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“O estudioso é aquele que leva aos demais o que ele compreendeu: a Verdade.” (São Tomás 

de Aquino) 



 

 

RESUMO 

 

O uso da tecnologia da informação tem contribuído de forma efetiva para a mudança em 

direção a uma economia baseada no conhecimento, ao possibilitar a transmissão e o acesso 

rápido a um enorme volume de informações. Tendo como referencial teórico a Gestão do 

Conhecimento, o Planejamento Estratégico e a Tecnologia da Informação, o objetivo principal 

da pesquisa foi avaliar como a TI tem contribuído para as ações relacionadas à Gestão do 

Conhecimento na Câmara dos Deputados. Definiu-se como escopo a análise das 

recomendações apresentadas em função da aplicação da metodologia de avaliação do 

conhecimento organizacional – OKA, confrontada com as ações definidas no planejamento 

estratégico institucional e a contribuição advinda da tecnologia da informação. Neste escopo, 

o estudo pretende responder às seguintes questões de pesquisa: a) como o planejamento 

estratégico da Câmara contempla as recomendações da avaliação realizada com a metodologia 

OKA?; b) como as soluções de tecnologia da informação estão sendo utilizadas para 

contribuir de forma efetiva nos projetos relacionados à Gestão do Conhecimento?; c) que 

outras ações relacionadas à TI poderiam contribuir para a implementação da Gestão do 

Conhecimento na Câmara dos Deputados? Os dados encontrados revelaram que a instituição 

endereçou ações em seu planejamento estratégico para atender a maioria das recomendações 

da avaliação OKA e tem envidado esforços em resolver, inicialmente, as questões estruturais 

relacionadas aos recursos humanos, amadurecimento dos seus processos, e ambiente 

tecnológico. O estudo conclui, em consonância com o referencial teórico, sobre a importância 

da tecnologia da informação para alavancar o compartilhamento e a colaboração, 

transformando sistematicamente o conhecimento individual em conhecimento da instituição. 

 

Palavras-chave: Gestão do Conhecimento (GC). Tecnologia da Informação (TI).  Método 

Organizational Knowledge Assessment (OKA). Planejamento Estratégico. Legislativo. 

Câmara dos Deputados. 
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1. Introdução 

 

1.1 Contextualização 

 

O mundo tem sido surpreendido constantemente com a evolução e o papel 

desempenhado pelas tecnologias da informação e da comunicação, aliados à crescente 

demanda por serviços vinculados à informação e ao conhecimento. Todos esses fatores são 

imperativos para que se desenvolvam agentes de mudanças nos modelos de gestão praticados 

nas organizações (SANTOS E RODRIGUEZ, 2008). 

No contexto histórico, percebe-se nas últimas décadas a evolução dos modos de se 

administrar uma organização: na Era da Produção em Massa (1920/49), a ênfase foi para a 

quantidade de produção e na padronização do processo (linha de montagem); na Era da 

Eficiência (1950/69), houve o destaque para o controle interno das operações (burocratização 

da gestão); na Era da Qualidade (1970/89), para a ênfase na satisfação do cliente; e na Era da 

Competitividade (a partir de 1990), o foco era na busca da excelência empresarial (eficiência 

+ eficácia), atendendo os interesses de clientes, colaboradores, comunidade e acionistas 

(PEREIRA, 1995). 

Atualmente, com o advento da Era do Conhecimento, houve uma mudança no 

modo de trabalhar, nos processos de produção e no perfil do trabalhador, e o conhecimento 

passou a ser valorizado como um recurso essencial, sendo considerado determinante para a 

competitividade das empresas.  Esse novo recurso tem sido apontado como um dos ativos 

mais valiosos e importantes da organização. Tal ênfase deriva do entendimento de que a 

informação e o conhecimento constituem-se como os principais fatores de competitividade 

dos tempos atuais para as organizações. O conhecimento pode identificar para a empresa o 

seu potencial no presente e a perspectiva de benefícios futuros, contribuindo ainda mais para o 

crescimento da organização (SENGE, 1997; DAVENPORT E PRUSAK, 1998; NONAKA e 

TAKEUCHI, 1997). 

A capacidade de fabricação, acesso ao capital de baixo custo, relações com os 

clientes e fornecedores já não são suficientes para explicar o sucesso organizacional, embora 

continuem necessários. Portanto, criar o conhecimento, disseminá-lo na organização e 
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incorporá-lo nos produtos e serviços é o que vai diferenciar as empresas vencedoras das 

demais (NONAKA e TAKEUCHI, 1997). 

A diversidade de estudos sobre gestão do conhecimento sinaliza a crescente 

importância deste tema para a sociedade. As transformações no ambiente econômico e os 

avanços tecnológicos trouxeram uma inversão no valor dos insumos da produção, sendo o 

conhecimento reconhecido atualmente como o único recurso que gera verdadeira vantagem 

competitiva para as organizações (SENGE, 1997). 

As organizações públicas brasileiras passaram a se conscientizar da importância 

da revisão dos seus modelos de gestão. Se para as empresas do setor privado, a motivação  é a 

sua sobrevivência e competitividade no mercado, para as organizações públicas a motivação  

é a capacidade de cumprir sua missão, ou seja, atender com qualidade e prestar serviços de 

interesse da sociedade. A gestão do conhecimento no setor público merece especial 

tratamento para desenvolver contextos e sistemas que apoiem o compartilhamento, a criação e 

aplicação de conhecimento na área pública visando gerar benefícios para a sociedade ao 

aumentar o desenvolvimento humano e a qualidade de vida (FRESNEDA e GONÇALVES, 

2007; FRESNEDA et al., 2009). 

A falta de alinhamento das ações de gestão do conhecimento com as estratégias e 

objetivos corporativos tem se apresentado como um dos fatores que mais dificultam a 

implantação efetiva da gestão do conhecimento nas organizações públicas. O diagnóstico da 

gestão do conhecimento permite à organização tomar ciência das virtudes e fraquezas de seus 

recursos de conhecimento, e essa informação pode ser utilizada como base para a geração ou 

atualização do seu planejamento de ações de gestão de conhecimento.  

Entre os diversos modelos de avaliação e diagnóstico, o método de Avaliação do 

Conhecimento Organizacional (Organizational Knowlegde Assessment - OKA), desenvolvido 

pelo Banco Mundial, e já em uso em algumas instituições da administração pública brasileira, 

permite o diagnóstico da gestão do conhecimento por meio da avaliação da capacidade das 

organizações em ampliar seus ativos intelectuais através de três elementos: pessoas, processos 

e sistemas.  (FRESNEDA et al, 2009).  

A Câmara dos Deputados, buscando a melhoria dos serviços aos parlamentares e à 

sociedade, tem realizado diversas ações para favorecer a Gestão Estratégica e a Gestão do 

Conhecimento nos processos de trabalho da Casa. 
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Em 2004 foi instituído um grupo de trabalho com representantes das diversas 

áreas da Câmara para estudar e propor ações relacionadas ao tema “Gestão Estratégica da 

Informação e do Conhecimento”. O grupo, que depois passou a funcionar como comitê 

multidisciplinar, promoveu debates e implementou algumas ações com base em ferramentas 

de gestão do conhecimento.  

Em 2008, para verificar a efetividade das práticas já desenvolvidas, foi aplicado o 

método de Avaliação do Conhecimento Organizacional – OKA. A avaliação envolveu 

segmentos representativos da estrutura técnica, administrativa e legislativa da organização, 

com a participação de  doze setores que buscaram refletir sua visão institucional sobre os itens 

pesquisados. O resultado apontou que a Câmara dos Deputados apresenta uma avaliação 

compatível com a média das organizações internacionais, mas também revelou a necessidade  

da   implementação de mecanismos mais eficientes nas três perspectivas básicas avaliadas: 

pessoas, processos e sistemas. Vale ressaltar que a avaliação também contribuiu para reforçar 

a necessidade da construção do novo modelo de Gestão Estratégica (BOTELHO, 2009). 

No mês de abril de 2009, a Câmara dos Deputados fez o lançamento do seu 

planejamento estratégico onde apresentou o novo modelo de gestão para as áreas legislativa e 

administrativa. Na ocasião, foi definido que a missão da área de apoio técnico administrativo 

e legislativo da Câmara dos Deputados é a de “Dar suporte à atividade parlamentar, com 

qualidade e ética, contribuindo para o seu contínuo fortalecimento, aperfeiçoamento e 

transparência”.  

