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Resumo 

Os institutos, órgãos e setores públicos são visto com maus olhos pela população brasileira 
como sem credibilidade. Há muita desconfiança nos serviços prestados por esses à sociedade. 
A atual situação do Brasil após a crise mundial de 2008 apresentou ganho na área de inovação 
e uma perda na área educacional e estrutural. Estamos na era do conhecimento, a era que 
busca e valoriza a inovação, o empreendedorismo, a melhoria continua, a vantagem e 
estabilidade competitiva, o aumento da potencialidade dos processos e a eliminação de falhas. 
Nesse contexto as organizações têm visto a oportunidade de alavanca estrategicamente seus 
negócios, agregando valores para ganhar diferencial. A imagem de uma organização é de 
suma importância para se obter um retorno compensador e satisfatório. A escolha correta da 
forma de gerenciamento pode proporcionar o êxito no retorno do resultado. O futuro é a 
sociedade do conhecimento. A Gestão do Conhecimento é uma forma de gerir que auxilia na 
organização, desenvolvimento e avaliação dos mais diversos organismos, como as instituições 
públicas, agregando não só lucro operacional, capitação do intelecto individual e coletivo, 
mas em um desempenho mais elevado na tomada de decisões de negócios, principalmente, 
quando é implantada junto com o gerenciamento de processo de negócios. Uma instituição 
que busca medidas estratégicas e métodos que proporcionam vantagens quando tomados em 
conjunto elevam a capacidade de produzir e gerir produtos, processos, bens ou serviços de 
maneira eficaz e aprimora o conjunto de atividades que movimenta o organismo. As 
instituições estão crescendo e se estruturando cada vez mais rápido através da Tecnologia de 
Informação, Automação Industrial e do Planejamento Estratégico. A Gestão do Conhecimento 
envolve a organização de políticas, procedimentos e ferramentas gerenciais e tecnológicas 
com a finalidade de uma melhor compreensão dos processos de “geração, 
identificação,validação, disseminação, compartilhamento, proteção e uso do conhecimento". 
A finalidade de tais práticas está na obtenção de resultados estratégicos que envolvam 
benefícios a colaboradores internos e externos à organização (TERRA, 2005:8).As atividades 
nas empresas dependem sempre de processos, sejam formalizados ou não, que utilizam 
informações, tecnologia e gerenciamento dessas atividades. Os membros de uma organização 
devem compartilhar de uma mesma ideologia e possuir as mesmas intenções para responder 
as ações previsíveis e imprevisíveis que podem ocorrer no ambiente competitivo de trabalho. 
A execução dos processos ocorre pela utilização de modelos, que levam em consideração: 
objetivos de negócios, metas, fluxos, dados, integrações e relacionamentos entre áreas. 



Mintzberg et. al (2006, pág. 27), trata da estratégia em uma organização como uma referência 
a todo conjunto de atividades desta: produtos, processos, clientes, e até as responsabilidades 
sociais e interesses próprios, entre outras. O universo da pesquisa ficou restrito ao IFES - 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo na unidade sede de 
Vitória. O IFES é uma instituição que ajuda a resolver problemas de dimensão econômico-
social e acredita-se que a implantação efetiva da gestão do conhecimento no instituto irá 
evidenciar ainda mais a sua missão de promover a educação e a cidadania na região que 
abrange. A gestão do conhecimento reforçará os valores, o respeito e os conhecimentos 
construídos ao longo de sua história centenária e confirmará a sua responsabilidade de 
enfrentar, no presente, os desafios que virão. Davenport e Prusak (1998) A gestão do 
conhecimento eficaz só poderá ocorrer com ampla mudança comportamental, cultural e 
organizacional.Nonaka e Takeuchi (1997) O sucesso está na capacidade que uma empresa 
tem de criar o conhecimento, disseminá-lo na organização e incorporá-lo a produtos,serviços 
e sistemas. As medidas que serão adotadas através das práticas de gestão de conhecimentos a 
luz das 7 dimensões que a gestão domina, ampliarão a capacidade do IFES em responder com 
agilidade e eficiência as necessidades da sociedade desempenhando de forma plena seu papel 
de um dos principais agentes educadores e prestador de serviço públicos do Estado do 
Espírito Santo. TERRA (2000) identificou diferentes focos na literatura sobre a gestão do 
recurso “conhecimento” nas organizações. Entre estes focos, destacam-se questões como o 
aprendizado individual e organizacional; o desenvolvimento de competências individuais e 
organizacionais; o mapeamento, codificação e compartilhamento do conhecimento 
organizacional; a conectividade entre as pessoas; os avanços na informática e em 
telecomunicações e a mensuração do capital intelectual da empresa. E desenvolve um modelo 
de Gestão do Conhecimento baseado em sete dimensões da prática gerencial, quais sejam: 

