o acesso a 

informações sobre “quem é quem” no IPEA. Já o segundo, “Implantação de Modelo de 

Gestão de Pessoas para o IPEA, baseado na Gestão por Competências”, como o próprio 

título deixa claro, está diretamente associado à implantação do modelo de gestão de 

pessoas por competências. Como o primeiro projeto, por decisão do CGI, foi 

interrompido e o segundo já se encontra em fase de implantação, não se faz mais 

necessária a implantação de um diretoria de páginas amarelas emergencial tendo em 

vista a construção, no segundo projeto, de um banco de competências muito mais 

robusto. 

É importante destacar que o projeto “Implantação de Modelo de Gestão de Pessoas 

para o IPEA, baseado na Gestão por Competências” contempla a entrega de um banco 

de competências, mas não do “software” necessário para acessar, de forma mais 

amigável na Intranet, as informações. Por isso, haverá a necessidade de se adquirir um 

aplicativo que tenha as funcionalidades para acessar as informações desse banco. É 

recomendável que a aquisição do software seja feita de forma paralela à construção 

do banco de competências para que, assim que esse banco estiver disponível, 

dirigentes e servidores tenham condições de acessar com facilidade o seu conteúdo. 

“Curriculo Lattes” adaptado às atividades desempenhadas pelos servidores do IPEA 

Nesse caso, haverá a necessidade de se elaborar projeto com base nos casos reais de 

implantação de currículos digitais utilizados por organizações públicas e privadas. 
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10.10 Desafio 10: Implantar novas formas de captura de conhecimentos internos e 
externos 
 
Desafio 
 
Há tipos de conhecimento que podem agregar valor as atividades desenvolvidas pela 

instituição. Propõe-se a implantação das seguintes práticas de GC: i) Melhores Práticas; 

ii) Lições Aprendidas e Benchmarking. 

Esse desafio está associado à dimensão RKF – Fluxo do Conhecimento do método OKA. 

Fatores Críticos de Sucesso 

Para assegurar a implantação eficaz dessas práticas de GC, serão necessárias as 

seguintes medidas:  

• Planejamento do Trabalho 

• Definição dos processos associados a melhores práticas, benchmarking e lições 
aprendidas; 

• Definição dos requisitos formais e técnicos da ferramenta de suporte; 

• Definição dos processos de governança; e 

• Definição do plano de implementação. 
 

10.11 Desafio 11: Elevar o grau de maturidade da Intranet e do sitio do IPEA na 
Internet 
 
Desafio 
 
Constatou-se na Etapa II (entrevistas) uma insatisfação com a Intranet e com o sitio do 

IPEA na Internet.   

Como superar o desafio 

Para superar esse desafio, é fundamental a implantação de um portal corporativo. 

Fatores Críticos de Sucesso 

Para assegurar a implantação eficaz do portal corporativo, será necessário, em 

primeiro lugar, construir a arquitetura desse portal. Isso envolve a execução das 

seguintes atividades: 

• Mapeamento e inventário detalhado dos sistemas Web existentes; 

• Avaliação da maturidade de gestão dos ambientes Web existentes; 

• Plano de Trabalho para implementação do novo portal; 

• Desenvolvimento de cenários futuros da evolução da plataforma central de 
Tecnologia da Informação; 

• Definição dos requisitos detalhados para os ambientes Web (portal corporativo); 
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• Definição da governança do portal; e 

• Definição do Plano de Implementação do Portal; 
 
A execução dessas atividades está prevista também no projeto “Institucionalização da 
Gestão do Conhecimento no IPEA”. 
 
As entrevistas (Etapa II deste diagnóstico) mostraram a necessidade de se aprimorar o 

processo de captura de informações e conhecimentos externos (dimensão SKAI – 

Acesso à Infraestrutura) por meio do reestabelecimento do acesso ao Portal CAPES e 

do acesso digital a jornais e revistas nacionais e internacionais. 

Finalmente, seria bem-vinda no IPEA a adoção de técnicas para aprimorar o processo 

de disseminação do conhecimento implícito/tácito (dimensões PKS – 

Compartilhamento do Conhecimento e RKF – Fluxo do Conhecimento do método 

OKA), tal como “Storytelling” ou Narrativas. 

 

10.12 O IPEA hoje e depois da implantação das iniciativas e práticas de GC 
 

Esta seção apresenta uma síntese das práticas e iniciativas de GC citadas nas seções 

10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10 e 10.11. e  recomendadas para 

o Plano Estratégico de Gestão do Conhecimento (PEGC) 2012 – 2015 do IPEA. Mostra 

ainda a relação entre as dimensões do Método OKA e essas práticas e iniciativas, assim 

como a situação hoje e depois da implantação efetiva de cada uma delas.  Finalmente, 

são apresentados as fontes e os montantes de recursos existentes para custear as 

práticas e iniciativas propostas. 
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Quadro 28. Síntese das Práticas e Iniciativas de GC Citadas nas seções 10.1, 10.2, 
10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10 e 10.11 
 

Dimensão do 
Método OKA 

Práticas e Iniciativas de GC a serem contempladas no Plano 
Estratégico de Gestão do Conhecimento 2012 – 2015 do 

IPEA 

SKMEL – Suporte e 
Gerência do 
Programa de GC 

1. Instituir uma estrutura organizacional descentralizada 
para gerenciar o PEGC (ver seção 10.1) 

 2. Implantar modelo e adotar estratégia de GC adequados à 
realidade do IPEA (ver seção 10.2) 

PKIC – Criação e 
Identificação do 
Conhecimento 

PCPKT – 
Comunidades de 
Prática e Times de 
Conhecimento 

3. Modelar e implantar processos colaborativos de produção 
do conhecimento (ver seção 10.3); 

4. Implantar Comunidades de Prática voltadas à produção 
(ver seção 10.3) por meio da implantação do projeto 
“Institucionalização da Gestão do Conhecimento no 
IPEA”; 

5. Implantar “Wikipea”, enciclopédia on line sobre temas 
relacionados à políticas públicas e ao desenvolvimento 
brasileiro (ver seção 10.3). 

PKIC – Criação e 
Identificação do 
Conhecimento 

PKS – 
Compartilhamento do 
Conhecimento 

6. Modelar e implantar processo de produção, avaliação, 
compartilhamento e utilização do conhecimento 
produzido pelos bolsistas (ver seção 10.4) 

RKF – Fluxo de 
Conhecimento 

7. Modelar e implantar processo de disseminação interna 
das metodologias de pesquisa utilizadas (ver seção 10.5); 
e 

8. Modelar e implantar novos processos de disseminação do 
conhecimento produzido (ver seção 10.5) 

PKIC – Criação e 
Identificação do 
Conhecimento 

 

9. Modelar e implantar processo de produção do 
conhecimento entre as diretorias sobre temas 
transversais de forma alinhada com o planejamento 
estratégico (ver seção 10.6). 
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Dimensão do 
Método OKA 

Práticas e Iniciativas de GC a serem contempladas no Plano 
Estratégico de Gestão do Conhecimento 2012 – 2015 do 

IPEA 

SKAI – Acesso a 
Infraestrutura 

SCM – Gerência de 
Conteúdo 

10. Implantar escritórios e metodologia de gerenciamento de 
projetos nas diretorias de pesquisa (ver seção 10.7); e 

11. Implantar sistema informatizado que possibilite a gestão 
eficaz das informações (registro, recuperação e acesso) 
dos projetos do IPEA. 

12. Implantar processo sistematizado de armazenamento, 
renovação, acesso e utilização do conhecimento 
produzido nos projetos e processos de apoio e finalísticos 
por meio da execução do projeto Repositório de 
Conhecimentos Ipea – RCIpea (ver seção 10.8). 

SKAI – Acesso a 
Infraestrutura 

 

13. Implantar mecanismo formal de identificação das áreas 
de “expertise” e atuação do corpo técnico, e a 
identificação de competências (Páginas Amarelas/Banco 
de Talentos) por meio da execução do projeto “Modelo 
de Gestão de Pessoas para o IPEA, baseado na Gestão por 
Competências” (ver seção 10.9). 

14. “Currículo Lattes” adaptado às necessidades do IPEA. 

RKF – Fluxo de 
Conhecimento 

15. Implantar novas formas de captura de conhecimentos 
tácitos e explícitos (internos e externos), a saber: i) 
Melhores Práticas; ii) Lições Aprendidas; iii) 
Benchmarking; e iv) “Storytelling” (Narativas) por meio da 
implantação do projeto “Institucionalização da Gestão do 
Conhecimento no IPEA” (ver seções 10.10 e 10.11). 

SKMTI – 
Infraestrutura 
Tecnológica de GC 

16. Implantar “Portal Corporativo do IPEA” por meio da 
execução do projeto “Institucionalização da Gestão do 
Conhecimento no IPEA” (ver seção 10.11) 
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Quadro 29. Práticas e Iniciativas de GC. Situação hoje e depois  da implantação 
efetiva de cada uma delas 
 

Práticas e Iniciativas de GC Hoje Depois 

Estrutura de Governança O IPEA não conta com 
uma unidade gerencial 

para executar projetos de 
GC 

A estrutura descentralizada permitirá 
gerenciar o PEGC e coordenar as 

ações de GC em toda a instituição de 
maneira alinhada com o 

planejamento estratégico  

Método e estratégia de GC O IPEA ainda não definiu 
formalmente um método 
e uma estratégia de GC 

Com a definição do modelo e da 

estratégia de GC, ficará claro para 

servidores e gestores como o IPEA 

gerenciará de maneira pró-ativa o 

conhecimento organizacional. 

Processos colaborativos de 

produção do conhecimento 

Não há processos 

colaborativos de produção 

do conhecimento 

formalmente instituídos 

Com a modelagem, formalização e 

gestão de processos, a produção de 

forma colaborativa do conhecimento 

será uma realidade.  

Comunidades de Prática (1) Não há ambiente virtual 
sendo efetivamente 

utilizado para produção 
colaborativa de 
conhecimento 

Com a implantação e gestão pró-

ativa das Comunidades de Prática, a 

produção colaborativa de 

conhecimento em ambiente virtual  

será aprimorada na instituição. 

“Wikipea” O IPEA não utiliza de 

maneira efetiva a 

ferramenta “wiki” para 

produção colaborativa de 

textos 

Com a implantação do “Wikipea”, a 

instituição passará a contar com uma 

enciclopédia on line (na Internet) 

sobre temas relacionados a políticas 

públicas e desenvolvimento 

brasileiro fomentando, assim, 

interna e externamente, a produção 

colaborativa de conhecimento. 

Processo de produção, avaliação, 

compartilhamento e utilização 

do conhecimento produzido 

pelos bolsistas 

Não há processo formal 

com esta finalidade 

Com a modelagem, formalização e 

gestão deste processo, o 

conhecimento produzido pelos 

bolsistas será mais bem aproveitado 

na instituição. 

Processo de disseminação 

interna das metodologias de 

pesquisa utilizadas 

Não há processo formal 

com esta finalidade 

Com a modelagem, formalização e 

gestão deste processo, metodologias 

de pesquisa serão transferidas de 

maneira mais efetiva no IPEA. 
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Práticas e Iniciativas de GC Hoje Depois 

Introdução de novos processos 

de disseminação do 

conhecimento produzido 

Não há processo formal 

com esta finalidade 

Com a introdução de novos 

processos, a disseminação do 

conhecimento será aprimorada. 

Processo de produção do 

conhecimento entre as diretorias 

sobre temas transversais de 

forma alinhada com o 

planejamento estratégico 

Não há processo formal 

com esta finalidade 

Com a modelagem, formalização e 

gestão deste processo, haverá um 

aumento dos trabalhos entre as 

diretorias sobre temas transversais. 

Metodologia de gerenciamento 
de projetos 

Não há nas diretorias de 
pesquisa metodologia 

formalmente instituída de 
gerenciamento de 

projetos 

Com a implantação de metodologia, 

definida de forma participativa, para 

o gerenciamento de projetos de 

pesquisa haverá uma maior 

eficiência, eficácia e efetividade dos 

trabalhos realizados. 

Escritório de projetos Não há nas diretorias de 

pesquisa escritórios 

formalmente instituídos 

para apoiar os 

pesquisadores no 

gerenciamento de 

projetos 

Com a implantação de escritórios de 

projetos nas diretorias de pesquisa,  

será possível gerenciar o 

conhecimento organizacional de 

forma descentralizada e assegurar 

melhores resultados.  

Sistema informatizado para 
gerenciar de maneira eficaz 
informações sobre projetos 

Não há no IPEA sistema 

informatizado eficaz com 

essa finalidade 

A aquisição de “software” com as 

funcionalidades necessárias 

permitirá maior agilidade no 

gerenciamento de projetos e o 

acesso facilitado às informações. 