Após a definição da estratégia corporativa, o desafio da Administração da Casa foi 

implementar um conjunto articulado de ações para permitir o esperado salto qualitativo de 

gestão, com efeitos positivos na eficiência administrativa e na percepção que a sociedade tem 

da Instituição. Por se tratar do primeiro ciclo de gestão estratégica da Casa, essas ações foram 

traduzidas em projetos e programas considerados estruturantes, vinculados, principalmente, às 

perspectivas de "Pessoas e Tecnologia" e "Processos Internos". (BOTELHO e MELO, 2009; 

CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2011). 

O uso da tecnologia da informação tem contribuído de forma efetiva para a 

mudança em direção a uma economia baseada no conhecimento, ao possibilitar a transmissão 

e o acesso rápido a um enorme volume de informações disponíveis. A tecnologia exerce papel 

essencial na comunicação e armazenamento dos dados, das informações e dos conhecimentos, 

favorece a integração dos tomadores de decisão, e tem um enorme potencial para o 
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compartilhamento do conhecimento. Quanto maior a capacidade das tecnologias da 

informação e da comunicação, maior a capacidade de inter-relacionamentos e a capacidade de 

aprender e lucrar com o compartilhamento da informação e do conhecimento (SANTIAGO, 

2004; ANGELONI, 2003). 

Na Câmara dos Deputados, a execução e a normatização das ações relativas à 

informática estão a cargo do Centro de Informática – CENIN, que foi criado pela Resolução 

nº 16 de 1997 como a missão de prover e manter as soluções de tecnologia da informação (TI) 

para toda a Instituição. Como na maioria das organizações, também na Câmara dos Deputados 

as soluções de TI exercem papel cada vez mais relevante, com o crescimento do número de 

soluções e serviços que apoiam os processos de negócio da Casa. Essas soluções, em grande 

parte, são ferramentas habilitadoras dos programas e projetos prioritários, abarcados pela 

Gestão Estratégica da Câmara dos Deputados. O Plano Estratégico Corporativo da Câmara 

dos Deputados, ao propor indicadores e metas para mensuração do desempenho da instituição 

na busca de seus objetivos, definiu também a realização de onze projetos considerados 

estratégicos. A totalidade dos projetos estratégicos priorizados demandam novas e melhores 

soluções de TI para sua consecução. (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2011). 

Considerando tal contexto, este estudo tem sua relevância prática por abordar a 

relação existente entre a Gestão do Conhecimento e a Tecnologia da Informação, dois 

componentes essenciais para uma organização, pública ou privada, construir um ambiente 

fecundo ao aprendizado e desenvolver força de trabalho com conhecimento para o exercício 

de suas funções. 

 

1.2 Objetivos 

 

O objetivo geral da pesquisa é avaliar como as ações de tecnologia de informação 

estão contribuindo e podem contribuir para o atingimento dos objetivos estratégicos, 

especialmente àqueles voltados para o favorecimento da gestão do conhecimento na Câmara 

dos Deputados. Como objetivos específicos, este trabalho pretende responder às seguintes 

questões de pesquisa: 

 Como o planejamento estratégico da Câmara dos Deputados contempla as 

recomendações da avaliação realizada com a metodologia OKA? 
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 Como as soluções de tecnologia da informação estão sendo utilizadas para contribuir 

de forma efetiva nos projetos relacionados à gestão do conhecimento? 

 Que outras ações relacionadas à TI poderiam contribuir para a implementação da 

Gestão do Conhecimento na Câmara dos Deputados? 

 

1.3 Metodologia 

 

A primeira etapa deste trabalho foi a realização de levantamento bibliográfico, 

com o objetivo de definir o referencial teórico para o aprofundamento do estudo de duas áreas 

temáticas: Gestão do Conhecimento e Tecnologia da Informação. 

A segunda parte foi um estudo de caso de natureza exploratória, pois investigou 

processos específicos de uma instituição com o objetivo de torná-los explícitos.  

Considerando os procedimentos técnicos, classifica-se também como uma pesquisa 

documental, uma vez que a maior parte do material analisado não havia recebido tratamento 

analítico. 

A partir da análise de um diagnóstico já existente da Gestão do Conhecimento na 

Câmara dos Deputados, este estudo confrontou as recomendações previstas no diagnóstico 

com a documentação dos projetos do planejamento estratégico da instituição. Foram avaliados 

termos de abertura, declarações de escopo, relatórios de situação e os produtos gerados pelos 

projetos estratégicos. Finalmente, com suporte do referencial teórico, analisou-se o papel 

desempenhado pela Tecnologia da Informação nas ações relacionadas à Gestão do 

Conhecimento e quais outros benefícios poderiam ser esperados da associação das melhores 

práticas de GC e TI.  

 

1.4 Estrutura do Trabalho 

 

Esta pesquisa tem uma estrutura de ordenação composta por sete capítulos. O 

Capítulo 2 apresenta o referencial teórico que orienta este estudo; o Capítulo 3 descreve o 

funcionamento do método de Avaliação do Conhecimento Organizacional – OKA; o Capítulo 

4 expõe a aplicação e os resultados da aplicação da metodologia OKA na Câmara dos 
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Deputados; o Capítulo 5 apresenta a avaliação das ações de gestão do conhecimento no 

planejamento estratégico na Câmara dos Deputados; o Capítulo 6 apresenta as recomendações 

do uso da TI para favorecer as ações relacionadas à gestão do conhecimento; o Capítulo 7 

finaliza este trabalho, com algumas considerações e sugestões finais. 

 

2. Referencial Teórico 

 

2.1 Dados, Informação e Conhecimento 

 

Antes de definir gestão do conhecimento, alguns conceitos relacionados precisam 

ser entendidos e se faz necessário distinguir os termos dados, informação e conhecimento. 

Entender o que são esses três elementos e a diferença gradativa entre eles é fundamental para 

a compreensão do tema.  

Davenport e Prusak (1998) ilustram o conceito de dado, relacionando-o com a 

ação cotidiana de um cliente que vai ao posto de gasolina e abastece seu automóvel. O valor 

pago pelo combustível, a data do abastecimento ou a quantidade de litros podem ser descritos 

como dados. Frutos de mera observação, são entidades brutas e mensuráveis e registram fatos 

ou eventos. Os dados não revelam por que ele procurou aquele posto e não outro, e não 

podem prever a probabilidade daquele cliente voltar ao mesmo posto. Os dados não têm 

significado inerente, apenas descrevem parte do que aconteceu. Embora não forneçam 

julgamento ou interpretação são matéria prima essencial para a criação da informação. 

Informação, diferentemente dos dados, exige análise e traz significado. A 

informação é descrita “como uma mensagem, tem um emitente e um receptor. A informação 

tem por finalidade mudar o modo como o destinatário vê algo, exercer algum impacto sobre 

seu julgamento e comportamento” (Davenport e Prusak, 1998, p.4). Lacombe e Heilborn 

(2003) colocam que a informação também pode ser vista como a disposição de dados de 

modo que faça sentido, criando padrões e ativando significados na mente das pessoas, ou seja, 

existindo na esfera da percepção humana. Krogh et al. (2001, p.40)  definem que informação 

é dado contextualizado e sempre relaciona-se com outros dados. Neste sentido, Peter Drucker 

(apud DAVENPORT E PRUSAK, 1998, p.2) coloca que informações são dados dotados de 

relevância e propósito. Assim, na ilustração do posto de gasolina, podemos considerar as 
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seguintes afirmações: “o cliente é assíduo naquele posto de gasolina por que mora nas 

proximidades” ou “abasteceu o carro por que tinha apenas um quarto de combustível no 

tanque”. Não são mais dados que são apresentados, mas informação. 

Percebe-se um consenso entre os autores de que o conhecimento tem uma 

amplitude e profundidade maiores do que os dados ou a informação. Em uma análise 

gradativa se constata que o conhecimento deriva da informação da mesma forma que a 

informação deriva de dados. Assim, se informação é dado trabalhado, então conhecimento e 

informação trabalhada. No entanto, o conhecimento possui natureza bem mais complexa, pois 

ele além de ter um significado tem uma aplicação.  