 Dimensão 1: Fatores estratégicos e o papel da alta administração: discute a relação 
entre a estratégia corporativa e o conhecimento organizacional. 

 Dimensão 2: Culturas e valores organizacionais: avalia o papel da cultura como fator 
facilitador ou barreira à criação e disseminação do conhecimento. 

 Dimensão 3: Estrutura organizacional: analisa o modelo de gestão mais adequado às 
práticas da gestão do conhecimento.  

 Dimensão 4: Administração de Recursos Humanos: analisa as políticas de gestão de 
pessoas que orientarão as práticas de gestão do conhecimento. 

 Dimensão 5: Sistemas de informação: avalia as bases de dados da empresa, incluindo a 
tecnologia da informação, visando transformá-las em informação e esta em 
conhecimento. 

 Dimensão 6: Mensuração de Resultados: desenvolve metodologias de avaliação de 
resultados estratégicos e operacionais, visando dimensionar, entre outros aspectos, os 
ativos intangíveis relacionados ao conhecimento organizacional. 

 Dimensão 7: Aprendizado com o ambiente: analisa o conhecimento acumulado a partir 
de experiências desenvolvidas na cadeia de valor ou no ambiente de negócio da 
empresa . 

A Gestão do conhecimento é um tema relevante e possui muitos trabalhos anteriores que 
abordam o assunto e alguns pesquisadores com diferentes publicações voltadas a esse tema. 
Um ponto de vista a ser ressaltado é que o uso freqüente e primordial da Gestão de 
Conhecimento e da Gestão de Processo de Negócios em instituições privadas ao contrário do 
que acontece com as instituições públicas. Segundo Vergara (2007) toda pesquisa tem dois 
critérios científicos quanto aos meios e quanto aos fins. Essa é uma pesquisa metodológica 



aplicada baseada em pesquisa de campo (entrevistas, questionários, observações). O público 
alvo do artigo são administradores, gestores, servidores públicos e engenheiros de produção. 
Seu objetivo principal é uma analise situacional da gestão do conhecimento no IFES e os 
objetivos específicos são: identificar as práticas de gestão do conhecimento em organizações 
públicas, construir um framework relacionando estas práticas e os locais onde as mesmas são 
utilizadas, identificar aquelas que potencializariam a implantação de um Business Process 
Management em instituições públicas. Davenport e Prusak (1998), de forma similar a Klein, 
também afirmam que o processo de gestão do conhecimento pode ser gerenciado e é 
composto por três etapas: geração; codificação e transferência do conhecimento, sendo que na 
etapa de geração, podem existir cinco modos de se gerar o conhecimento: 

1. aquisição;  

2. recursos dedicados;  

3. fusão;  

4. adaptação;  

5. rede de conhecimento.  

Segundo Klein (1998), o processo de aprendizagem organizacional pode ser identificado 
como um modelo de três estágios: aquisição; compartilhamento e utilização do conhecimento. 
Sua validação será feita através de levantamentos bibliográficos sobre o tema, técnicas de 
avaliação como o uso de modelos de referência, comparação e análise e de exemplos que 
facilite a compreensão dos resultados e do projeto e um levantamento (survey) utilizando-se o 
instrumento proposto por TERRA (2005). O projeto macro possui previsão de término em 
dois anos e tem sido conduzido inicialmente com servidores administrativos e docentes do 
IFES. O projeto de Iniciação Cientifica possui duração de um ano e é executado por alunos 
sob orientação dos seus coordenadores. Os resultados esperados com a análise situacional de 
práticas de gestão do conhecimento utilizadas em organizações públicas serão fornecer um 
diagnóstico com o intuito de orientar a implantação de um projeto de Business Process 
Management que já vem sendo realizado no IFES. 

* Business Process Management (BPM): Gerenciamento de Processos de Negócios. 
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