Processo sistematizado de 

armazenamento, renovação, 

acesso e utilização do 

conhecimento produzido nos 

projetos e processos de apoio e 

finalísticos 

Não há processo 

formalmente instituído 

com essa finalidade nem 

repositório digital para 

armazenar o 

conhecimento produzido 

Com a implantação do projeto 

Repositório de Conhecimento IPEA - 

RCIpea, a instituição passará a contar 

com um repositório digital na 

Internet  que viabilizará esse 

processo.  
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Práticas e Iniciativas de GC Hoje Depois 

Páginas Amarelas/Banco de 
Talentos 

O IPEA não conta com 
diretório de páginas 

amarelas nem com banco 
de talentos 

Com a implantação do projeto 

“Modelo de Gestão de Pessoas para 

o IPEA, baseado na Gestão por 

Competências” e a aquisição de 

“software”, a instituição passará a 

contar com um banco de talentos e o 

acesso a  informações sobre o capital 

intelectual será facilitado. 

“Currículo Lattes” adaptado as 

necessidades da instituição 

Há servidores do IPEA com 
Currículos Lattes. No 

entanto, a instituição não 
conta com um currículo 

adaptado as suas 
atividades regulares 

Com a implantação de uma versão 

adaptada do Currículo Lattes será 

possível acessar rapidamente 

informações sobre o “expertise” e 

atividades desenvolvidas pelos 

servidores do IPEA. Isso permitirá, 

por exemplo, traçar uma política de 

renovação dos quadros da 

instituição. 

Melhores Práticas, Lições 
Aprendidas e Benchmarking 

O IPEA não conta com 
essas formas de capturar 
conhecimentos internos e 

externos 

Com a adoção de “Melhores 

Práticas”, Lições Aprendidas e 

Benchmarking o IPEA poderá captar 

de maneira mais efetiva 

conhecimentos e informações 

relevantes para melhorar o 

desempenho institucional. 

“Storytelling” (Narrativas) Esta prática de captura de 
conhecimento tácito não 

existe na instituição 

Com a adoção da prática de 

Narrativas, a instituição passará a 

contar com uma importante 

ferramenta e transferência do 

conhecimento tácito. 

Portal Corporativo O IPEA não dispõe de um 
portal corporativo, apenas 

de Intranet e sitio na 
Internet.  

Com a construção da arquitetura, o 

IPEA poderá contratar empresa para 

implantar o Portal Corporativo, um 

importante instrumento de gestão 

do conhecimento. 
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Quadro 30. Práticas e Iniciativas de GC. Projeto, fontes e montantes de recursos 
disponíveis 
 

Práticas e Iniciativas de GC Projeto Fonte e Montante 
Disponível 

Estrutura de Governança Será definida por gestores  Não se aplica 

Método e estratégia de GC Serão definidos por servidores e 
gestores 

Não se aplica 

Processos colaborativos de 

produção do conhecimento 

Serão modelados por servidores e 

gestores 

Não se aplica 

Comunidades de Prática (1) Projeto: “Institucionalização da 
Gestão do Conhecimento no IPEA”. 

Licitação concluída. Empresa 
vencedora: TerraForum Consultores 

Programa Ipea – Pesquisa 

(Componente III) 

R$ 800.000,00 

“Wikipea” A ser elaborado A Wikimedia Fondation 

disponibiliza 

gratuitamente o 

“software” 

Processo de produção, avaliação, 

compartilhamento e utilização 

do conhecimento produzido 

pelos bolsistas 

Processo será modelado por 

servidores e gestores 

Não se aplica 

Processo de disseminação 

interna das metodologias de 

pesquisa utilizadas 

Processo será modelado por 

servidores e gestores 

Não se aplica 

Introdução de novos processos 

de disseminação do 

conhecimento produzido 

Processos serão modelados por 

servidores e gestores 

Não se aplica 

Processo de produção do 

conhecimento entre as diretorias 

sobre temas transversais de 

forma alinhada com o 

planejamento estratégico 

Processo será modelado por 

servidores e gestores 

Não se aplica 

Metodologia de gerenciamento 
de projetos 

Metodologia a ser definida por 
servidores e gestores do IPEA 

Não se aplica 
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Práticas e Iniciativas de GC Projeto Fonte e Montante 
Disponível 

Escritórios de projetos Escritórios a serem implantados por 

servidores e gestores do IPEA com 

base na experiência da DIDES e de 

outras instituições de pesquisa 

Não se aplica 

Sistema informatizado para 
gerenciar de maneira eficaz 
informações sobre projetos 

“Software” a ser adquirido por meio 

de licitação 

Fonte 100 (Orçamento da 

União). Montante a 

definir. 

Processo sistematizado de 

armazenamento, renovação, 

acesso e utilização do 

conhecimento produzido nos 

projetos e processos de apoio e 

finalísticos 

Projeto “Repositório de 

Conhecimentos” 

Programa Ipea – Pesquisa 

(Componente III) 

R$ 200.000,00 

Páginas Amarelas/Banco de 
Talentos 

Projeto “Modelo de Gestão de 
Pessoas para o IPEA, baseado na 

Gestão por Competências”. Licitação 
concluída. Empresa vencedora e já 

trabalhando na implantação do 
projeto: Quântica Desenvolvimento e 

Performance 

Programa Ipea – Pesquisa 

(Componente III) 

R$ 200.000,00 

 

“Currículo Lattes” adaptado às 

necessidades da instituição 

Projeto a ser elaborado Ainda sem definição 

Melhores Práticas, Lições 
Aprendidas e Benchmarking 

Projeto: “Institucionalização da 
Gestão do Conhecimento no IPEA”. 

Licitação concluída. Empresa 
vencedora: TerraForum Consultores 

Programa Ipea – Pesquisa 

(Componente III) 

R$ 800.000,00 

“Storytelling” (Narrativas) Projeto a ser elaborado Ainda sem definição 

Portal Corporativo Projeto: “Institucionalização da 
Gestão do Conhecimento no IPEA”. 

Licitação concluída. Empresa 
vencedora: TerraForum Consultores 

Programa Ipea – Pesquisa 

(Componente III) 

R$ 800.000,00 
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ANEXO I – CICLO OPERACIONAL IPEA DE GESTÃO DO CONHECIMENTO – COPIpea de 
GC 
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ANEXO II – MAPA ESTRATÉGICO 2010 – 2015 DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL (DIDES) 
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ANEXO III – RESULTADOS POR DIMENSÃO DE GC (EM %) POR GRUPOS DE 
SERVIDORES/GESTORES PESQUISADOS 

 
Grupo 01: Servidores que atuam em atividades de pesquisa 

 
 
Grupo 02: Servidores que atuam em outras atividades 
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Grupo 03: Ocupantes de cargo de direção 
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ANEXO IV – RESULTADOS POR DIMENSÃO DE GC (EM %) POR RESPONDENTE 
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ANEXO V – QUESTIONÁRIO DO MÉTODO ORGANIZATIONAL KNOWLEDGE 
ASSESSEMENT - OKA 
 

 

 

 

 

 

 

OKA 

MÉTODO DE AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL 

QUESTIONÁRIO DE LEVANTAMENTO DE DADOS 

 

 

 

 

Empresa: ________________________________________________ 

Avaliador: _______________________________________________ Telefone: 

_______________ 

E-mail para contato: _______________________________________________ 

Data de preenchimento do questionário: ____________________  

 

(vide instruções para preenchimento do questionário na folha 2) 
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Instruções para anotação das respostas. 

O questionário possui dois tipos de questões:  

Tipo A - Questões de respostas únicas onde somente uma opção deve ser assinalda, vide 

exemplos abaixo: 

� O Programa de GC possui seu próprio orçamento?  
○ Sim 
○ Não 
○ Não sei 
 

� A organização possui um Plano de Aprendizagem (plano de capacitação)?  

 Sim Não Não sei 

 
Para toda a organização  ❏ ❏     ❏ 

 

Para cada unidade em separado  ❏ ❏ ❏ 
 

Para cada funcionário individualmente  ❏ ❏ ❏ 
 

Tipo B - Questões de múltipla escolha, onde pode ser assinalada mais de uma resposta, vide 

exemplos abaixo: 

Quem normalmente inicia a mudança nos processos de negócio da organização?  

□ Alta gerência  
□ Gerência Intermediária  
□ Responsáveis por Processos Organizacionais 
□ Funcionários  
□ Comitês ou grupos de revisão  
□ Clientes  
□ Outros.  
□ Nenhuma das anteriores 

 

Observações Gerais: 

Em algumas questões, dependendo da resposta, será indicado que algumas questões sejam puladas. 

Nas questões, tipo múltipla escolha, respostas do tipo “Nenhuma das anteriores” ou “outras” poderá 

anular os itens já marcados para aquela questão, logo tenha atenção no assinalar esse tipo de resposta.  

Existem algumas questões de caráter obrigatório, por favor, responda essas questões. 

Quando a questão se enquadrar em um dos tipos há uma mensagem de alerta.  

As questões estão numeradas e possuem o código do questionário eletrônico entre parênteses. 
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Características Organizacionais 
 
1.Qual é a principal área de atuação da organização? (DI-1) 

o Governo Federal 
o Outros Níveis de Governo (inclusive Estados e Municípios) 
o Organizações Não-governamentais 
o Agência ou Organização Internacional (setor público) 
o Aeroespacial e Defesa 
o Agricultura e Agronegócio 
o Automotivo 
o Biotecnologia 
o Químicos 
o Comércio (inclusive varejo, atacado, venda direta ao consumidor) 
o Educação (inclusive Universidades públicas e privadas) 
o Eletrônicos e Computadores (hardware) 
o Computação e serviços baseados em Internet (incluída a indústria de software) 
o Extrativismo (inclusive recursos minerais tais como petróleo, metais) 
o Serviços Financeiros (inclusive seguros, bancos, investimentos) 
o Alimentação e Bebidas 
o Saúde 
o Alojamento e Diversão (inclusive a indústria de jogos) 
o Manufatura (inclusive maquinaria, bens de consumo) 
o Comunicação de Massa (inclusive publicações e serviços de conteúdo) 
o Serviços Profissionais  não especificados em outras categorias (inclusive consultoria) 
o Transporte 
o Utilities (eletricidade, água, esgoto, telecomunicações e telefonia) 
o Outros. Favor Especificar ___________________________________. 

 
2. Qual é a taxa de mudança da área de atuação primária da organização ou de seu ambiente competitivo?  
(DI-2) 

o Alta 
o Um pouco alta 
o Média 
o Um pouco baixa 
o Baixa 

 
3. Qual o grau de importância de ter a informação mais  atualizada para as organizações desta área de 

atuação se manterem competitivas?  (DI-3) 
o Muito importante 
o Importante 
o Com alguma importância 
o Não muito importante 
o Sem importância 

 
4. Em quantos países a organização opera? (DF-2)  

o Um 
o 2 a 3 
o 4 a 12 
o 13 a 50 
o 50 a 160 
o Mais que 160 

 

5. Quantos escritórios / representações / filiais (com 3 ou mais pessoas) a organização possui?   (DF-1) 
o Um 
o 2 a 3 
o 4 a 12 
o 13 a 50 
o 50 a 160 
o Mais que 160 
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6. Quantas unidades operacionais e/ou de negócios a organização possui além das funções de apoio 
centralizado (tais como contabilidade, orçamento, finanças, recursos humanos, serviços de TI, etc.)?  
(DF-3) 
o 1 a 3 
o 4 a 10 
o 11 a 20 
o Mais que 20 

 
7. Quantos funcionários a organização emprega direta ou indiretamente (incluem terceirizados e 
consultores)? (DF-4) 

o Menos que 10 
o 11 a 100 
o 101 a 250 
o 251 a 500 
o 501 a 1000 
o 1001 a 10,000 
o Mais que 10.000 

 
8. Qual é a proporção estimada da força de trabalho (empregados, terceirizados e consultores externos) da 

organização que possui nível superior ou maior? (DF-6) 
o Menos que 5% 
o Igual ou mais que 5% e menos que 25% 
o Igual ou mais que 25% e menos que 50% 
o Igual ou mais que 50% e menos que 75% 
o Igual ou mais que 75% e menos que 85% 
o Igual ou mais que 85% 

 
9. Qual a proporção estimada de funcionários que tem permanecido na organização por mais de 5 anos 

(ou desde da criação da organização para aquelas organizações com menos de 5 anos de existência)?  
(DF-7) 
o Menos que 5% 
o Igual ou mais que 5% e menos que 25% 
o Igual ou mais que 25% e menos que 50% 
o Igual ou mais que 50% e menos que 75% 
o Igual ou mais que 75% e menos que 85% 
o Igual ou mais que 85% 

 
10. Qual a taxa de rotatividade de funcionários (turnover) da organização, ou seja: a proporção de 

funcionários que deixam a organização todo ano?  (DF-8) 
o Menos que 1% 
o Igual ou mais que 1% e menos que 2% 
o Igual ou  mais que 2% e menos que 5% 
o Igual ou mais que 5% e menos que 10% 
o Igual ou mais que 10% e menos que 15% 
o Igual ou mais que 15% 

 
11. Qual a proporção estimada de funcionários que tomam decisões de negócios como parte de seu 
trabalho diário? (DF-12) 

o Menos que 5% 
o Igual ou mais que 5% e menos que 25% 
o Igual ou mais que 25% e menos que 50% 
o Igual ou mais que 50% e menos que 75% 
o Igual ou mais que 75% e menos que 85% 
o Igual ou mais que 85% 

12. Como você descreveria a sua função na organização? (DF-17) 
o Gerente Sênior 
o Gerente Intermediário 
o Especialista Técnico 
o Financista, Contador, Advogado 
o Especialista em informação 
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o Outro. 