Nonaka e Takeuchi (1997, p.63-64) propõem que 

"A informação proporciona um novo ponto de vista para a 

interpretação de eventos ou objetos, o que torna visíveis 

significados antes invisíveis. [...] a informação é um fluxo de 

mensagens, enquanto o conhecimento é criado por esse 

próprio fluxo de informação, ancorado nas crenças e 

compromissos de seu detentor.” 

Segundo Davenport & Prusak (1998, p. 6), o conhecimento pode ser comparado a 

um sistema vivo, que cresce e se modifica à medida que interage com o meio ambiente, e 

definem: 

"O conhecimento é uma mistura fluída de experiência 

condensada, valores, informação contextual e insight 

experimentado, a qual proporciona uma estrutura para a 

avaliação e incorporação de novas experiências e 

informações. O conhecimento existe dentro das pessoas, faz 

parte da complexidade e imprevisibilidades humanas. 

Assim, o conhecimento pode ser comparado a um sistema 

vivo, que cresce e se modifica à medida que interage com o 

meio-ambiente". 

Relacionando os conceitos apresentados com o exemplo cotidiano do posto de 

gasolina, podemos inferir as seguintes afirmações ao processo de geração do conhecimento: 

“ao colocar quarenta litros de gasolina no tanque, poderei dirigir por aproximadamente 

quatrocentos quilômetros em uma rodovia com boas condições de trânsito” ou “considerando 

os preços praticados para a gasolina e etanol, atualmente não há vantagem econômica em se 

utilizar o etanol”. 

O quadro 1 descreve as principais diferenças entre os conceitos apresentados. 
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Quadro 1 - Dados, Informação e Conhecimento 

Dados Informação Conhecimento 

Simples observações sobre 

o estado do mundo 

Dados dotados de relevância 

e propósito 

Informação valiosa da mente 

humana - Inclui reflexão, 

síntese, contexto 

 Facilmente estruturado  

 Facilmente obtido por 

máquinas  

 Frequentemente 

quantificado  

 Facilmente transferível  

 Requer unidade de 

análise  

 Exige consenso em 

relação ao significado  

 Exige necessariamente a 

mediação humana  

 De difícil estruturação  

 De difícil captura em 

máquinas  

 Frequentemente tácito  

 De difícil transferência  

FONTE: Davenport & Prusak (1998, p. 18) 

 

2.2 Gestão do Conhecimento 

 

Na visão de Terra (2001, p. 245), trata-se de um esforço para fazer com que o 

conhecimento de uma organização esteja disponível para aqueles que dele necessitem dentro 

dela, quando isso se faça necessário, onde isso se faça necessário e na forma como se faça 

necessário, com o objetivo de aumentar o desempenho humano e organizacional. Terra 

(2005a, p.6) também apresenta a seguinte explicação: 

“[...] Nós a definimos como um foco gerencial deliberado, 

sistemático e organizado nos ativos intangíveis da 

organização e, principalmente, na produtividade geral do 

trabalhador do conhecimento e no desenvolvimento de 

métodos e ferramentas focadas no conhecimento estratégico 

e no Ciclo do Conhecimento Organizacional, que envolve 

atividades relacionadas à Inovação, Codificação, 

Organização, Compartilhamento, Disseminação e Proteção 

do Conhecimento” 

Para Fresneda et al. (2009, p. 3): 
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“A Gestão do Conhecimento (GC) pode ser entendida como 

uma sistemática, explícita e deliberada, de construção, 

renovação e aplicação do conhecimento para maximizar a 

efetividade da organização e o retorno de seus ativos de 

conhecimento. Nesse processo, contínuo e sistemático, é 

realizada a transferência e a criação de conhecimentos entre 

indivíduos e equipes e desses para a organização.” 

Consolidando as visões de Nonaka e Takeuchi (1997) e Davenport (1998), pode-

se assumir a gestão do conhecimento como uma atividade consciente e intencional que visa 

dar sustentabilidade ao crescimento de uma organização, por meio de iniciativas que a 

conduzam.  

Nonaka e Takeushi (1997, p. 66) classificaram o conhecimento humano em dois 

tipos: tácito e explícito.  

Conhecimento explícito é o que pode ser articulado na linguagem formal, 

inclusive em afirmações gramaticais, expressões matemáticas, especificações, manuais etc., 

facilmente transmitido, sistematizado e comunicado. Ele pode ser transmitido formal e 

facilmente entre os indivíduos. Esse foi o modo dominante de transmissão do conhecimento 

na tradição filosófica ocidental.  

O conhecimento tácito é difícil de ser articulado na linguagem formal.  É o 

conhecimento pessoal incorporado à experiência individual e envolve fatores intangíveis 

como, por exemplo, crenças pessoais, perspectivas, sistema de valor, insights, intuições, 

emoções, habilidades É considerado como uma fonte importante de competitividade entre as 

organizações. Só pode ser avaliado por meio da ação. O conhecimento tácito é obtido por 

processos internos individuais como a experiência, a internalização ou talentos individuais, o 

que exigem uma complexidade maior no processo de disseminação, se comparado ao 

conhecimento explícito. 

Os conhecimentos tácito e explícito são unidades estruturais básicas que se 

complementam e a interação entre eles é a principal dinâmica da criação do conhecimento na 

organização de negócios. 

Nonaka e Takeuchi (2008) apresentam a Espiral do Conhecimento, que é formada 

pelos quatro modos de conversão do conhecimento (socialização, externalização, combinação 

e internalização). 
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Figura 1 - Espiral do conhecimento 

 

Fonte: Nonaka e Takeuchi (2008, p. 69) 

 

Na socialização ocorre o compartilhamento do conhecimento tácito por meio da 

interação entre as pessoas (tácito para o tácito). Na externalização ocorre a conversão do 

conhecimento tácito em explícito, sendo que o conhecimento individual passa a ser 

compartilhado por um grupo. Na combinação ocorre a sistematização e a padronização do 

conhecimento explícito, por meio da documentação (explícito para explícito), e passa a ser 

visível a toda organização. Na internalização ocorre a conversão do conhecimento explícito 

em tácito, onde o conhecimento passa da organização para o indivíduo que começa a 

internalizá-lo e desenvolver o seu próprio conhecimento tácito. 

Portanto, na visão de Nonaka e Takeuschi (2008), Gestão do Conhecimento é o 

processo sistemático de identificação, criação, renovação e aplicação dos conhecimentos que 

são estratégicos na vida de uma organização. É a administração dos ativos de conhecimento 

das organizações. Permite à organização saber o que ela sabe. 

Jóia e Oliveira (2007) sintetizam as visões de diversos autores e apontam as 

divergências na concepção de gestão do conhecimento, onde apresentam a existência de duas 

correntes distintas. A primeira corrente (codificação) trata o conhecimento como algo que 

pode ser codificado, que pode ser explicitado, visando ser transmitido aos funcionários da 



20 

 

empresa por meio de processos, organização de políticas e ferramentas. Já a outra corrente 

(personalização) aponta o conhecimento como algo que deve ser prioritariamente socializado 

por meio do contato pessoal entre os funcionários, durante a execução de suas atividades 

profissionais em um ambiente de aprendizagem contínua. Os autores concluem que muitas 

empresas de sucesso possuem implementações de práticas de gestão do conhecimento tanto 

relacionadas à codificação quanto à personalização e enfatizam que o acoplamento de 

diferentes abordagens para gestão do conhecimento parece ser mais salutar para as empresas 

do que o foco em uma estratégia específica. 

 

2.3 Gestão do Conhecimento e a Tecnologia da Informação 

 

Não podemos igualar o conceito de gestão do conhecimento com o de tecnologia 

de informação, contudo a gestão do conhecimento pode ser vista como um conjunto de 

práticas sustentadas pela tecnologia da informação. Para Angeloni (2003), a tecnologia exerce 

um papel essencial tanto na comunicação e armazenamento dos dados, das informações e dos 

conhecimentos, como na integração dos tomadores de decisão. De qualquer parte do mundo o 

tomador de decisão pode acessar a experiência passada de outras pessoas e aprender com elas. 

A troca de informações e de conhecimentos, sua qualidade e rapidez, estão no coração do 

sucesso das organizações.  

Conforme apresentado na figura 2, as informações e os conhecimentos devem 

circular interna e externamente na organização por meio de um eficiente sistema de 

comunicação, envolvendo a instalação de uma infraestrutura tecnológica adequada. Só assim 

a organização disporá de dados, informações e conhecimentos de qualidade e em tempo hábil 

para dar suporte à tomada de decisão. 
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Figura 2 - Modelo integrado de decisão para as organizações 

 

Fonte: Angeloni (2003, p. 21) 

Para Santiago (2004), o conhecimento sempre foi a principal fonte de crescimento 

econômico em longo prazo. A grande diferença entre o momento atual e tempos remotos é o 

impacto proporcionado pelo intenso uso da tecnologia de informação. Foi ela que contribuiu 

de forma efetiva para a mudança em direção a uma economia baseada no conhecimento, ao 

possibilitar a transmissão e o acesso rápido a um enorme volume de informações disponíveis. 

Segundo Terra (2005a; 2007a), a Gestão do Conhecimento é baseada em sete 

dimensões (figura 3) praticadas pelas organizações, que estão diretamente ligadas, 

dependendo de todos os níveis hierárquicos e, também do ambiente externo. A dimensão nº 5 

relaciona a tecnologia de informação e a gestão do conhecimento pelo uso de sistemas de 

informação para o compartilhamento de informações ou conhecimento. 

Os processos de geração, difusão e armazenamento de conhecimentos, embora 

dependentes de entradas individuais, são altamente beneficiados pelos sistemas de 

informação. Esses sistemas, em empresas intensivas em conhecimento, são essenciais para 

que as várias etapas de um ciclo de conhecimento organizacional se processem. Isto requer 

sistemas que facilitem a identificação, acesso, organização e distribuição seletiva de 

informações relevantes e pertinentes ao trabalho de cada colaborador da organização, e o 

objetivo  deve ser o de levar as informações necessárias para onde elas são efetivamente úteis, 
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por isso tais informações precisam ser confiáveis, precisas, relevantes e disponibilizadas no 

momento necessário. 

Figura 3 - Sete dimensões da Gestão do Conhecimento 

 

Fonte: Terra (2005a, p. 71) 

Em resumo, pode-se inferir que apenas a tecnologia não é suficiente para a gestão 

do conhecimento, mas é fundamental por fornecer a infraestrutura que possibilita o 

processamento das informações e dos conhecimentos organizacionais, além de favorecer a 

conexão entre as pessoas que fazem parte da organização, possibilitando o trabalho 

colaborativo (ANGELONI, 2003; TERRA, 2005a). 

 

2.4 Planejamento Estratégico sob a abordagem do Balanced Scorecard – BSC 

 

O planejamento estratégico originou-se na área militar e as empresas começaram a 

adotar uma postura estratégica, particularmente a partir da segunda metade do Século XX, 

adaptando muitas das estratégias militares ao mundo dos negócios. A estratégia de uma 

organização descreve como ela pretende criar valor para seus acionistas, clientes, e cidadãos. 

O planejamento estratégico constitui uma ferramenta de gestão que possibilita aos 

dirigentes estabelecer o rumo a ser seguido pela organização, visando aperfeiçoar sua relação 
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com o ambiente. Normalmente o planejamento estratégico de uma instituição envolve a 

criação de uma visão de futuro, o esclarecimento da sua missão, a identificação de seus 

valores, o estabelecimento de objetivos, metas, indicadores e projetos (KAPLAN e 

NORTON, 1997). 

Para a administração pública brasileira, a Constituição Federal de 1988, em seu 

art. 174º, assevera: 

“O planejamento governamental, como ação normativa e 

reguladora da atividade econômica e do desenvolvimento 

nacional, é determinante para o Setor Público.” (BRASIL, 

1988). 

O Tribunal de Contas da União aprovou o Acórdão Nº 1603/2008 - TCU – 

Plenário, no qual recomenda aos órgãos públicos que adotem providências no sentido da 

promoção de ações com o objetivo de disseminar a importância do planejamento estratégico, 

procedendo, inclusive mediante orientação normativa, ações voltadas à implantação e/ou 

aperfeiçoamento de planejamento estratégico institucional, onde descreve: 

“Dentro desse cenário de instabilidade, o planejamento tem 

se tornado cada vez mais importante e vital e deve ser 

construído de maneira flexível, com o engajamento e 

comprometimento de todos os colaboradores da organização. 

As organizações que não planejam correm riscos de não 

alcançarem os objetivos desejados. Com uma visão de futuro 

estabelecida, as organizações poderão se adaptar às 

constantes mudanças que ocorrem na sua área de atuação e 

agilizar seu processo de tomada de decisões.” (BRASIL, 

2008) 

Kaplan e Norton (1997), a partir de um estudo intitulado “Medindo Desempenho 

na Organização do Futuro”, desenvolveram a metodologia Balanced Scorecard – BSC para 

elaboração de planejamento estratégico. A partir da visão e da missão da organização, são 

elaborados objetivos estratégicos organizados segundo quatro perspectivas: Pessoas e 

Tecnologias, Processos Internos, Público-Alvo e Financeiro/Papel Institucional. O BSC tem o 

objetivo de tornar entendível, para todos os níveis da organização, a visão, a missão e a 

estratégia, para que todos saibam o que fazer e de que forma suas ações impactam no 

desempenho organizacional.  

“O Balanced Scorecard traduz a missão e a estratégia das 

empresas num conjunto abrangente de medidas de 
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desempenho que serve de base para um sistema de medição 

e gestão estratégica” (KAPLAN e NORTON, 1997). 

 A implantação da Gestão do Conhecimento (GC) é uma decisão estratégica e, 

consequentemente, faz-se necessário que haja preparação do ambiente organizacional, 

buscando a adesão das pessoas, possibilitando que o modelo seja assimilado, impulsionando a 

integração e a criação de uma cultura colaborativa, onde se desenvolva um ambiente 

participativo e este seja propício à busca e disseminação de novos conhecimentos. 

 

3. A metodologia OKA 

 

O método Organizational Knowledge Assessment – OKA, ou método de 

Avaliação do Conhecimento Organizacional, foi desenvolvido pelo Banco Mundial para 

incentivar o desenvolvimento das ações de Gestão do Conhecimento nas organizações. O 

método permite o diagnóstico da situação de GC por meio da coleta e avaliação de dados, 

bem como identifica as áreas que necessitam melhorar seu ambiente de conhecimento. 

Segundo o método, a Gestão do Conhecimento depende, basicamente, de três 

elementos que compõem uma organização: Pessoas, Processos e Sistemas (figura 4).  

Assim, uma organização deve esforçar-se para quantificar sua capacidade para 

identificar informação, conhecimento, experiência e intuição por meio das Pessoas, Processos 

e Sistemas para alcançar seus objetivos e gerar valor (FONSECA, 2006. FONSECA & 

FONSECA, 2008). 
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Figura 4 - A arquitetura do método OKA 

 

Fonte: Fonseca, 2006 p.4. 

De acordo com Fonseca (apud Fresneda et al, 2009), os três elementos são 

formados por dimensões do conhecimento, apresentados no quadro 2, que por sua vez são 

caracterizados por métricas bem definidas, que foram escolhidas como resultados de 

pesquisas e estudos na área de GC. Estas métricas são traduzidas em 200 questões que 

formam o instrumento de levantamento de dados.  

Quadro 2 - Elementos e Dimensões do Conhecimento 

ELEMENTOS DIMENSÕES 

PESSOAS  Incentivos Culturais: as atitudes culturais implícitas e explícitas, as 

crenças e incentivos que existem dentro da organização para formar, 

criar e apoiar o uso dos ativos intelectuais (incluindo conhecimento) 

para alcançar as suas metas;  

 Identificação e Criação do Conhecimento: a capacidade da organização 

e seus stakeholders para identificar e criar conhecimento (e outros 

ativos intelectuais), especialmente, aqueles que contribuem para a 

organização atingir suas metas; 

 Compartilhamento do Conhecimento: a capacidade da organização e 

seus stakeholders para compartilhar ativos intelectuais que permitam à 

organização alcançar suas metas: 

 Comunidades de Prática e Equipes de Conhecimento: identificar a 

existência, a natureza e o envolvimento de pessoas na empresa que 
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possam efetivamente influenciar na solução de problemas e permitir 

que a organização alcance suas metas; 

 Aprendizado: a existência e capacidade da organização para construir 

capital humano por meio de treinamento ou outras atividades dirigidas 

para o aprimoramento do conhecimento; 

 

PROCESSO  Liderança e Estratégia: a adoção e execução da gestão do 

conhecimento como um princípio gerencial pelos líderes da 

organização; 

 Fluxo do Conhecimento: como o conhecimento e outros ativos 

intelectuais fluem na organização. Inclui a captura, o armazenamento e 

a disseminação. 