13. Como você classifica as seguintes funções ou atividades na organização? (ROK-13) 

 Alto Baixo 
Coleta de conhecimento técnico (“know-how”) ❏ ❏ 

Coleta de conhecimento sobre projeto de produtos ❏ ❏ 

Marketing de produtos e serviços ❏ ❏ 

Conhecimento sobre os clientes ❏ ❏ 

Criatividade pessoal ❏ ❏ 

Criação e difusão da inovação ❏ ❏ 

Gerenciamento da mudança e adaptação ❏ ❏ 

Pesquisa e análise do ambiente externo ❏ ❏ 

Capacidade de absorção de conhecimento dos funcionários ❏ ❏ 

14. Em que grau sua organização apresenta os seguintes comportamentos?  (PKL-12) 

 Baixo Alto 
Resposta rápida às demandas do mercado (quick to market) ❏ ❏ 

Sensibilidade ao mercado ❏ ❏ 

Gerenciamento da complexidade ❏ ❏ 

Senso do contexto ❏ ❏ 

Julgamento efetivo ❏ ❏ 

Flexibilidade operacional ❏ ❏ 

Empoderamento do funcionário (“Empowerment”) ❏ ❏ 

 

15. Em que medida você se considera familiarizado em relação aos processos de negócio e as unidades 
funcionais de sua organização? (DF-18)  
o Muito familiarizado 
o Pouco familiarizado 
o Não familiarizado 

 
Natureza do Programa de GC da Organização ou das Atividades Informais de GC  
 
16. A Organização possui um Programa de Gestão do Conhecimento formal / definido? (SKMEL-1) 

o Sim 
o Somente em algumas unidades organizacionais 
o Não 
o Não sei 
OBS: Se marcar os itens 3 (Não) ou 4 (Não sei) vá para a questão 34.  
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17. Qual o seu grau de familiaridade com o Programa de Gestão do Conhecimento (GC) da sua 
organização? (SKMEL-3) 

o Muito familiarizado 
o Familiarizado 
o Pouco familiarizado 
o Pouquíssimo Familiarizado 
o Desconheço 

 
18. Qual das frases abaixo melhor caracteriza a estrutura organizacional utilizada para gerenciar o 

Programa de GC da organização? (SKMEL-2)  
o Uma unidade centralizada que supervisiona todas as iniciativas organizacionais de GC 
o Distribuída dentro de cada divisão/área, a qual é responsável por suas próprias iniciativas de GC 
o Distribuída dentro de apenas algumas divisões/áreas, as quais apóiam suas  próprias iniciativas 

de GC (enquanto outras não possuem nenhuma iniciativa) 
o Descentralizada, enquanto um comitê/secretariado institucional coordena as atividades de GC 

espalhadas na organização. 
 
19. O Programa de GC possui mecanismos para a definição das políticas de GC? (SKMEL-4) 

o Sim 
o Não 
o Não sei 

 
20. O Programa de GC possui mecanismos para monitorar a conformidade com as políticas de GC? 
(SKMEL-5) 

o Sim 
o Não 
o Não sei 

21. Em que medida o Programa de GC influencia as políticas organizacionais? (SKMEL-6) 
o Em grande escala (o Programa de GC impacta diretamente as políticas) 
o Em uma escala acima da média 
o Em escala mediana 
o Em baixa escala 
o Não influencia em  nada (o Programa de GC não contribui ou impacta nenhuma política) 

22. A organização possui atribuições (“job description”) relacionadas apenas às atividades de GC ou ao 
Programa de GC? (SKMEL-7) 

o Sim 
o Não 
o Não sei 

23. Qual é o nome da função ocupada pelo chefe maior do Programa/Unidade de Gestão do 
Conhecimento?  (SKMEL-14) 

o Vice-Presidente de Gestão do Conhecimento ou equivalente (CKO – Chief Knowledge Officer) 
o Vice-Presidente  de Gestão da Informação ou equivalente (Chief Information Officer) 
o Diretor de Gestão do Conhecimento ou equivalente 
o Gerente da Unidade Organizacional de Gestão da Informação 
o Outro 

 
24. A quem o Programa de Gestão do Conhecimento se reporta na Organização? (SKMEL-15) 

o Unidades operacionais 
o Unidades de Estratégia ou Planejamento 
o Recursos humanos 
o Tecnologia da Informação 
o Financeiro 
o Marketing 
o Outro 

 
25. A organização possui rubricas orçamentárias institucionais (usados em folhas de ponto, gastos, 

atividades baseadas em custos) para conhecimento em geral? (PCI-3) 
o Sim 
o Não 
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o Não sei 
 
26. A organização possui rubricas orçamentárias institucionais (usados em folhas de ponto, orçamentos, 

atividades baseadas em custos) para seu Programa de Gestão do Conhecimento? (PCI-22) 
o Sim 
o Não 
o Não sei 
o A organização não tem um Programa formal de Gestão do Conhecimento 

 
27. Algumas unidades organizacionais possuem seus próprios códigos orçamentários para atividades 

relativas à gestão do conhecimento (GC)?      (SKMEL-16) 
o Sim 
o Não 
o Não sei 

 
28. O Programa de GC possui seu próprio orçamento?  (SKMEL-13)  

o Sim 
o Não 
o Não sei 

 
29. Do ponto de vista de um funcionário, quanto do Programa de GC consiste de iniciativas informais 
versus formais? (SKMEL-10) 

o Quase todo o Programa de GC parece envolver iniciativas/estruturas informais 
o Muito do Programa de GC parece envolver iniciativas/estruturas informais, mas existem alguns 

aspectos formais 
o Parte do Programa de GC parece envolver iniciativas/estruturas informais, mas a maior parte é 

formal 
o Quase todo o Programa de GC parece envolver iniciativas/estruturas formais 

 
30. Em que medida as atividades do Programa de GC da organização estão alinhadas aos objetivos 
organizacionais?  (RA-3) 

o Muito alinhadas 
o Um pouco alinhadas 
o Alinhadas 
o Não muito alinhadas 
o Não alinhadas 

 
31. O Programa de GC da organização identifica e/ou mede os benefícios que produz na organização? 
(RA-4) 

o Sim 
o De certa forma – esta informação é identificada por algumas unidades e apenas em seu nível 
o Não 
o Não sei 

32. O Programa de Gestão do Conhecimento possui apoio de “Protetores do Conhecimento” (Champions) 
ou de “Patrocinadores” formais na organização? (RL-22) 
o Sim 
o Não 
o Não sei 

 

33. O Programa de GC está ajudando a organização a fazer ajustes estratégicos? (RA-6) 
o Sim 
o Não 
o Não sei 

 
34. A organização possui alguma atividade informal de Gestão do Conhecimento identificável (fora de 

um Programa de GC formal)? (SKMEL-12)  
o Sim 
o Não 
o Não sei 
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35. A organização possui políticas ou procedimentos formais para inserir conhecimento em seus 
processos operacionais? (ROK-1) 

o Sim 
o De certa forma (Políticas/procedimentos formais existem em algumas áreas da organização) 
o Não 
o Não sei 

 
36. Que grupos de pessoas estão envolvidos em atividades de GC? (SKMEL-9) 

� Alta gerência 
� Gerência Intermediária 
� Responsáveis por processos ou funções organizacionais 
� Funcionários do atendimento aos clientes 
� Funcionários de escritório/ administrativos 
� Outros funcionários. 
� Nenhum funcionário está envolvido em atividades de Gestão do Conhecimento 
 
OBS: A resposta “Nenhum funcionário está envolvido em atividades de Gestão do 

Conhecimento” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras não serão 
consideradas. 

Liderança e Gestão Organizacional  

37. Quem normalmente inicia a mudança nos processos da organização?  (ROK-6) 
� Alta gerência 
� Gerência Intermediaria 
� Responsáveis por Processos Organizacionais 
� Funcionários 
� Comitês ou grupos de revisão 
� Clientes / consumidores 
� Outros 
� Nenhuma das anteriores 
OBS: A resposta “Nenhuma das anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras 

não serão consideradas. 
 

38. Qual o nível de influência da alta gerência sobre a cultura organizacional?  (RL-14) 
o Muito influente 
o Um pouco influente 
o Influente 
o Não muito influente 
o Nada influente 

39. Qual o nível de influência da alta gerência sobre os padrões de comunicação da organização?  (RL-
15) 

o Muito influente 
o Um pouco influente 
o Influente 
o Não muito influente 
o Não influente 

 

 
40. Qual o grau de transparência do processo decisório da alta gerência para os funcionários da 
organização? (RL-13) 

o Muito transparente 
o Um pouco transparente  
o Transparente  
o Não muito transparente  
o Nada transparente 
o Não sei 
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41. Em que medida a alta gerência está ativamente envolvida na tentativa de melhorar os processos da 
organização? (RL-5) 

o Muito ativa 
o Um pouco ativa 
o Ativa 
o Um pouco inativa 
o Muito inativa 

 
42. Com que freqüência a gerência promove mudanças nos processos internos ou nos processos de 

compartilhamento de conhecimento da organização? (RL-7) 
o Muito frequente (mais de 5 vezes por ano) 
o Um pouco frequente (2 a 5 vezes por ano) 
o Frequente (pelo menos uma vez por ano) 
o Não muito frequente (uma vez a cada dois anos) 
o Nunca 

 
43. A organização possui um ritmo de mudança rápido ou lento no que diz respeito à implementação de 
melhorias? (PCI-15a) 

o Lento 
o Rápido 

OBS: Se responder “rápido” não responda a questão 44. 
 

44. Qual o nível de frustração dos funcionários com a organização em relação à desconsideração pelo 
processo de melhoria ou pela sua lentidão no processo de mudança?  (PCI-15b) 
o Muito frustrado 
o Um pouco frustrado 
o Frustrado 
o Não muito frustrado 
o Zero – Sem frustração alguma 

 
45. Quão fortemente você acredita/sente/pensa que a tomada de decisões estratégicas por parte da alta 

gerência se dá sem informações ou sem os conhecimentos necessários? (RA-2) 
o Muito fortemente 
o Um pouco fortemente 
o Fortemente 
o Não muito fortemente 
o Fracamente 

 
46. Em que grau o comportamento da alta gerência claramente ou consistentemente demonstra que eles 

valorizam a aprendizagem e o compartilhamento de conhecimento? (RL-3) 
o Muito claramente e consistentemente 
o Claramente mas não consistentemente 
o Consistentemente mas não claramente 
o Nem claramente nem consistentemente 
o Nunca demonstrou 

 
47. Há uma estratégia de GC claramente articulada (i.e. escrita) para a organização? (RL-18) 

o Sim 
o Não 
o Não sei 

 
 
48. Em que medida a equipe de alta gerência se auto-transforma de tempos em tempos usando fontes de 

conhecimento existentes na organização? (RL-20) 
o Em grande escala 
o Em uma escala acima da média 
o Em escala média 
o Em escala abaixo da media 
o Quase nunca 
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49. A alta gerência instituiu políticas para apoiar atividades relativas ao conhecimento? (RL-4) 
o Sim 
o Não 
o Não sei 

 
50. O Presidente/CEO expressa consistentemente (por meio de documentos escritos, discursos ou outros 

documentos de comunicação) seu comprometimento com a iniciativa da gestão do conhecimento e por 
atividades de compartilhamento de conhecimento?     (RL-10)  
o Sim 
o Não 
o Não sei 

 
51. Como você caracterizaria a liderança das atividades de gestão do conhecimento na organização? (RL-
19) 

o Realizada basicamente pelo nível da alta gerência 
o Balanceado entre a alta gerência e as gerências intermediárias e de base 
o Realizada basicamente pelos níveis de gerência intermediária e de base 

 
52. Em que medida a gerência intermediária utiliza o conhecimento organizacional para melhorar os 

processos de negócio da empresa? (RL-21) 
o Em grande escala 
o Em uma escala acima da média 
o Em escala mediana 
o Em baixa escala 
o Quase nunca 

 
53. Com que freqüência a gerência intermediária institui novos processos de gestão da mudança na 

organização baseados no conhecimento organizacional existente? (RL-8) 
o Muito frequentemente 
o Um pouco frequentemente 
o Frequentemente 
o Não muito freqüentemente 
o Raramente 

 
54. Em que medida a gerência intermediaria apóia atividades de GC na organização? (RL-17) 

o Apóia muito 
o Apóia um pouco 
o Apóia 
o Não apóia muito 
o Não apóia nada 

 
55. Em que medida os funcionários estão aptos ou têm permissão para participar nas mudanças dos 

processos da organização?   (ROK-9) 
o Em grande escala 
o Em uma escala acima da média 
o Em escala média 
o Em baixa escala 
o Quase nunca 

 
56. Em que grau os funcionários são receptivos à mudanças organizacionais? (PCI-19) 

o Em grande escala 
o Em uma escala acima da média 
o Em escala média 
o Em baixa escala 
o Quase nunca 

 