 Operacionalização do Conhecimento: a capacidade da organização para 

integrar e aplicar o conhecimento nos seus negócios e processos 

operacionais (incluindo o desenvolvimento de novos produtos, 

marketing, e outros). Esse é, essencialmente, o feedback da aplicação 

do conhecimento nos negócios, e consequentemente, os resultados para 

a organização; 

 Alinhamento: o grau em que os objetivos do Programa de Gestão do 

Conhecimento e seus resultados satisfazem ou realizam objetivos e 

metas da organização; 

 Métricas e Monitoramento: a capacidade da organização em medir a si 

mesma levando em consideração o gerenciamento dos ativos 

intelectuais, bem como monitorar e identificar melhores práticas, 

informações externas, e aprendizado que possam melhorar e gerar valor 

para a organização; 

SISTEMA  Tecnologia: a existência e capacidade da infraestrutura tecnológica que 

permitam a gestão do conhecimento e o compartilhamento de melhores 

práticas; 

 Infraestrutura de acesso ao Conhecimento: a capacidade e 

infraestrutura existente que permitam que os stakeholders acessem e 

compartilhem os ativos intelectuais da organização nos seus sistemas, 

ou com outras pessoas; 

 Conteúdo do Conhecimento: quais tipos de ferramentas a organização 

produz ou executa para gerenciar o conteúdo e a informação; 

 Infraestrutura ambiental para a Gestão do Conhecimento: como o 
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Programa de Gestão do conhecimento está construído dentro da 

empresa: sua natureza, seu desenho e capacidade para envolver 

pessoas, unidades, grupos, etc. 

Fonte: Fonseca (apud Papa et al, 2009)  

 

As respostas de cada uma das questões do questionário de levantamento de dados 

são submetidas a um método de apuração que gera um valor para cada uma das 14 (quatorze) 

dimensões do conhecimento (quadro 2). As pontuações de cada dimensão são utilizadas para 

gerar um gráfico tipo “Radar”. (Figura 5). Essas pontuações demonstram o nível de 

preparação do conhecimento da organização por dimensão do conhecimento (FONSECA 

apud FRESNEDA et al, 2009). 

Figura 5 - Diagrama com as pontuações por dimensões, segundo o método Organizational Knowledge 

Assessment, OKA 

 

Fonte: Fonseca, 2006. 

 

No Brasil, o Comitê Técnico de Gestão do Conhecimento e da Informação 

Estratégica (CT-GCIE), componente do Comitê Executivo do Governo Eletrônico, em 

cooperação com o Programa de Mestrado em Gestão do Conhecimento e da Tecnologia da 

Informação (MGCTI), da Universidade Católica de Brasília, desenvolveu testes pilotos e 

aplicações do método OKA em diversas organizações públicas e privadas. A partir desta 

experiência, as equipes do CT-GCIE e do MGCTI, identificaram três possíveis estratégias da 



28 

 

formulação de um Plano de Gestão do Conhecimento em função das informações coletadas, e 

mais especificamente da análise inicial do diagrama final, que são: (FRESNEDA et al, 2009) 

a) Analisar os pontos fracos da organização que são representados pelas 

dimensões do método OKA onde foram obtidas as menores pontuações e representados no 

diagrama com o(s) “dente(s)” para dentro na figura e, a partir desta análise, gerar um plano de 

ação; 

b) Analisar os pontos fortes da organização que são representados pelas 

dimensões do método OKA onde foram obtidas as maiores pontuações e representados no 

diagrama com os “dentes pontiagudos” para fora na figura e, a partir desta análise, gerar um 

plano de ação; 

c) Analisar os pontos fracos e fortes da organização conforme itens (a) e (b) acima 

e, a partir desta análise, gerar um plano de ação que é composto de um mix das duas 

estratégias anteriores. 

Fresneda et al (2009) concluem que a análise da aplicação do método OKA 

permite à organização tomar ciência das virtudes e fraquezas de seus recursos de 

conhecimento, e essa informação pode ser utilizada como base para a geração ou atualização 

do seu planejamento de ações no ambiente de Gestão de Conhecimento. 

 

4. Aplicação da Metodologia OKA na Câmara 

 

A aplicação da metodologia OKA na Câmara dos Deputados aconteceu em abril 

de 2008. Realizada pelas Profas. Maria de Fátima Peregrino Torres e Ana Flavia P. M. da 

Fonseca, foi motivada pela necessidade de se avaliar o estado da Gestão do Conhecimento na 

Câmara, verificar a efetividade das práticas de GC já desenvolvidas, fornecer um diagnóstico 

da sua situação em relação às outras organizações e oferecer subsídios para a elaboração de 

uma futura política de GC para a Câmara dos Deputados (Botelho, 2009). 

 A aplicação da metodologia incluiu a aplicação de questionário, composto de 200 

questões, com pontuação associada a cada questão, a segmentos representativos da estrutura 

administrativa da Câmara, na figura de diretores, gerentes e membros do comitê técnico de 

GC (Botelho, 2009).  Para a aplicação do método foram definidas as seguintes fases: 



29 

 

1. identificação dos objetivos primordiais de um futuro programa de GC, 

priorizando as principais questões que a organização deseja resolver; 

2. definição dos participantes, com foco nos macroprocessos existentes na 

organização; 

3. treinamento sobre o método o para o entendimento das métricas e dimensões 

adotadas, seguido de uma breve explicação sobre o uso da ferramenta; 

4. aplicação do método, com o critério de respostas individuais e isoladas; 

5. validação dos objetivos iniciais, feita através de entrevistas semiestruturadas, 

que deverá referendar os principais problemas existentes na organização. 

6. análise preliminar dos resultados encontrados, pelo estudo de cada questão 

apresentada aos participantes considerando a média de suas respostas, desvio padrão e 

variância. 

7. realização de workshop de avaliação dos resultados, com a explicação de cada 

conclusão feita na análise prévia e com a inserção de elementos comparativos com outras 

organizações do mesmo segmento de atuação. 

Após a compilação dos dados do questionário OKA na Câmara dos Deputados, os 

resultados encontrados foram comparados com aqueles referentes à média de 159 

organizações internacionais já avaliadas pelo método.  

Adicionalmente, a fim de obter uma avaliação mais precisa no ambiente no qual 

está inserida a Câmara dos Deputados, outras quatro organizações governamentais foram 

selecionadas, e a média de seus índices foram comparadas (quadro 3) de forma a possibilitar 

uma melhor compreensão do posicionamento da organização em contextos semelhantes 

(Fonseca e Torres, 2008). 
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Quadro 3 - Quadro comparativo da aplicação do método OKA na Câmara dos Deputados e em outras 

organizações 

Elemento Pontuação 

Câmara dos 

Deputados 

Organizações 

Internacionais 

(159) 

Organizações 

Parlamentares 

(4) 

Pessoas 12,70 12,78 12,95 

Processos 10,55 10,49 12,91 

Sistemas 14,67 14,63 15,88 

Totais 12,64 12,63 13,92 

Fonte: Fonseca e Torres, 2008. 

 

Os spider diagrams (diagramas em forma de teia de aranha) da Câmara e da média 

das organizações internacionais mostram que os resultados encontrados estão próximos 

daqueles obtidos das organizações internacionais já estudadas, conforme pode ser observado 

na figura 6. 

Figura 6 - Diagramas Spider com as pontuações da Câmara dos Deputados e com a média 

internacional 

 

Fonte: Fonseca e Torres, 2008. 

 

Na análise dos resultados da aplicação do método OKA, Fonseca e Torres (2008) 

concluem ser premente a necessidade de conexão do programa de GC com os objetivos e 

estratégias da organização.  
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As autoras identificaram que no elemento Pessoas a organização mostra índices 

positivos e acima da média das organizações governamentais escolhidas para comparação e 

que a cultura da organização não impedirá as mudanças e as novas iniciativas, bastando que 

se considere  o engajamento e o envolvimento de todas as lideranças em um programa de GC. 

Destaque especial foi observado na dimensão “Cultura & Incentivos” 48,5 % acima da média 

das organizações selecionadas. 

No entanto, os resultados também indicaram que a Câmara apresenta todos os 

índices das dimensões do elemento Processos abaixo da média, e recomenda a necessidade de 

fortalecimento deste elemento, com ênfase na inserção de mecanismos de compartilhamento 

do conhecimento nos processos de trabalho. Todos os processos da casa necessitam ter 

mecanismos de compartilhamento de conhecimento incluídos em suas etapas como um ativo 

agregado a eles. Conhecimento deverá ser uma abordagem processual, sem tolher a inovação 

e criatividade. 

No elemento Sistemas, os resultados revelam também a necessidade de uma 

estratégia de Gestão da Informação e de uma efetiva Gestão de Conteúdos, que propiciem 

mecanismos eficientes de busca e identificação de informações consistentes e adequadas. 

A partir da análise dos resultados e conclusão apresentados pelas autoras Fonseca 

e Torres (2008), obtêm-se as principais recomendações apresentadas no quadro 4.  

Quadro 4 - Recomendações da avaliação OKA na Câmara dos Deputados 

1. Conexão do programa de GC com os objetivos e estratégias da organização (pág. 16); 

2. Inserção de mecanismos de compartilhamento do conhecimento nos processos de 

trabalho (pág. 18); 

3. Desenvolver a Gestão de Mudanças, com ênfase na criação de mecanismos de GC 

para dinamizar inovação e mudança nos processos (pág. 17); 

4. Definição de uma estratégia de Gestão da Informação (pág. 18); 

5. Aperfeiçoar os mecanismos tecnológicos de busca e identificação das informações 

(pág. 17); 

6. Programa de treinamento com foco em compartilhamento de conhecimento e 

incentivo à criatividade e inovação (pág. 16); 

7. Mecanismos mais eficientes para a comunicação interna (pág. 17); 

8. Maior participação do corpo técnico da organização em comunidades de prática com 

incentivo para ideias inovadoras (pág. 16). 
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5. As Iniciativas de Gestão do Conhecimento no Planejamento Estratégico 

da Câmara  

 

5.1 Apresentação 

 

Entre 2006 e 2008, as diversas áreas da estrutura administrativa da Câmara dos 

Deputados realizaram o seu Planejamento Estratégico por meio da metodologia do Balanced 

Scorecard – BSC. A metodologia foi adotada como padrão pela Casa por oferecer 

instrumentos para a gestão do que foi planejado. Os objetivos são alcançados pela realização 

de projetos estratégicos e o desempenho da organização na busca de seus objetivos é medido 

por indicadores, para os quais são definidas metas a serem alcançadas ao longo do tempo. 

Cada diretoria construiu um mapa estratégico, em que objetivos foram definidos, metas foram 

estabelecidas e indicadores foram apontados com a finalidade de orientar os esforços da Casa 

para a obtenção de resultados (BOTELHO e MELO, 2009; CÂMARA DOS DEPUTADOS, 

2011). 

Em 2009, o mapa estratégico corporativo foi definido a partir da "fusão" dos 

mapas estratégicos já produzidos pelas diretorias da Câmara. Foi construído um modelo 

chamado de “Estratégia Corporativa Deduzida”. A metodologia utilizada foi pontuar para o 

mapa corporativo os objetivos mais frequentes nos mapas das áreas (número de ocorrências) e 

os que apresentavam maior impacto corporativo (grau de influência).  

Analisados, comparados e alinhados à Missão e à Visão Estratégica da área de 

apoio técnico-administrativo e legislativo da Câmara dos Deputados, conforme ilustrado na 

Figura 7, os objetivos dos mapas estratégicos setoriais convergiram para o Mapa Estratégico 

Corporativo, que representa toda a Instituição (BOTELHO e MELO, 2009). 
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Figura 7 - Convergência dos mapas estratégicos da Câmara dos Deputados 

Fonte: Botelho e Melo, 2009, pág. 8. 

 

O Mapa Corporativo representa a estratégia que é a de contribuir para o 

aperfeiçoamento das funções legislativa, fiscalizatória e representativa da instituição, 

oferecendo aos parlamentares, aos órgãos deliberativos e representativos e à sociedade 

brasileira produtos e serviços com padrão de excelência na administração e no trato dos 

recursos públicos. Seguindo a metodologia BSC, a descrição da estratégia foi detalhada em 

objetivos estratégicos, divididos nas quatro perspectivas adaptadas para uma organização 

pública, denominadas: Papel Institucional; Público-alvo; Processos internos; Pessoas e 

Tecnologia. O quadro 5 apresenta os objetivos estratégicos da Câmara dos Deputados, no 

âmbito de suas perspectivas (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2011). 
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Quadro 5 - Objetivos estratégicos da Câmara dos Deputados 

Papel Institucional 

Contribuir para o exercício da cidadania e para o fortalecimento da democracia representativa  

Contribuir para o fortalecimento institucional do Poder Legislativo   

Contribuir para o aperfeiçoamento da função legislativa, fiscalizatória e representativa  

Público-Alvo 

Interagir com a sociedade para a promoção da cidadania                                      

Atender com excelência os órgãos colegiados deliberativos 

Atender e assessorar com excelência o parlamentar 

Processos Internos 

Subsidiar a tomada de decisões por meio de informações e análises proativas e tempestivas         

Aprimorar a gestão e a disseminação da informação e do conhecimento 

Ampliar a visibilidade da atividade legislativa dos atos administrativos 

Desenvolver parcerias estratégicas 

Aperfeiçoar o planejamento e a execução da aquisição e do suprimento de bens e serviços 

Aprimorar continuamente os instrumentos de gestão estratégica 

Modernizar a gestão de processos de trabalho 

Pessoas e Tecnologia 

Promover a valorização e o reconhecimento dos servidores                    

Garantir  infraestrutura física adequada 

Garantir soluções tecnológicas corporativas 

Garantir as competências requeridas ao cumprimento da Missão da Câmara 

Fonte: Câmara dos Deputados, 2011. 

 

A fim de alcançar os objetivos previstos no Mapa Estratégico Corporativo, foram 

definidos 11 programas e projetos estratégicos que podem ser observados no quadro 6. 

Quanto à escolha dos projetos e programas considerados estruturantes para o salto qualitativo 

da gestão, foram escolhidos aqueles que impactaram maior número de objetivos do mapa 

corporativo.  Por se tratar do primeiro ciclo de gestão da Casa, a maioria desses programas e 

projetos está justamente nas perspectivas de base do mapa: “Pessoas e Tecnologia" e 

"Processos Internos" (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2011). 
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Quadro 6 - Programas e projetos estratégicos da Câmara dos Deputados 

Nome da Ação Descrição 

1.PROGRAMA DE 

INFRAESTRUTURA E 

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO 

Assegurar, em espaço físico adequado, a infraestrutura de tecnologia da 

informação necessária para a gestão estratégica e para o aprimoramento e 

desenvolvimento de novos serviços. 

2.PROGRAMA DE GESTÃO 
DA INFORMAÇÃO E DO 

CONHECIMENTO 

Definição e implantação de políticas para selecionar, organizar, manter e 
disseminar informações e documentos de forma segura, com o objetivo de 

compartilhar o conhecimento. 

3.PROGRAMA DE GESTÃO 

ADMINISTRATIVA 

Aperfeiçoamento e integração do planejamento orçamentário, do processo 

de aquisição de bens e serviços e da gestão de contratos. 

4.PROJETO GESTÃO DE 

PROJETOS 

Implementação da metodologia de gerenciamento de projetos, envolvendo 

capacitação de pessoas e tecnologias de ponta, para garantir efetividade das 

ações administrativas e promover a gestão estratégica. 

5.PROJETO PORTAL 

CORPORATIVO 

Transformação da Intranet da Câmara em ponto central de acesso a 

informações e serviços, favorecendo a comunicação interna, o trabalho 

colaborativo e a disseminação do conhecimento. 

6.PROJETO GESTÃO DE 

PROCESSOS 

Implementação da metodologia de gestão de processos, visando à melhoria 

contínua dos processos estratégicos, à automatização dos fluxos de 

trabalho e ao aumento da eficiência organizacional. 