57. Até que ponto é compartilhado o apoio ao Programa de GC entre os gerentes seniors?  (RL-9) 
o Muito compartilhado (todas as unidades da organização estão envolvidas) 
o Compartilhado acima da média 
o Compartilhado 
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o Não muito compartilhado 
o Nada compartilhado (isolado em uma ou poucas unidades) 

 
Natureza dos Funcionários da Organização  
 
58. Qual proporção da força de trabalho da empresa (funcionários e consultores externos) você estima que 

possuem funções cuja atividade primária lida com trabalho baseado em conhecimento, não manual e 
rotineiro? (DF-5)  
o Menos que 5% 
o Igual ou mais que 5% e menos que 25% 
o Igual ou mais que 25% e menos que 50% 
o Igual ou mais que 50% e menos que 75% 
o Igual ou mais que 75% e menos que 85% 
o Igual ou mais que 85% 

 
59. Qual o grau de importância da interação entre funcionários na organização para que ela produza seus 
resultados? (DF-9) 

o Muito importante 
o Importante 
o Pouco importante 
o Pouquíssimo importante 
o Nada importante 

 
60. Qual o grau de importância da interação entre funcionários e o mundo externo para que a organização 

produza seus resultados? (DF-10) 
o Muito importante 
o Importante 
o Pouco importante 
o Pouquíssimo importante 
o Nada importante 

 
61. Em que medida a recuperação de informação (de sítios da internet, bases de dados, sistemas da 

empresa, ou outros sistemas de recuperação eletrônica da informação) é importante para a maioria dos 
funcionários realizarem suas tarefas diárias? (DF-14) 
o Muito importante 
o Importante 
o Pouco importante 
o Pouquíssimo importante 
o Nada importante 

 
62. Em geral, você acredita que os funcionários compreendem o quanto o seu papel contribui para a 
performance da empresa? (RL-16) 

o Sim 
o Não 
o Não sei 

 
63. Em que grau a organização deliberadamente busca contratar funcionários que complementem áreas do 

conhecimento deficientes na organização? (PKIC-6) 
o Em grande escala 
o Em uma escala acima da média 
o Em escala mediana  
o Em baixa escala 
o Quase nunca 

 
64. Quais dos princípios abaixo caracterizam as crenças dos funcionários de sua organização? (ROK-11) 

� Programas e atividades de GC são mais bem sucedidos quando são criados para resolver 
problemas “reais” ligados à essência do negócio (core business) 

� Programas ou atividades de GC criados em unidades finalísticas da organizacao são capazes de 
promover a disseminação mais rápida da gestão do conhecimento 

� Um crescimento “orgânico” do Programa de GC e/ou de atividades de GC constituem uma 
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maneira mais efetiva, embora mais lenta,  para tais programas/atividades se disseminarem pela 
organização 

� Uma abordagem “de baixo para cima” e “de cima para baixo” para GC devem coexistir para que 
um programa ou atividade de GC possa ser bem sucedido 

� Instrumentos de transferência de conhecimento baseados em métodos participativos são 
fundamentais para a absorção do conhecimento 

� Nenhuma das anteriores 
OBS: A resposta “Nenhuma das anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras 
não serão consideradas. 

 
A  Natureza do Trabalho na Organização  
 
65. De que modo as atividades de GC (criação do conhecimento, armazenamento, disseminação) 

concorrem para os objetivos explícitos da organização? (RA-11) 
� Essencial para a performance do negócio 
� Importante para a obtenção de vantagem competitiva 
� Importante para levar à inovação 
� Defasado ou não necessário 
� Nenhuma das anteriores 
� Não sei 
OBS: As respostas “Nenhuma das anteriores” e “Não sei” são do tipo opção exclusiva. Se 

assinalada uma delas as outras não serão consideradas. 
 
66. Qual o grau de importância do conhecimento ou das informações nos processos de agregação de valor 

da organização (i.e. conversão de insumos em resultados)? (DF-15) 
o Muito importante 
o Importante 
o Pouco importante 
o Pouquíssimo importante 
o Não importante 

 
67. Como você julga a intensidade da agregação de conhecimento nos resultados /produtos de sua 
organização? (RA-14) 

o Baixa – precisa ser melhorada 
o Aceitável 
o Alta 
o Não sei 

 
68. A que ponto o horário de trabalho dos funcionários é flexível e permite que eles se envolvam  em 

atividades de aprendizagem? (PKL-2) 
o Muito flexível (Funcionários possuem liberdade no seu tempo de trabalho para atividades de 

aprendizagem) 
o Um pouco flexível 
o Flexível 
o Um pouco inflexível 
o Muito inflexível (Funcionários não possuem tempo de trabalho disponível para atividades de 

aprendizagem) 
 
69. A organização possui um Plano de Aprendizagem (plano de capacitação)? (PKL-11) 
 

 Sim Não Não sei 
Para toda a organização ❏ ❏ ❏ 

Para cada unidade em separado ❏ ❏ ❏ 

Para cada funcionário individualmente ❏ ❏ ❏ 
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70. A que ponto é fácil para um funcionário modificar um processo organizacional? (ROK-14) 
o Muito fácil 
o Um pouco fácil 
o Fácil 
o Não muito fácil 
o Nada fácil 

 
71. A organização dá tempo aos funcionários para que compartilhem conhecimento entre eles durante as 

horas de trabalho (i.e. Almoços informais, oficinas)? (PCI-11) 
o Sim 
o Não 
o Não sei 

 
A Natureza da Comunicação na Organização  
 
72. Quão influente é a estrutura hierárquica na definição de padrões de comunicação na organização? 
(PCI-5) 

o Muito influente 
o Um pouco influente 
o Influente 
o Não muito influente 
o Nada influente 

 
73. Como você caracteriza a “estratégia de comunicação” da alta gerência para os funcionários? (RL-1) 

o Muito aberta 
o Aberta 
o Um pouco aberta 
o Não existe muita comunicação 
o Fechada 

 
74. Com que freqüência a alta gerência se comunica com os empregados? (RL-12) 

o Muito frequentemente 
o Um pouco frequentemente 
o Frequentemente 
o Não muito frequentemente 
o Nada  frequentemente 

 
75. Como você classifica a comunicação entre as seguintes partes da organização? (PKS-1-2) 
 

 Muito boa Boa Pouco Boa Pouquíssimo 
boa 

Ruim 

Entre níveis hierárquicos distintos ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Entre unidades ou divisões distintas ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 
76. Em que grau a organização apóia o compartilhamento “inter-fronteiriço” (inter-disciplinar, inter-

unidades, inter-departamental, inter-divisões) da comunicação e da informação na organização? 
(PKIC-5) 
o Alto 
o Um pouco alto 
o Médio 
o Um pouco abaixo da média 
o Abaixo da média 
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77. Com que freqüência você se aconselha com outros funcionários buscando ter acesso aos seus 
conhecimentos ou ao seu “know-how” tácito? (SKAI-10) 
o Muito frequentemente 
o Um pouco frequentemente 
o Frequentemente 
o Não muito frequentemente 
o Nada frequentemente 

 
78. Em que medida a organização apóia a interação social que permita o compartilhamento de 

conhecimento tácito entre pessoas? (PKS-8) 
o Apóia muito 
o Apóia um pouco  
o Apóia  
o Não apóia muito 
o Não apóia nada 

 
79. Qual o grau de receptividade que a organização parece ter em relação a sugestões dos funcionários?  
(PCI-13) 

o Muito receptiva 
o Um pouco receptiva 
o Receptiva 
o Não muito receptiva 
o Nada receptiva 

 
80. A organização possui um processo definido para a revisão das sugestões dos funcionários?  (PCI-14) 

o Sim 
o Não 
o Não sei 

 
81. Com que frequência os funcionários oferecem sugestões/feedback à organização?    (PKS-9) 

o Muito frequentemente 
o Frequentemente 
o Pouco frequentemente 
o Pouquíssimo  frequentemente 
o Raramente 

 
82. Com que frequência os funcionários recebem retorno (formal ou informal) sobre seu desempenho?   
(PCI-7) 

o Pelo menos uma vez por mês 
o Pelo menos uma vez a cada três meses 
o Pelo menos uma vez a cada seis meses 
o Pelo menos uma vez ao ano 
o Menos que uma vez ao ano 
o Não recebe feedback 

 
83. Como a informação ou o conhecimento é disseminado pela organização aos seus funcionários? (RKF-
10) 

� Pela intranet 
� Por um website público da internet 
� Por meio de um boletim (eletrônico ou físico) 
� Por meio de reuniões realizadas pela alta gerência 
� Por meio de eventos sociais informais 
� Por mensagem eletrônica (“e-mail”) 
� Por meio de reuniões de divisão/unidade/departamento 
� Alguma outra forma . 
� Não é disseminada 
OBS: A resposta “Não é disseminada” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras não 
serão consideradas. 
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84. Como você classifica o nível de comunicação realizado por meio de sistemas “online” (tais como 
mensagens eletrônicas, mensagens instantâneas e espaços virtuais de trabalho) na organização? 
(SKMTI-11) 
o Muito alto 
o Um pouco alto 
o Médio 
o Um pouco baixo 
o Baixo 

 
A Natureza das Equipes na Organização  
 
85. Qual das sentenças abaixo melhor descreve a atitude organizacional em relação ao trabalho em equipe 
efetivo? (PCI-17) 

o Encoraja mas não provê meios para possibilitá-lo 
o Encoraja e possibilita 
o Não encoraja 
o Não sei 

 
86. A organização utiliza equipes/comitês regularmente para resolver problemas? (PCPKT-11) 

o Sim 
o Não 

 
87.  Quais dos seguintes tipos de equipes existem na organização?   (PCPKT-1)  

� Comunidades de prática 
� Equipes virtuais 
� Grupos de Trabalho 
� Redes de pessoas por processos ou funções 
� Equipes centradas nos clientes 
� Outras. 
� Não sei 
� Nenhuma das anteriores 
 
OBS: As respostas “Não sei” e “Nenhuma das anteriores” são do tipo opção exclusiva. Se 

assinalada uma delas as outras não serão consideradas.  Se assinalar uma delas não 
responda a questão 88. 

 
88. Quais dos grupos são formalmente apoiados pelo Programa de GC ou  pela gerência da organização? 
(PCPKT-2) 

� Comunidades de prática 
� Equipes virtuais 
� Grupos de Trabalho 
� Redes de pessoas por processos ou funções 
� Equipes centradas nos clientes 
� Outras. 
� Não sei 
� Nenhuma das anteriores 
OBS: As respostas “Não sei” e “Nenhuma das anteriores” são do tipo opção exclusiva. Se 

assinalada uma delas as outras não serão consideradas.   
 

89. Quais dos seguintes incentivos ou recursos a organização provê para possibilitar a existência de 
grupos informais? (PCPKT-3) 

� Tempo para os funcionários se engajarem em grupos informais durante as horas de trabalho 
� Espaço/salas de reuniões 
� Suporte tecnológico (i.e. espaços virtuais de trabalho e ferramentas colaborativas) 
� Dinheiro para financiar tempo para reuniões dos líderes do grupo 
� Reconhecimento gerencial 
� Outro 
� Não sei 
� Nenhuma das anteriores 
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OBS: As respostas “Não sei” e “Nenhuma das anteriores” são do tipo opção exclusiva. Se 
assinalada uma delas as outras não serão consideradas.   

 
A Natureza das Comunidades de Prática na Organização  
 
Nota: Comunidades de Prática são grupos informais de especialistas em área/tópico/tarefa específicos que 
trabalham com liberdade uns com os outros e compartilham informações sobre essa área/tópico/tarefa. 
Em algumas organizações, essas comunidades de prática podem ter uma configuração mais formal 
embora isso não seja comum.  
 
90. A organização possui comunidades de prática? (PCPKT-21) 

o Sim 
o Não 
o Não sei 
OBS: Se assinalar “Não” ou “Não sei” vá direto para a questão 98. 

 
91. Como as comunidades de prática são criadas na organização? (PCPKT-4) 

o Por um processo formal dirigido pela gerência 
o Por um processo formal iniciado por funcionários 
o Informalmente por empregados da organização 
o Outros 
o Não sei 
o Nenhuma das anteriores 

92. Que tipos de comunidades de prática a organização possui? (PCPKT-5) 
� Organizada por tópicos ou assuntos 
� Organizada para resolver problemas específicos 
� Organizada por processos, atividades ou tarefas organizacionais 
� Outros 
� Não sei 
� Nenhuma das anteriores 
OBS: As respostas “Não sei” e “Nenhuma das anteriores” são do tipo opção exclusiva. Se 

assinalada uma delas as outras não serão consideradas.   
 

93. Quantas comunidades de prática distintas e identificáveis a organização possui? (PCPKT-7) 
o Nenhuma 
o 1-5 
o 6-20 
o 21-50 
o 51-100 
o 101 ou mais 

94. Alguma das comunidades de prática da organização possui conexões ou interage com grupos 
externos? (PCPKT-8) 

o Sim 
o Não 
o Não sei 
OBS: Se assinalar “Não” ou “Não sei” não responda a questão 95. 
 