7.PROJETO PLANO DIRETOR 

DE USO DOS ESPAÇOS 

Definição de política de reordenamento e racionalização dos espaços 

construídos, com a incorporação dos conceitos de acessibilidade e de 

sustentabilidade, com vistas a assegurar condições adequadas de trabalho, 
conforto e segurança. 

8.PROJETO EDUCAÇÃO 

CONTINUADA 

Elaboração de programas de formação e de capacitação regulares voltados 

às necessidades técnicas, gerenciais e comportamentais dos servidores e 

Deputados. 

9.PROJETO INFORMAÇÕES 

GERENCIAIS 

Consolidação de informações operacionais de bancos de dados existentes 

para subsidiar a tomada de decisões gerenciais e estratégicas. 

10.PROJETO GESTÃO POR 

COMPETÊNCIAS 

Implantação de modelo de gestão de pessoas capaz de garantir as 

competências necessárias ao bom desempenho profissional e ao 

cumprimento da missão da Câmara. 

11.PROJETO GESTÃO DO 

RELACIONAMENTO 

Definir modelo de governança corporativa para o atendimento ao público 

interno e externo na Câmara dos Deputados. O modelo proposto será 

implementado a partir das recomendações de melhorias definidas nesse 

projeto. 

Fonte: Câmara dos Deputados, 2011. 

 

Uma vez identificados os programas e projetos (quadro 6), procurou-se analisar a 

relação existente entre as ações estratégicas e as recomendações para favorecer a Gestão do 

Conhecimento na Câmara dos Deputados (quadro 4). Por meio da análise da documentação 

dos projetos foram avaliadas as ações previstas, confrontando-as com as recomendações do 

relatório OKA e, adicionalmente, com suporte do referencial teórico, estabelecendo qual o 

papel desempenhado pela Tecnologia da Informação. 
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5.2 Planejamento Estratégico – BSC 

 

Embora não apareça como uma recomendação explícita no relatório de avaliação 

OKA, o uso da metodologia BSC é citado como um mecanismo que contribui para a 

implantação da Gestão do Conhecimento na Câmara:  “...a Câmara está vivendo momento 

singular com a implantação do Planejamento Estratégico, da Gestão Estratégica por meio do 

Balanced Scorecard (BSC) e de outros projetos importantes, que sinalizam o sucesso na 

implantação de um Plano de Gestão do Conhecimento” (FONSECA E TORRES, 2008).  

Segundo Terra (2005b), o BSC se relaciona com a Gestão do Conhecimento, pois 

ambos compartilham o entendimento de que os ativos intangíveis, o conhecimento tácito e 

explícito e a capacidade de aprendizado coletivo e inovação são os grandes garantidores de 

diferenciação e obtenção de vantagem coletiva. 

Para Kaplan e Norton (1997), o BSC se destaca como instrumento de gestão 

especialmente por contemplar a dimensão da aprendizagem organizacional. O BSC preconiza 

uma visão compartilhada que ajuda os funcionários a compreender muitas interconexões 

dentro da organização, e como suas atividades contribuem para a realização da estratégia 

global. (KAPLAN e NORTON, 1997).  

O Ato da Mesa nº 56, de 08/12/2009 que dispõe sobre a gestão estratégica na 

Casa, apresenta a seguinte justificativa: 

 “Durante dois anos, as diversas áreas da estrutura 

administrativa da Câmara dos Deputados realizaram o seu 

planejamento estratégico por meio da metodologia do 

Balanced Scorecard (BSC), adotada como padrão pela Casa. 

Cada uma dessas áreas construiu um mapa estratégico, em 

que objetivos foram definidos. Além disso, metas foram 

estabelecidas e indicadores foram apontados com a 

finalidade de orientar os esforços da Casa para a obtenção de 

resultados. Analisados, comparados e alinhados à missão, à 

visão estratégica e aos valores da área de apoio técnico-

administrativo e legislativo da Câmara dos Deputados, os 

objetivos dos mapas estratégicos setoriais convergiram para 

o Mapa Estratégico Corporativo. Para que todo esse 

processo alcance a efetividade desejada, faz-se necessário o 

estabelecimento de um modelo que garanta a continuidade 
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do processo de gestão estratégica.” (CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, 2009). 

Pode-se inferir que a implantação do Planejamento e da Gestão Estratégica por 

meio do Balanced Scorecard (BSC) representa a preocupação da Câmara dos Deputados em 

estabelecer, dar conhecimento e acompanhar as ações que permitirão o atingimento dos 

objetivos estabelecidos. Adicionalmente, o BSC vai contribuir para Gestão do conhecimento 

por construir, explicitar e transmitir uma visão compartilhada dos objetivos da organização. 

 

5.3 Gestão da Informação e do Conhecimento 

 

O projeto estruturante “Gestão da Informação e do Conhecimento” do 

Planejamento Estratégico da Câmara em sua Declaração de Escopo apresenta o seguinte 

objetivo:  

“Revisão de políticas, criação de novo marco regulatório e 

definição de novo modelo para capturar, selecionar, 

organizar, preservar, recuperar e disseminar, de forma rápida 

e segura, informações, conteúdos e documentos gerados, em 

quaisquer suportes ou formatos, pelos processos de trabalho 

da Câmara dos Deputados, assim como conteúdos de 

interesse institucional produzidos e disseminados por fontes 

externas, permitindo criar metodologias e ferramentas 

adequadas para o trabalho colaborativo, a geração e o 

compartilhamento do conhecimento.” 

O quadro 7 apresenta os produtos esperados da execução do projeto Gestão da 

Informação e do Conhecimento. 

Quadro 7 - Produtos do projeto Gestão da Informação e do Conhecimento 

Produtos 

1. Minuta de norma sobre a política corporativa de gestão de conteúdos 

2. Atualização da política arquivística da CD 

3. Minuta de norma dispondo sobre a Política de Desenvolvimento de Coleções Bibliográficas 

4. Minuta de norma relativa às publicações oficiais 

5. Minuta de norma dispondo sobre a indexação de conteúdos informacionais 

6. Minuta de Norma de Política de Preservação Digital 

7. Minuta de norma sobre preservação de acervos não digitais e bens culturais da Câmara dos Deputados 

8. Minuta de Norma de Política de Segurança da Informação 

9. Atualização do Plano de Classificação Funcional 

10. Implantação do Tesauro da Câmara dos Deputados 

11. Identificação de repositórios e acervos digitais e não digitais da CD 

12. Modelo de Arquitetura de Informações para a CD 
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13. Projeto Básico para ferramenta de gestão de conteúdos (ECM) 

14. Implantação da ferramenta de ECM 

15. Implementação do projeto piloto na ferramenta de ECM 

Fonte: Declaração de Escopo do projeto Gestão da Informação e do Conhecimento da CD 

 

Observa-se que os produtos 1 a 12 respondem às recomendações do relatório da 

avaliação OKA quanto ao quesito “Definição de uma estratégia de Gestão da Informação”. 

Percebe-se, também, que os produtos 13 a 15 encontram relação com a recomendação 

“Aperfeiçoar os mecanismos tecnológicos de busca e identificação das informações”. 

O escopo do Projeto de Gestão da Informação e do Conhecimento (PGIC) prevê 

uma solução de Enterprise Content Management (ECM), ou Gestão de conteúdo empresarial. 

No entanto, em dezembro de 2011, o relatório de situação do projeto em dezembro de 2011 

apontava o estágio, ainda inicial, das definições dos requisitos para a solução tecnológica: 

 “Projeto Implantação de ECM: no desenvolvimento dos 

trabalhos deve-se manter estreita sintonia com as definições 

oriundas dos demais projetos do PGIC, notadamente a 

Política de Segurança da Informação e a Política de 

Preservação Digital. A previsão de conclusão final desse 

projeto é estimada para 2014.” 

Percebe-se, desta forma, que as ações preconizadas pelo projeto estão alinhadas 

com as recomendações da avaliação OKA. No entanto, a efetiva implantação da metodologia 

e ferramentas que sustentarão a gestão da informação na Câmara dos Deputados ainda 

depende de ações de longo prazo. 