95. Qual percentagem do tempo das comunidades é gasto em interações com outras comunidades ou 
grupos externos? (PCPKT-13) 

o 0 a 20% 
o 21% a 30% 
o 31% a 40% 
o 41% a 50% 
o Mais de 51% 
o Não sei 
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96. Quais dos itens abaixo caracterizam a estrutura das comunidades de prática da organização? (PCPKT-
9) 

� Regras e procedimentos 
� Processos de feedback 
� Listas de membros disponíveis 
� Liderança de grupos designada 
� Reuniões regulares 
� Equipe remunerada 
� Meios eletrônicos para compartilhamento de informações (Espaço virtual na rede, base de 

conhecimentos, sítio na internet) 
� Outros 
� Nenhum dos anteriores 
OBS: As respostas 8 (Outros) e 9(Nenhum dos anteriores) são do tipo opção exclusiva. Se 

assinalada alguma delas as outras não serão consideradas. 

97. Quais dos itens abaixo são alguns dos resultados usuais das comunidades de prática na organização? 
(PCPKT-10) 

� Treinamento (criação ou execução) 
� Criação de conteúdos ou base de conhecimentos 
� Serviços de Assistência Técnica (“Help Desks”) 
� Participação sistemática em revisões por pares/colegas ou processos similares 
� Participação sistemática em decisões de processos organizacionais 
� Conteúdos ou aconselhamentos relativos a temas estratégicos da organização 
� Conteúdos ou aconselhamentos relativos a temas operacionais da organização 
� Conteúdos ou aconselhamentos relativos a temas nicho 
� Conteúdos ou aconselhamentos relativos a produtos/serviços da organização 
� Conteúdos ou aconselhamentos que levem à inovação 
� Nenhum dos anteriores 
OBS: A resposta 11 (Nenhum dos anteriores) é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras 
não serão consideradas. 

 
A Natureza dos Conteúdos e Conhecimentos na Organização  

98. Que tipos de conteúdos são administrados pelos sistemas ou repositórios de conteúdos da 
organização? (SCM-1) 

� Informação estratégica 
� Políticas e procedimentos 
� Informação setorial 
� Dados estatísticos 
� Inteligência competitiva e/ou dados de indicadores 
� Pesquisa e desenvolvimento ou outros trabalhos analíticos 
� Conteúdos relativos aos clientes 
� Documentos relativos a processos organizacionais 
� Informações e estatísticas nacionais 
� Recomendações feitas a clientes 
� Experiências organizacionais prévias com clientes 
� Informação do tipo avaliativa 
� Outras 
� Nenhuma das anteriores 
� A organização não possui sistemas/repositórios de conteúdos 
OBS: As respostas “Nenhuma das anteriores” e “A organização não possui 

sistemas/repositórios de conteúdos” são do tipo opção exclusiva. Se assinalada alguma 
delas as outras não serão consideradas. 
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99. Como você classificaria a cobertura das seguintes áreas ou domínios do conhecimento dentro da 
organização? (SCM-1-4) 

 
 Escasso Adequado Excessivo/Abun

dante 
Informação estratégica ❏ ❏ ❏ 

Políticas e procedimentos ❏ ❏ ❏ 

Informação setorial ❏ ❏ ❏ 

Dados estatísticos ❏ ❏ ❏ 

Inteligência competitiva e/ou dados de indicadores ❏ ❏ ❏ 

Pesquisa e desenvolvimento ou outros trabalhos analíticos ❏ ❏ ❏ 

Conteúdos relativos aos clientes ❏ ❏ ❏ 

Documentos relativos a processos organizacionais ❏ ❏ ❏ 

Informações e estatísticas nacionais ❏ ❏ ❏ 

Recomendações feitas a clientes ❏ ❏ ❏ 

Experiências organizacionais prévias com clientes ❏ ❏ ❏ 

Informação do tipo avaliativa ❏ ❏ ❏ 

Outras ❏ ❏ ❏ 

 
100. Alguns dos seguintes assuntos ou domínios do conhecimento são áreas nas quais o conhecimento 

teve seu tempo útil envelhecido/depreciado/defasado? (SCM-5) 
� Informação estratégica 
� Políticas e procedimentos 
� Informação setorial 
� Dados estatísticos 
� Inteligência competitiva e/ou dados indicadores 
� Pesquisa e desenvolvimento ou outros trabalhos analíticos 
� Conteúdos relativos aos clientes 
� Documentos relativos a processos organizacionais 
� Informações e estatísticas Nacionais 
� Recomendações feitas a clientes 
� Experiências organizacionais prévias com clientes 
� Informação do tipo avaliativa 
� Outros 
� Nenhum dos anteriores 
OBS: A resposta “Nenhum dos anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras 
não serão consideradas. 

 
101. Em que formato a organização organiza conteúdos? (SCM-8) 

� Por processo 
� Por área tópico, tal como Educação 
� Por Cliente/Usuário 
� Por projeto ou atividade 
� Outro 
� Nenhuma das anteriores 
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OBS: A resposta “Nenhuma das anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras não 
serão consideradas. 
102. Qual dos tipos de conteúdos de conhecimento a organização possui?  (SCM-7) 

� Documentos Oficiais 
� Publicações 
� Material publicado na web 
� Noticiários, boletins 
� Vídeo Conferências, Fóruns eletrônicos, Discussões Eletrônicas 
� “Nuggets” de conhecimento 
� Dados estatísticos 
� Dados de Sistemas de Informação Geográficos - GIS 
� Informações e publicações externas 
� Informações de Pessoas, Diretórios 
� Conhecimento sobre processos internos da organização 
� Conhecimento sobre clientes e beneficiários 
� Informação do tipo “saber-fazer” (“know-how”) 
� Informações sobre habilidades 
� Outros 
� Nenhum dos anteriores 
OBS: A resposta “Nenhum dos anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras 

não serão consideradas. 
 

103. A organização possui seus processos organizacionais definidos em documentos ou outros formatos 
para leitura? (ROK-15) 

o Sim – Quase todos ou todos os processos organizacionais estão definidos 
o Um pouco – Alguns processos organizacionais estão definidos 
o Não – Muito poucos ou nenhum processo organizacional está definido 
o Não sei 

 
104. Qual tipo de conteúdo de conhecimento é mais ou menos usado na organização como um todo? 
(SCM-9-10) 

 Mais Menos Neutro Não sei 
Documentos Oficiais ❏ ❏ ❏ ❏ 

Publicações ❏ ❏ ❏ ❏ 

Material publicado na Internet e Intranet ❏ ❏ ❏ ❏ 

Noticiários, boletins ❏ ❏ ❏ ❏ 

Vídeo Conferências, Fóruns Eletrônicos, Discussões 
Eletrônicas 

❏ ❏ ❏ ❏ 

“Nuggets” de conhecimento ❏ ❏ ❏ ❏ 

Dados estatísticos ❏ ❏ ❏ ❏ 

Dados de Sistemas Informação Geográficos - GIS ❏ ❏ ❏ ❏ 

Informações e publicações externas ❏ ❏ ❏ ❏ 

Informações de Pessoas, Diretórios ❏ ❏ ❏ ❏ 

Conhecimento sobre processos internos da organização ❏ ❏ ❏ ❏ 

Conhecimento sobre clientes e beneficiários ❏ ❏ ❏ ❏ 

Informação do tipo “saber-fazer” (“know-how”) ❏ ❏ ❏ ❏ 

Informações sobre habilidades ❏ ❏ ❏ ❏ 

Outros ❏ ❏ ❏ ❏ 

Nenhum dos anteriores ❏ ❏ ❏ ❏ 
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105. Para quais propósitos, os tipos de conteúdo de conhecimento mais utilizados, são empregados?  
(SCM-14) 

� Tomar decisões operacionais internas 
� Informar-se sobre o setor ou área de especialidade 
� Comunicar-se com clientes 
� Realizar o trabalho diário 
� Prover aconselhamento para a clientela 
� Definir estratégias de longo-prazo 
� Resolver problemas específicos em áreas específicas 
� Outros 
� Nenhuma das anteriores 
OBS: A resposta “Nenhuma das anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras 

não serão consideradas. 
 
106. Como você classificaria, na organização como um todo, a qualidade dos seguintes conteúdos de 
conhecimento? (SCM-11-12) 
 

 Alta qualidade Média qualidade Baixa qualidade 
Documentos Oficiais ❏ ❏ ❏ 

Publicações ❏ ❏ ❏ 

Material publicado na web ❏ ❏ ❏ 

Noticiários, boletins ❏ ❏ ❏ 

Vídeo Conferências, Foruns Eletrônicos, Discussões Eletrônicas ❏ ❏ ❏ 

“Nuggets” de conhecimento ❏ ❏ ❏ 

Dados estatísticos ❏ ❏ ❏ 

Dados do tipo de Sistema de Informação Geográficos - GIS ❏ ❏ ❏ 

Informações e publicações externas ❏ ❏ ❏ 

Informações de Pessoas, Diretórios ❏ ❏ ❏ 

Conhecimento sobre processos organizacionais internos ❏ ❏ ❏ 

Conhecimento sobre clientes e beneficiários ❏ ❏ ❏ 

Informação do tipo “saber-fazer” (“know-how”) ❏ ❏ ❏ 

Informações sobre habilidades (Banco de Talentos) ❏ ❏ ❏ 

Outros ❏ ❏ ❏ 

Nenhum dos anteriores ❏ ❏ ❏ 
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107. Quais tipos de conteúdos de conhecimento são mais usados nos processos organizacionais ou nas 
linhas de produtos da empresa? (SCM-15) 
� Documentos Oficiais 
� Publicações (internas ou externas) 
� Material publicado na web 
� Noticiários, boletins 
� Vídeo Conferências, Fóruns Eletrônicos, Discussões Eletrônicas. 
� “Nugget” de conhecimento 
� Dados estatísticos 
� Dados de Sistemas de Informação Geográficos - GIS 
� Informações de pessoas, Diretórios de Especialistas. 
� Conhecimento sobre processos organizacionais internos 
� Conhecimento sobre clientes e beneficiários 
� Informação do tipo “saber-fazer” (“know-how”) 
� Informações sobre habilidades 
� Outros 
� Nenhum dos anteriores 

 
108. Em que medida a empresa reutiliza os seguintes conteúdos de conhecimento na organização como 
um todo? (SCM-13) 
 

 Alta reutilização Baixa 
reutilização 

Não sei 

Documentos Oficiais ❏ ❏ ❏ 

Publicações ❏ ❏ ❏ 

Material publicado na rede (web) ❏ ❏ ❏ 

Noticiários, boletins ❏ ❏ ❏ 

Vídeo Conferências, Foruns Eletrônicos, Discussões Eletrônicas ❏ ❏ ❏ 

“Nuggets” de conhecimento ❏ ❏ ❏ 

Dados estatísticos ❏ ❏ ❏ 

Dados do tipo GIS – Sistema de Informação Geográficos ❏ ❏ ❏ 

Informações e publicações externas ❏ ❏ ❏ 

Informações Pessoais, Diretórios ❏ ❏ ❏ 

Conhecimento sobre processos organizacionais internos ❏ ❏ ❏ 

Conhecimento sobre clientes e beneficiários ❏ ❏ ❏ 

Informação do tipo “saber-fazer” (“know-how”) ❏ ❏ ❏ 

Informações sobre habilidades ❏ ❏ ❏ 

Outros ❏ ❏ ❏ 

Nenhum dos anteriores ❏ ❏ ❏ 
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109. Qual dos itens abaixo melhor descreve a abordagem para encontrar informação fora da organização? 
(SKAI-14) 

o A organização raramente ou nunca busca informação no ambiente externo 
o A organização busca a informação  no ambiente externo apenas quando a necessita 
o A organização emprega uma abordagem sistemática de forma que ela busca informação 

regularmente  no ambiente externo 
 
110. Você acredita que os conteúdos de conhecimento armazenados na organização são apropriados para 

cada um dos seguintes públicos?  (SKAI-6) 
 

 Sim Não 
Alta gerência ❏ ❏ 

Gerência intermediária ❏ ❏ 

Gerentes de projeto ❏ ❏ 

Especialistas setoriais/tópicos ❏ ❏ 

Equipe de apoio ❏ ❏ 

Gerentes funcionais ❏ ❏ 

Consultores ❏ ❏ 

Fornecedores externos ❏ ❏ 

 
111. Qual tipo de informação os decisores da alta gerência usualmente precisam, mas têm dificuldades em 
encontrar/acessar? (RA-1) 

� Sobre clientes/consumidores 
� Sobre vendas ou a situação financeira da organização 
� Sobre a situação das operações da organização 
� Sobre a concorrência 
� Sobre o setor no qual a organização atua 
� Sobre mudanças governamentais/regulatórias 
� Sobre os fornecedores da organização 
� Informações analíticas ou resumidas sobre assuntos de interesse 
� Outros tipos de informação. 
� Não sei 
OBS: A resposta “Não sei” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras não serão 

consideradas. 
 
A Infra-Estrutura de Aprendizagem para GC na Organização  
 
112. Quais dos seguintes tipos de atividades de aprendizado são patrocinados pela organização? (PCI-9) 

� Treinamentos internos ( “in-company”) 
� Treinamentos externos 
� Conferências profissionais 
� Cursos universitários 
� Cursos a distância 
� Certificação profissional 
� Aprendizagem em equipe 
� Reuniões especializadas de negócios 
� Coaching 
� Mentoring 
� Treinamento de recepção de novos funcionários 
� Nenhuma das anteriores 
 



96 
 

Relatório Final – 11/08/2011 Página 96 
 

OBS: A resposta “Nenhuma das anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras 
não serão consideradas. 
 
 
113. A organização apóia mecanismos que permitam aos funcionários atualizarem-se em sua área de 

atuação, em conhecimentos externos, práticas ou ambientes competitivos? Esses mecanismos 
incluiriam recursos bibliográficos, intranet, bases de dados, assinaturas de revistas e tempo alocado 
para que os funcionários utilizem esses mecanismos. (PCI-18) 
o Sim 
o Não 
o Não sei 

114. A que ponto a organização é efetiva em apoiar mecanismos de monitoramento de conhecimentos 
externos, práticas e ambientes competitivos? (Tais como assinaturas de revistas, tempo dado aos 
funcionários para realizar pesquisas)   (PKL-15) 
o Extremamente efetiva 
o Moderadamente efetiva 
o Um pouco efetiva 
o Necessita melhorias 
o Nada efetiva 
o A organização não possui mecanismos de monitoramento externo 
o Não sei se a organização possui mecanismos de monitoramento externo 

115. A organização possui algum processo ou método de monitoramento de seus competidores? (Por 
exemplo: “benchmarking”) (PKL-16) 
o Sim 
o Não 
o Não sei 

116. A organização oferece algum programa de orientação/ambientação para novos funcionários? (PKS-
14) 

o Sim 
o Não 
o Não sei 

117. Como você classifica a efetividade dos produtos e serviços da organização para os seus clientes? 
(PKS-15) 

o Muito efetivo 
o Efetivo 
o Pouco efetivo 
o Pouquíssimo efetivo 
o Nada efetivo 

118. A organização oferece treinamento coletivo assim como individual? (PKL-5)  
o Sim 
o Não 
o Não sei 

119. A organização oferece treinamentos específicos visando auxiliar o funcionário na adaptação em 
novas tarefas ou em novas condições de trabalho (treinamento para desenvolvimento de novas 
habilidades)? (PKL-4) 
o Sim 
o Não 
o Não sei 

120. A maioria dos funcionários sabe onde buscar informações sobre os processos organizacionais?  
(ROK-16) 

o Sim 
o Não 
o Não sei 
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121. Os funcionários devem participar de quantos treinamentos por ano?    (PCI-10) 
o Nenhum 
o Um 
o 2 – 5 
o 6 – 10 
o 11 – 20 
o Mais de 20 
o Não sei 

 

 
122. A organização possui orçamento para treinamento? (PCI-23) 

o Sim 
o Não 
o Não sei 

 
A Infra-Estrutura de Tecnologia para GC na Organização 
 
123. Você acredita que o ambiente de software da organização é adequado às necessidades 
organizacionais? (SKMTI-13) 

o Muito adequado 
o Um pouco adequado 
o Adequado 
o Não muito adequado 
o Nada adequado 

 
124. A organização possui um Sistema de Gestão do Conhecimento? (KMTI-12) 

o Sim 
o Não 
o Não sei 

 
125. A Organização possui uma Arquitetura de Informação Corporativa? ? Uma Arquitetura de 

Informação Corporativa (Enterprise Information Architecture) é um sistema esquemático que 
descreve os fluxos de informação entre os processos e os sistemas de TI na organização (SKMTI-4) 
o Sim 
o Não 
o Não sei 
 

126. A organização possui:     (SKMTI-1) 
� Base de dados de especialistas/habilidades (Banco de Talentos) 
� Bibliotecas 
� Taxonomias padrão, ontologias e outros métodos de organização/ estruturação da 

informação/conhecimento 
� Perguntas mais Freqüentes (FAQs) e/ou Sistema de Perguntas & Respostas (Q/A) 
� Infra-estrutura para vídeos-conferência 
� Infra-estrutura para audios-conferência 
� Ambientes para comunidades de prática virtuais 
� Sistemas para discussões eletrônicas ou chats 
� Quadro de Avisos Eletrônicos (Bulletin Board) 
� Blogs 
� Intranet 
� Sítio na internet 
� Extranet 
� Software de Espaço Virtual (“Workspace”) 
� Um sistema de gerenciamento de conteúdos para gerenciar documentos institucionais 
� Um sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) 
� Um sistema para gerenciamento de recursos institucionais (ERP) para os processos 

organizacionais 
� Bases de dados com dados usados pela organização 
� Bases de Conhecimento (sobre melhores práticas e lições aprendidas) 
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� Bases de dados comerciais 
� Warehouse (depósito de meta-dados) associado à Tecnologia da Informação (TI) 
� Warehouse (depósito de meta-dados) associado a documentos e processos organizacionais 
� Mecanismos de busca para pesquisa de documentos e outras informações da organização 
� Outros 
� Nenhuma das anteriores 
OBS: Se responder “Outros” vá para a questão 128.  A resposta “Nenhuma das anteriores” é 
do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras não serão consideradas. 
 

127. Quais dos seguintes sistemas institucionais são capazes de capturar o conhecimento ou a informação 
de uma forma a torná-la recuperável posteriormente para os funcionários?     (SKMTI-2) 
� Base de dados de especialistas/habilidades (Banco de Talentos) 
� Bibliotecas 
� Perguntas mais Freqüentes (FAQs) e/ou Sistema de Perguntas & Respostas (Q/A) 
� Infra-estrutura para vídeo-conferências 
� Infra-estrutura para audio-conferências 
� Ambientes para comunidades de prática virtuais 
� Sistemas para discussões eletrônicas ou chats 
� Quadro de Avisos Eletrônicos (Bulletin Board) 
� Blogs 
� Intranet 
� Sítio na internet 
� Extranet 
� Software de Espaço Virtual (“Workspace”) 
� Um sistema de gerenciamento de conteúdos para gerenciar documentos institucionais 
� Um sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) 
� Um sistema para gerenciamento de recursos institucionais (ERP) para os processos 

organizacionais 
� Bases de dados com dados usados pela organização 
� Bases de Conhecimento (sobre melhores práticas e lições aprendidas) 
� Bases de dados comerciais 
� Warehouse (depósito de meta-dados) associado à Tecnologia da Informação (TI) 
� Warehouse (depósito de meta-dados) associado a documentos e processos organizacionais 
� Mecanismos de busca para pesquisa de documentos e outras informações da organização 
� Outros 
� Nenhuma das anteriores 
OBS: A resposta “Nenhuma das anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras 

não serão consideradas. 
 
128. Baseado em sua experiência, como você classifica a capacidade dos “software de buscas” 

institucionais para encontrar as informações que você já precisou?      (SKMTI-3) 
o Muito acima da média 
o Um pouco acima da média 
o Na média 
o Abaixo da média 
o Pobre 
o Nunca usei os mecanismos de busca 

129. Em que medida você caracteriza como efetivos os mecanismos de busca institucionais para encontrar 
documentos específicos? (RKF-15) 
o Muito efetivo 
o Efetivo 
o Pouco efetivo 
o Pouquíssimo efetivo 
o Não efetivo 
o A organização não possui sistemas de busca 
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130. Como você classifica o nível atual de uso dos seguintes itens?     (SKMTI-8-12) 
 Muito 

frequenteme
nte usados 

Frequenteme
nte usados 

Pouco 
frequenteme
nte usados 

Pouquíssimo 
usado 

Quase nunca 
usado 

 Grupos de discussão eletrônica ou outros softwares 
de espaços virtuais colaborativos ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Mecanismos de busca ou ferramentas de busca de 
informações ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Intranet da organização ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 
 
131. Quais dos seguintes mecanismos a organização possui que permite aos funcionários compartilharem 

conhecimento tácito?    (PKS-10) 
� Discussões eletrônicas 
� Salas de “chats” 
� Quadros de avisos virtuais 
� Espaços virtuais 
� Fóruns eletrônicos 
� Blogs 
� Intranet 
� Participação dos funcionários em  eventos presenciais (conferências, seminários, palestras etc) 
� Treinamentos ou oficinas 
� Outros 
� Nenhuma das anteriores 
OBS: A resposta “Nenhuma das anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras 

não serão consideradas. 
 
132. Sua organização possui funcionalidade de TI para:       (SKMTI-15)  

� Indexar e categorizar automaticamente informação e conhecimento explícito 
� Ajudar em simulações 
� Ajudar em atividades de “brainstorming”, inclusive revisões por pares/colegas, revisões de 

avaliação pós-execução 
� Atividades de tradução automática 
� Ferramentas de inferência e sistemas de apoio a decisões 
� Integrar informações desestruturadas e estruturadas 
� Capturar o conhecimento da equipe diretamente para sistemas de bases de conhecimento 
� Inteligência artificial 
� Capacidade de pesquisa avançada 
� Manipulação e manutenção de vídeo avançado 
� Outros 

133. A organização possui registros ou arquivos visando criar uma Memória Corporativa (i.e. lições e 
experiências aprendidas pelos membros da equipe)? (RKF-4) 
o Sim 
o Não 
o Não sei 

 
134. A organização possui fontes oficiais definidas para os diferentes tipos de informação usados na 

instituição? O termo “fontes oficiais” denota fontes de informação que a organização reconhece 
formalmente como repositórios de informações ou dados “oficiais” ou “verdadeiros”.      (SKAI-5) 
o Sim 
o Não 
o Apenas para alguns tipos de informações 
o Não sei 

 
135. A organização possui softwares que permitem uma navegação fácil (browsing) para encontrar 

conhecimentos/conteúdos pelos usuários?   (SKMTI-14) 
o Sim 
o Não 
o Não sei 
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136. As atividades de GC (tais como coleta de conhecimento, recuperação, etc.) foram integradas aos 

fluxos de trabalho ou processos da organização (tais como por meio ERPs, Sistemas de Recursos 
Humanos, Gestão de Relacionamento com o Cliente)?  (SKMTI-6) 
o Sim 
o Não 
o Não sei 
OBS: Se responder “Não” ou “Não sei” vá para a questão 140. 
 

137. Em que medida os sistemas de GC estão integrados no fluxo de trabalho da organização com vistas a 
criar novos conhecimentos? (SKMTI-7) 
o Muito bem integrados 
o Parcialmente integrados 
o Alguma integração 
o Não muito integrados 
o Nada integrados 

 
138. Quais mudanças no ambiente de TI foram observadas na organização após a implantação de um 

programa formal de GC ou de atividades informais de gestão do conhecimento?     (SKMTI-16) 
� As análises de requerimentos para desenho de sistemas passaram a levar em consideração 

processos de conhecimento 
� Ferramentas de colaboração foram integradas a sistemas críticos de negócios (tais como 

Recursos Humanos (RH), ERP, Sistemas de Gerência de Projetos e de Gestão de Documentos, 
etc.) 

� Os conselhos/comitês de TI têm como membro uma pessoa vinculada a GC (Representante 
formal do Programa de GC ou líder informal de atividades de GC) 

� Uma intranet foi criada como um resultado direto do Programa ou de atividades de GC 
� Os sistemas de TI agora capturam o conhecimento dos empregados por meio de aplicações de 

processos organizacionais (workflow) 
� Os Sistemas de Treinamento e Aprendizagem estão integrados aos Sistemas de Gestão do 

Conhecimento 
� As Comunidades de Prática possuem infra-estrutura de TI para apoiar a comunicação e as trocas 

de conhecimento 
� Aumentou o uso de videoconferências e outras ferramentas de comunicação entre pessoas 
� Nenhuma das anteriores 
� Não sei 
OBS: As respostas “Nenhuma das anteriores” e “Não sei” são do tipo opção exclusiva. Se 

assinalada uma delas as outras não serão consideradas. 

139. Onde podem ser encontradas as definições dos processos organizacionais? (ROK-17) 
o Em um único documento 
o Em vários documentos espalhados pela organização (i.e. Em cada unidade) 
o Em vários documentos, todos encontrados em um local central 
o Em uma única localização na intranet da empresa 
o Em vários locais espalhadas pela intranet da empresa 
o Nas cabeças dos responsáveis pelos processos 
o Nas cabeças de vários funcionários que realizam as tarefas 

 
Os Incentivos e Motivadores para a GC  

140. Como você caracteriza as políticas da organização visando atividades de conhecimento?  (PCI-1) 
o Elas criam incentivos para estas atividades 
o Elas criam desestímulos para estas atividades 
o Elas são neutras 

141. Quais dos incentivos abaixo a organização utiliza para promover um excelente trabalho de 
compartilhamento de conhecimento entre os funcionários?    (PCI-2)  
� Bônus 
� Aumentos de salário 
� Promoções 
� Recompensas e Prêmios 
� Empregado do mês 
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� Publicação ou disseminação de informações/idéias dos funcionários 
� Outros 
� Nenhum 
OBS: A resposta “Nenhum” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras não serão 
consideradas. 

 
142. Por favor, indique o seu grau de concordância com os seguintes itens em relação aos riscos à 

inovação e ao comportamento dos funcionários de sua organização como um todo.      (PCI-4) 
 

 
Concordânia 

Total - 1 
2 3 4 Discordância 

Total  - 5 
Membros da equipe temem ser responsabilizados ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Membros da equipe são resistentes a ceder controle ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Membros da equipe temem ser vistos como desleais ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Membros da equipe são, em regra, desconfiados ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Membros da equipe são encorajados a dar opiniões ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Membros da equipe são encorajados a dar “feedback” ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Membros da equipe são encorajados a assumir riscos ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Membros da equipe não compartilham conhecimento 
porque eles pensam que terão menos valor para a 

organização se compartilharem 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Membros da equipe não têm consciência da 
importância de se compartilhar conhecimentos ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 
143. Qual dos itens abaixo melhor caracteriza o papel que o funcionário comum desempenha na definição 

dos processos organizacionais?       (PCI-16) 
o Eles ajudam nas mudanças dos processos organizacionais de uma forma “ad-hoc” 
o Eles participam nas revisões sistemáticas dos processos organizacionais 
o Eles não participam porque os processos organizacionais são definidos de cima para baixo 

144. Os funcionários valorizam os conhecimentos implícitos ou explícitos compartilhados por meio do 
Programa de GC ou por iniciativas de GC na organização?     (PKS-18) 
o Sim, muito 
o Razoavelmente 
o Não muito 
o Nada 

145. Os funcionários são incentivados a identificar conhecimentos que possam beneficiar/melhorar 
processos operacionais na organização?      (ROK-2) 
o Sim 
o Um pouco (apenas em algumas áreas da organização) 
o Não 
o Não sei 

146. Performance é função de vários fatores. Qual das seguintes respostas  melhor representa os 3 
elementos  que mais influenciam a performance dos funcionários?      (PCI-20) 
o Motivação, ambiente organizacional, habilidades. 
o Conhecimento, habilidades, competências técnicas. 
o Atribuições, (“job design”) habilidades, objetivos. 
o Motivação, atribuições, competências. 
o Medo, aversão ao risco, resistência a mudanças. 
o Falta de motivação, dificuldade de crescimento no ambiente organizacional, medo. 
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Os Processos de GC na Organização  

147. Quais das seguintes frases melhor descrevem o grau  em que os processos de conhecimento são 
internalizados na sua organização:     (ROK-12) 
� Os processos organizacionais essenciais tornaram-se líderes na aplicação da gestão do 

conhecimento 
� Princípios de GC são considerados nos incentivos e avaliações pessoais 
� A aplicação dos componentes de GC está disseminada em grande escala nos produtos e serviços 

da organização 
� O conhecimento obtido de feedback dos clientes é incorporado nos processos da organização 
� Lições aprendidas são introduzidas sistematicamente em novos produtos, serviços, projetos e 

outras atividades 
� Comunidades de Prática são apoiadas pela organização e usadas para fomentar a criação e o 

compartilhamento de conhecimentos 
� A organização possui ferramentas de TI para, sistematicamente, capturar e disseminar 

conhecimento 
� Houve uma clara melhoria no comportamento dos funcionários em relação ao compartilhamento 

de conhecimentos 
� Os agentes de GC têm conseguido atuar na organização como um todo e participam dos 

encontros estratégicos e dos estudos de planejamento organizacional 
� Nenhuma das anteriores 
OBS: A resposta “Nenhuma das anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras 

não serão consideradas. 

Identificação de Conhecimentos e Critérios  

148. Quais tipos de conhecimentos (internos ou externos) são criados na organização?     (PKIC-7) 
� Conhecimentos de processos organizacionais 
� Conhecimento de procedimentos 
� Conhecimentos tópicos (por assunto) 
� Conhecimentos práticos  (derivado do “know-how” da organização) 
� Melhores práticas 
� Lições aprendidas 
� Conhecimentos sobre clientes / consumidores 
� Nenhuma das anteriores 
OBS: A resposta “Nenhuma das anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras 

não serão consideradas. 
 
149. Quais são as fontes que a organização utiliza para identificar os conhecimentos que ela deseja 
coletar?  (PKIC-12) 

� Pesquisa pela internet 
� Pesquisa usando bases de informações (interno e externo) 
� Da experiência de funcionários 
� Da experiência de clientes / consumidores 
� Da experiência de parceiros ou fornecedores 
� Outras 
� Nenhuma das anteriores 
OBS: A resposta “Nenhuma das anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras 

não serão consideradas. 
 
150. Quais das fontes de informação abaixo são obtidas e usadas nos processos decisórios da 
organização?  (PKIC-1) 

� Melhores práticas 
� Comparação (“benchmarking”) com concorrentes 
� Feedback de clientes / consumidores 
� Feedback de funcionários 
� Pesquisa e Inteligência competitiva 
� Lições aprendidas 
� Outros 
� Nenhuma das anteriores 
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OBS: A resposta “Nenhuma das anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras 
não serão consideradas. 
 
151. Quais os tipos de informações externas que  a organização acha mais importante para o  

monitoramento e identificação de informações relevantes?     (PKIC-10) 
� Informação sobre concorrentes ou organizações similares 
� Informação sobre clientes / consumidores existentes 
� Informação sobre clientes / consumidores potenciais 
� Informação sobre leis e regulação 
� Informação econômica ou de mercado 
� Outras 
� Nenhuma das anteriores 
OBS: A resposta “Nenhuma das anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras 

não serão consideradas. 
 
152. A organização:              (PKIC-2-4)  
 

 Sim Não Não sei 
Possui uma unidade de pesquisa & desenvolvimento ativa ❏ ❏ ❏ 

Cria inovações patenteáveis ativamente ❏ ❏ ❏ 

Possui algumas patentes ❏ ❏ ❏ 

153. Quanto tempo você gasta em atividades de pesquisa de conhecimentos (tais como mineração de 
dados, análises de dados, etc.) em uma semana normal de trabalho?      (PKIC-9) 
o Não realizo atividades de pesquisa de conhecimento 
o Menos que 20% 
o 20%-40% 
o 41%-60% 
o 61%-80% 
o 81-100% 

 
154. Você tem conhecimento de algum novo produto ou serviço inovador (inclusive patentes) que a 

organização tenha desenvolvido nos últimos dois anos?    (PKIC-14) 
o Sim 
o Não 
o Não sei 

 
155. Você tem conhecimento de novos projetos de pesquisa e desenvolvimento que estão sendo 

desenvolvidos na Organização? (PKIC-15) 
o Sim 
o Não 
o Não sei 

 
Captura, Armazenagem e Disseminação do Conhecimento.  
 
156. A organização possui políticas ou procedimentos para a coleta ou captura de documentos ou outros 

trabalhos produzidos pelos funcionários?     (RKF-1) 
o Sim 
o Não 
o Não sei 

 
157. A organização possui políticas ou procedimentos que exijam dos funcionários que documentem o 

que produzem ou registrem seu próprio conhecimento de uma forma que possa ser reutilizado (tais 
como documentos, bases de dados eletrônicos, etc.)?      (RKF-2) 
o Sim 
o Não 
o Não sei 
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158. Qual dos tipos de conhecimentos e/ou informações abaixo são capturados por sua organização?  
(RKF-3) 

� Lições aprendidas 
� Documentos sobre projetos e produtos 
� E-mails formais 
� Listas de especialistas 
� Resultados de grupos de discussões ou discussões eletrônicas 
� Informações sobre clientes / consumidores 
� Informações sobre suprimentos/insumos 
� Informações sobre sua área/setor de atuação 
� Dados relativos ao desempenho dos funcionários 
� Projetos de pesquisa 
� Intercâmbio de vídeo ou áudio 
� Outros 
� Nenhuma das anteriores 
OBS: A resposta “Nenhuma das anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras 

não serão consideradas. 
 
159. Quais dos seguintes itens refletem as principais formas de armazenamento de conhecimentos da 
organização?     (RKF-5) 

� Intranet 
� Extranet 
� Website na Internet 
� Bases de dados (inclusive sistemas de gerenciamento de documentos, inteligência em negócios, 

sistemas de Planejamento de Recursos Empresariais (ERP), Sistemas de Gestão de Projetos, etc.) 
� Arquivos/documentos em uma pasta pública hierarquizada (servidor de arquivos ou servidor 

FTP – Protocolo de Transferência de Arquivos) 
� Unidades de disco em rede 
� Arquivos pessoais de funcionários 
� Arquivos de e-mail 
� Outros 
� Nenhuma das anteriores 

 
160. Em que medida o acesso  ao conhecimento armazenado na organização é fácil para você?    (RKF-6) 

o Muito fácil 
o Um pouco fácil 
o Fácil 
o Não muito fácil 
o Nada fácil 

 
161. Qual dos itens abaixo, se algum deles, ajudou mais na captura de conhecimentos na organização?    
(RKF-8) 

o Pessoas foram designadas especificamente para supervisionar a transformação de conhecimento 
existente, i.e., conhecimento processado / sintetizado a partir de conhecimento existente 

o Existem padrões e políticas para cada tipo de transformação 
o Procedimentos operacionais padrões para a organização (i.e. CMM (Modelo de Maturidade de 

Processos) para desenvolvimento de softwares) 
o Outros 
o Nenhuma das anteriores 

 
162. Como os funcionários agregam valor à informação coletada pela organização?      (RKF-16) 

� Adicionando comentários à informação armazenada em bases de dados 
� Classificando a qualidade da informação baseado em critérios definidos 
� Durante avaliações formais da informação feitas por meio de revisões de pares  (peer review) 
� Identificando lições aprendidas em projetos, produtos e serviços 
� Identificando boas práticas durante ou depois de revisões de processos organizacionais 
� Outros 
� Nenhuma das anteriores 
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163. A organização possui um diretório de fontes oficiais de seus conhecimentos? Uma fonte oficial é 

aquela cujos dados são vistos pela instituição como as versões “corretas” ou oficiais daquela 
informação.      (RKF-11) 
o Sim 
o Um pouco (fontes parciais de informação estão espalhadas pela organização) 
o Não 
o Não sei 

 
164. Como o conhecimento implícito/tácito é disseminado?    (RKF-12) 

� Apresentações formais 
� Almoços informais 
� Reuniões de unidades organizacionais 
� Conversas informais entre funcionários 
� E-mails 
� Videoconferências 
� Áudio-conferência 
� Telefone 
� Revisões de pares (peer review) 
� Fóruns 
� Conferências 
� Programas de mentoring 
� Revisões operacionais de qualidade 
� Revisões de desempenho formal 
� Outras 
� Nenhuma das anteriores 
OBS: A resposta “Nenhuma das anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras 

não serão consideradas. 
 
165. Qual é o grau de efetividade dos sistemas de Gestão do Conhecimento em conectar as pessoas com 

os sistemas de informação? (SKAI-4) 
o Muito efetivo 
o Um pouco efetivo 
o Efetivo 
o Não muito efetivo 
o Nada efetivo 

 
Compartilhamento de Conhecimento 
 
166. Quais das seguintes políticas de compartilhamento de conhecimentos existem na organização?     
(PKS-4) 

� Gerenciamento de documentos 
� Publicação de conteúdo na Web (Internet e Intranet) 
� Tratamento, liberação e divulgação de informação 
� Políticas relativas à segurança de informação 
� Outras 
� A organização não possui políticas de compartilhamento de informações 
OBS: As respostas “Outras” e “A organização não possui políticas de compartilhamento de 

informações” são do tipo opção exclusiva. Se assinalada uma delas as outras não serão 
consideradas. 

 
167. Existem restrições ativas sobre compartilhamento de conhecimentos (tais como uma política de 

“necessidade de saber” ou a divulgação de informação sobre certos conhecimentos)?    (PKS-5) 
o Sim 
o Não 
o Não sei 
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168. Quais atividades de compartilhamento de informações são apoiadas pela organização?     (PKS-7) 

� Estórias e narrativas (“Storytelling”) 
� Realização de eventos em grupo 
� Almoços informais 
� Grupos de discussão 
� Salas de bate-papo 
� Vídeo ou áudio conferências 
� Feiras de conhecimento 
� Exercícios de simulação 
� Mensagens instantâneas 
� Mensagens eletrônicas (e-mails) 
� Ferramentas e espaços virtuais colaborativos 
� Programas de treinamento 
� Auxílio/aconselhamento por pares/colegas 
� Revisões por pares/colegas 
� Outros 
� Nenhuma das anteriores 

 
169. Quais dos seguintes tipos de conhecimentos explícitos a organização compartilha?      (PKS-11) 

� Melhores práticas e lições aprendidas 
� Documentos e publicações institucionais 
� Informações sobre especialistas 
� Diretório corporativo de pessoas 
� Dados de intrevistas e de “brainstorming” 
� Vídeos de eventos e de entrevistas 
� Decisões 
� Dados de clientes 
� Dados de mercado 
� Outros 
� Nenhuma das anteriores 
OBS: A resposta “Nenhuma das anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras 

não serão consideradas. 
 
170. Como você classifica a efetividade dos produtos e serviços da organização para seus clientes?     
(PKS-16) 

o Muito efetivo 
o Efetivo 
o Pouco efetivo 
o Pouquíssimo efetivo 
o Não efetivo 

 
171. Quais dos seguintes métodos a organização utiliza para capturar conhecimento tácito?    (PKS-12) 

� Entrevistas 
� Levantamento de dados por meio de questionários 
� Estórias da organização (“Storytelling”) 
� Simulação 
� Técnicas de “brainstorming” 
� Vídeo/Áudio conferências 
� Relatos de experiências  (debriefings) 
� Revisões de Ações e de Performance 
� Ajuda de pares/colegas 
� Outro 
� Nenhum dos anteriores 
OBS: A resposta “Nenhum dos anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras 

não serão consideradas. 
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O nível de atividades relativas a GC na Organização  
 
172. Alguns princípios e processos de conhecimento (i.e. atividades que dão apoio ao ciclo de vida do 

conhecimento, que inclui a criação, identificação, captura, disseminação e armazenamento) listados 
abaixo estão sendo seguidos ou adotados na organização?   (ROK-10) 

 Sim Não Não sei 
Produtos e serviços finalísticos (core) ❏ ❏ ❏ 

Sistemas e serviços de TI ❏ ❏ ❏ 

Políticas e procedimentos relacionados a RH ❏ ❏ ❏ 

Políticas de aprendizado e treinamento ❏ ❏ ❏ 

Programas de Qualidade e Avaliação ❏ ❏ ❏ 

Pesquisa e Desenvolvimento ❏ ❏ ❏ 

 
173. Com que frequência a informação que é coletada ou processada pela organização é armazenada em 

seus sistemas (bases de dados, intranet, etc)?    (PKL-6) 
o Muito frequentemente 
o Um pouco frequentemente 
o Frequentemente 
o Não muito frequentemente 
o Pouco frequentemente 
o A organização não coleta, processa e armazena dados em seus sistemas 

 
174. Quão frequentemente os funcionários procuram conhecimento de outras fontes na empresa (ao invés 
dos sistemas)?  (PKL-7) 

o Muito frequentemente 
o Um pouco frequentemente 
o Frequentemente 
o Não muito frequentemente 
o Pouco frequentemente 

 
175. Com que frequência os funcionários fornecem conhecimentos para outras pessoas que buscam seu 
conhecimento?  (PKL-8) 

o Muito frequentemente 
o Um pouco frequentemente 
o Frequentemente 
o Não muito frequentemente 
o Pouco frequentemente 

 
176. Com que efetividade a organização captura ativamente informação externa que auxilia na solução de 

seus problemas? (Problemas podem incluir questões como más práticas organizacionais, 
performance em declínio, questões de recursos humanos e outros desafios estratégicos e 
operacionais enfrentados pela organização).      (PKIC-11) 
o Com muita efetividade 
o Com efetividade 
o Com pouca efetividade 
o Com  muito pouca efetividade 
o Sem efetividade 
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177. Com que efetividade você acredita que as unidades da organização geralmente diagnosticam 
problemas internos (operacionais e/ou organizacionais)?      (PKIC-13) 
o Com muita efetividade 
o Com efetividade 
o Com razoável efetividade 
o Com  pouca efetividade 
o Sem efetividade 

 
178. Quanto tempo você gasta procurando informações ou conhecimentos existentes em um dia normal 
de trabalho?  

o Eu não gasto tempo procurando informações   (SKAI-1) 
o Menos que 30 minutos por dia 
o Entre 31 minutos e menos que 1 hora 
o Entre 1 hora e menos que 2 horas 
o Entre 2 horas e menos que 4 horas 
o Entre 4 horas e menos que 5 horas 
o Mais que cinco horas por dia 

 
179. Você sabe onde procurar “novas” informações disponíveis em sua organização?    (SKAI-2) 

o Sim 
o Não 
o Não sei 

 
180. Com que frequência você busca informações específicas de uma unidade/departamento que você 

acredita que deveria tê-las, mas que não possui a informação?          (SKAI-3) 
o Muito frequentemente 
o Frequentemente 
o Pouco frequentemente 
o Pouquíssimo  frequentemente 
o Raramente 

 
181. Com que facilidade os funcionários identificam quais as fontes ou repositórios de conhecimento são 

os mais adequados para uma necessidade específica?       (SKAI-12) 
o Muito fácil 
o Fácil 
o Pouco fácil 
o Pouquíssimo fácil 
o Difícil 

 
182. Qual a facilidade em identificar quem sabe determinados assuntos na organização?   (SKAI-15) 

o Muito fácil 
o Fácil 
o Pouco fácil 
o Pouquíssimo fácil 
o Difícil 

 
183. Com que frequência você sente que deve buscar a informação por conta própria?     (SKAI-13) 

o Muito frequentemente 
o Frequentemente 
o Pouco frequentemente 
o Pouquíssimo frequentemente 
o Raramente 

 
As Medidas usadas pela Organização  

184. A organização possui um programa sistemático para rastrear medidas ou métricas relativas a 
operações de GC da organização? (RMB-1) 
o Sim 
o Não 
o Não sei 
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185. Quais tipos de métricas operacionais ou ferramentas de medição a organização usa para determinar o 
valor do conhecimento organizacional? (RMB-2) 
� “Balanced Scorecard” 
� Retorno de Investimento -ROI 
� Custo da qualidade 
� Pesquisa de satisfação dos clientes 
� Pesquisas de Satisfação dos funcionários 
� Um processo sistemático de avaliação de pessoal 
� Programa de Qualidade Total 
� Processos/funções relativos a auditoria 
� Processos/funções de avaliação operacional 
� Modelo de Maturidade de Processos (CMM) 
� Índice de Capital Humano 
� Revisões de manutenção (de qualquer tipo) 
� Outros 
� Nenhuma das anteriores 
OBS: A resposta “Nenhuma das anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras 

não serão consideradas. 

186. Quais das medidas abaixo a organização utiliza para medir seu Programa de GC?    (RMB-16) 
� ”Balanced Scorecard” 
� Retorno de Investimento (ROI) 
� Custo da qualidade 
� Pesquisa de satisfação dos clientes 
� Pesquisas de satisfação dos funcionários 
� Um processo sistemático de avaliação de pessoal 
� Processos/funções relativos a auditoria 
� Processos/funções de avaliação operacional 
� Índice de Capital Humano 
� Outros 
� Nenhuma das anteriores 
OBS: A resposta “Nenhuma das anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras 

não serão consideradas. 

187. A alta gerência utiliza indicadores financeiros para justificar estratégias ou mudanças de gestão do 
conhecimento na organização?  (RMB-7) 
o Sim 
o Não 
o Não sei 

188. Em sua opinião, a alta gerência utiliza medidas operacionais identificadas acima para justificar as 
estratégias de compartilhamento de conhecimentos ou mudanças na organização?     (RMB-6) 
o Sim 
o Não 
o Em certa medida ou somente em algumas áreas 
o Não sei 

189. Em sua opinião, a organização efetivamente dá importância a informações e conhecimentos externos 
para planejar  ações preventivas?     (RMB-8) 
o Sim 
o Não 
o Não sei 

190. Quais das seguintes atividades têm ajudado a melhorar a resposta da organização às mudanças de 
demandas do mercado, do ambiente organizacional, ou outros desafios?      (RMB-9) 
� Melhores práticas compartilhadas ou usadas 
� Busca por informações em fontes não usuais (non-mainstream) 
� Aprendizado com outros 
� Processos de aprendizagem pela reposição sistemática de resultados e de processos com 

desempenho abaixo do desejado 
� Outros 
� Nenhum 
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OBS: A resposta “Nenhum” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras não serão 
consideradas. 
 
191. Algum estudo foi realizado para verificar a efetividade de algum dos seguintes itens?      (RMB-10) 
 

 Sim Não Não sei Não se aplica 
Programa global de GC ❏ ❏ ❏ ❏ 

Atividades de compartilhamento de conhecimento nos 
processos organizacionais ❏ ❏ ❏ ❏ 

Qualidade do conhecimento compartilhado na organização ❏ ❏ ❏ ❏ 

Padrões de comunicação da organização ❏ ❏ ❏ ❏ 

Incorporação de feedback de clientes ❏ ❏ ❏ ❏ 

Programa de aprendizagem ❏ ❏ ❏ ❏ 

Outros investimentos relativos ao conhecimento feitos pela 
organização ❏ ❏ ❏ ❏ 

 
192. A organização faz uso das respostas (feedback) de seus parceiros para algum dos itens abaixo? 
(RMB-11) 

� Desenvolver novos produtos 
� Desenvolver novos serviços 
� Criar estratégia de marketing 
� Influenciar o desenho de processos organizacionais. 
� Criar uma estratégia de comunicação com clientes 
� Outro 
� Nenhuma das anteriores 
OBS: A resposta “Nenhuma das anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras 

não serão consideradas. 
 
193. Quais áreas se beneficiaram mais do Programa de GC ou de atividades de compartilhamento de 
conhecimentos?     (RMB-17) 

� Desenvolvimento de novos produtos 
� Desenvolvimento de novos serviços 
� Criação de estratégia de marketing 
� Desenho de processos organizacionais. 
� Criação de uma estratégia de comunicação com clientes 
� Outro 
� Nenhuma das anteriores 
OBS: A resposta “Nenhuma das anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras 

não serão consideradas. 
 
194. Como a organização monitora a performance de seus parceiros, vendedores ou afiliados?     (RMB-
12) 

� Contato face a face 
� Contato telefônico 
� Monitoramento através de novas narrativas 
� Discussões com outros consumidores ou clientes 
� Outros 
� Nenhuma das anteriores 
OBS: A resposta “Nenhuma das anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras 

não serão consideradas. 
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195. A organização possui meios ou mecanismos para identificar críticas ou comentários externos sobre a 
organização e seus produtos/serviços?        (RMB-13) 
o Sim 
o Não 
o Não sei 

 
196. A organização possui um processo padrão de medição do desempenho dos funcionários?      (RMB-
14) 

o Sim 
o Não 

 
197. A organização inclui o desempenho relacionado a GC em sua avaliação de pessoal ?      (RMB-15) 

o Sim 
o Não 
o Não sei 

 
Os resultados da GC na Organização 
 
198. Como você avalia as iniciativas de GC da organização tomando como base os  resultados 

observáveis dessas iniciativas?       (RA-8) 
o Muito bem sucedidas 
o Um pouco bem sucedidas 
o Bem sucedidas 
o Um pouco mal sucedidas 
o Muito mal sucedidas 

 
199. Quais dos tipos de conhecimento abaixo você sente que foram ajudados a melhorar pelo Programa 

de GC na organização?      (RA-7) 
� Sobre clientes 
� Sobre vendas ou sobre o estado financeiro da organização 
� Sobre o estado das operações organizacionais 
� Sobre a concorrência 
� Sobre a área/setor de atuação da organização 
� Sobre mudanças governamentais regulatórias 
� Sobre os fornecedores 
� Outro tipo de informação 
� Nenhuma das anteriores 
OBS: A resposta “Nenhuma das anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras 

não serão consideradas. 
 
200. Quais são os aspectos da organização que foram ajudados significativamente por atividades relativas 

a conhecimento (tais como compartilhamento de conhecimentos e operacionalização do 
conhecimento)?           (RA-5) 
� Satisfação e lealdade dos clientes 
� Processos operacionais da organização 
� Produtividade organizacional 
� Habilidade para modificar estratégias ou enfoques de resolução de problemas 
� Políticas e procedimentos organizacionais 
� Outros 
� Nenhuma das anteriores 
OBS: A resposta “Nenhuma das anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras 

não serão consideradas. 
 
201. Você conhece algum processo organizacional que tenha melhorado significativamente como 

resultado do Programa de GC da organização?             (RA-16) 
o Sim 
o Não 
o Não sei 
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202. O Programa de GC ou as atividades informais de GC ajudam os funcionários a economizar tempo 
em seu trabalho?  (ROK-18) 

o Sim 
o Não 
o Não sei 

 
203. O Programa de GC aumenta o valor das oportunidades de desenvolvimento profissional para os 
funcionários?  (ROK-19) 

o Sim 
o Não 
o Não sei 

 
204. Os seguintes grupos estão cientes das lacunas de conhecimento que devem ser preenchidas para que 

a organização atinja seus objetivos?             (RA-9-10) 
 

 Sim Não Não sei 
Funcionários ❏ ❏ ❏ 

Gerência intermediária ❏ ❏ ❏ 

Alta gerência ❏ ❏ ❏ 

 
205. Quais tipos de conteúdos você se vê buscando repetidamente?      (SCM-2) 

� Informação estratégica 
� Políticas e procedimentos 
� Informação setorial 
� Dados estatísticos 
� Inteligência de negócios e/ou dados de indicadores 
� Pesquisa e desenvolvimento ou outros trabalhos analíticos 
� Conteúdos sobre clientes 
� Documentos relativos aos processos organizacionais 
� Informação e estatísticas nacionais 
� Pareceres dados a clientes 
� Experiências organizacionais anteriores com clientes 
� Informações do tipo avaliação 
� Outros 
� Nenhum dos anteriores 
OBS: A resposta “Nenhum dos anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras 

não serão consideradas. 
 
 
 

 

 