Contribuição da Tecnologia da Informação 

Gestão de conteúdo empresarial é o conjunto de estratégias, métodos e 

ferramentas utilizadas para capturar, gerenciar, armazenar, preservar e oferecer conteúdo e 

documentos relacionados com processos organizacionais. ECM são ferramentas e estratégias 

que permitem a gestão de uma organização da informação não estruturada, sempre que a 

informação existir (AIIM, 2011). Os Sistemas de Gerenciamento Eletrônico de Documentos 

(GED) constituem um importante componente das soluções de ECM, porque além de 

converter documentos para a mídia digital, esses sistemas também gerenciam qualquer objeto 

criado digitalmente, como e-mails, planilhas, imagens e outros.  
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Para Terra (2007b), as tecnologias digitais aumentaram enormemente o potencial 

de colaboração nas corporações. A forma de utilização destas tecnologias e, principalmente, 

do potencial colaborativo são fatores importantes na gestão do conhecimento. Soluções de 

gerenciamento de conteúdo têm foco no gerenciamento de bens de informação, 

automatizando o fluxo de trabalho de conteúdo, controlando como a informação é criada e 

apresentada, catalogando e indexando a informação, provendo estratégias ocultas para 

desempenhar e aperfeiçoar a produtividade do empregado.  

Uma solução completa fornece aos usuários um conjunto de funcionalidades e 

estratégias de acesso que ultrapassam todos os repositórios integrados, incluindo a Internet ou 

sistemas de armazenamento de terceiros. Soluções de Gestão de Conteúdo permitem que a 

colaboração seja integrada no caminho do trabalho dos empregados em lugar de estar ao redor 

das aplicações que usam. 

Segundo Carvalho (2003), os sistemas de GED são repositórios de importantes 

documentos corporativos e atuam como armazéns do conhecimento explícito. Por meio do 

GED é possível converter os documentos para o meio digital, acelerando processos 

operacionais para tomada de decisão e disponibilizando informações em tempo real. Muitas 

empresas estão criando repositórios de conhecimento estruturado obtido de fontes internas 

sobre produto, mercado, clientes ou outros tipos de conhecimento.  

Pode-se concluir que as Tecnologias de ECM/GED agem diretamente na criação, 

na integração e na disseminação do conhecimento. Em especial, na codificação e transferência 

de conhecimento explícito e garantem mais agilidade, produtividade e eficiência na gestão do 

conhecimento.   

 

5.4 Gestão de Projetos 

 

De acordo com Barroso e Rocha (2005), uma característica marcante na execução 

de projetos é que o resultado final nem sempre é exatamente o inicialmente pensado. Muito 

conhecimento é gerado ao longo de toda a execução de um projeto, tanto por meio de erros 

como de acertos. As lições aprendidas não se originam exclusivamente de coisas que não 

deram certo e foram resolvidas de modo satisfatório, mas também de ideias que deram 

resultado acima do normal. A atenção às duas faces das oportunidades de aprendizado é 
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essencial ao se tratar o conhecimento gerado em um projeto. As técnicas de Gestão do 

Conhecimento aplicadas à gestão de projetos visam a retenção e absorção de todo esse 

conjunto de conhecimentos valiosos de maneira sistematizada.  

A Metodologia de Gestão de Projetos da Câmara dos Deputados é baseada no 

conjunto de conhecimentos e melhores práticas elaborado pelo Project Management Institute - 

PMI - e no guia Gestão de Projetos na Câmara dos Deputados.  A seguinte menção, extraída 

da metodologia interna, descreve os objetivos do gerenciamento de projetos: 

“A adoção de uma metodologia de gerenciamento de 

projetos favorece o desenvolvimento e a capacitação 

gerencial, padroniza processos de trabalho, fomenta a gestão 

da informação e do conhecimento e, em última instância, 

promove o comprometimento dos envolvidos com o êxito 

dos resultados”. (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2011). 

Aprofundando a análise da metodologia, se observa em uma de suas etapas, 

denominada “Encerramento do Projeto”, associação direta com as práticas de GC 

relacionadas ao registro e disseminação do conhecimento. Esta etapa consiste na 

documentação dos resultados e lições aprendidas do projeto e na formalização da aceitação do 

produto pelo patrocinador e cliente. O método preconiza o uso de formulário (Figura 8) para 

registro das lições aprendidas ao longo da execução do projeto. 
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Figura 8 - Formulário de Lições Aprendidas na metodologia de Gestão de Projetos da Câmara dos 

Deputados 

  
Fonte: Câmara dos Deputados, 2011. 

As lições aprendidas servem para documentar sucessos e fracassos durante o 

projeto e devem conter registros para utilização no próprio projeto ou em projetos futuros.  

Percebe-se que as práticas recomendadas pelo programa estruturante Gestão de 

Projetos, em especial as relacionadas à criação, disseminação e uso do conhecimento, 

respondem às recomendações do relatório da avaliação OKA quanto ao quesito “Inserção de 

mecanismos de compartilhamento do conhecimento nos processos de trabalho”.  

Contribuição da Tecnologia da Informação 

Para Vieira (2008), uma ferramenta de gerenciamento de projetos deve aproveitar 

o máximo das tecnologias de rede e dos servidores de banco de dados. Com a tecnologia de 
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rede todos os interessados pelo projeto podem acessar remotamente a mesma informação ou 

informações diferentes ao mesmo tempo. Isso garante o compartilhamento dos recursos e 

otimiza o tempo e o deslocamento das pessoas para obterem tais informações. Já os servidores 

de banco de dados permitem o armazenamento das informações dos projetos de forma 

centralizada e mais segura.  

Para favorecer a colaboração, o espaço de trabalho virtual do projeto deve ter 

seções de eventos, gerenciamento de riscos, gerenciamento de pontos de atenção, 

armazenamento de fotos do projeto, grupos de discussões, blogs, pesquisas de opiniões, links, 

ente outros. Para o autor, as empresas que adotarem essas ferramentas sairão à frente das 

outras e com certeza serão mais competitivas, pois terão nas mãos mais do que uma 

ferramenta de gestão de projetos, poderão contar com um sistema de informação de gestão de 

projetos para tomada de decisões. 

Definido no escopo da ação estratégica Gestão de Projetos, o ambiente 

tecnológico que sustentará o gerenciamento de projetos na Câmara dos Deputados é composto 

por dois componentes. O primeiro se destina aos gerentes de projeto, que contam com o 

software Microsoft Project Professional para criar projetos, construir e atualizar cronogramas, 

além de alocar pessoas e outros recursos nas atividades.  

O outro componente, o Project Web Access, é dirigido aos membros da equipe do 

projeto e permite acessar todas as informações do projeto, conhecer as atividades atribuídas a 

ele e relatar o andamento. Cada equipe de projeto conta ainda com uma área colaborativa que 

pode ser personalizada para a equipe de projeto criar fóruns de discussão, calendário do 

projeto e um diretório compartilhado para armazenar os documentos utilizados pela equipe. 

Na análise da ferramenta de gerenciamento de projetos da Câmara foi possível 

observar o uso efetivo do ambiente para a publicação de documentos formais do projeto, 

como termos de abertura, declarações de escopo e relatórios de situação. No entanto, não foi 

possível encontrar conteúdo nas áreas destinadas à colaboração das equipes e na área de 

publicação de lições aprendidas.  

A ausência de conteúdo nessas áreas pode indicar a falta de conhecimento das 

equipes de projeto sobre esse importante recurso. Estimulando o uso dos mecanismos de 

colaboração e enfatizando o conceito de lições aprendidas como sendo um depósito de 

informações históricas sobre os resultados de desempenho e decisões tomadas em projetos 
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anteriores, a instituição poderia ampliar os resultados no campo da aprendizagem 

organizacional. 

 

5.5 Gestão de Processos 

 

Segundo Terra e Silva (2005), processos podem ser vistos como um conjunto de 

atividades que permitirão as organizações alcançarem os seus objetivos e cumprir a sua 

missão, considerando que as atividades envolvem o trabalho a ser feito (tarefas) e a maneira 

de com as coisas são feitas (procedimentos) e clientes internos ou externos bem definidos. 

Assim, empresas podem ser consideradas, de fato, como coleções de processos.  

Os autores afirmam que é por meio dos processos organizacionais nos quais as 

pessoas estão envolvidas que os conhecimentos se tornam relevantes, uma vez que o 

conhecimento encontra-se nas próprias pessoas das organizações e fora delas. Assim, sugerem 

a visão por base em processos como relevante para organizações engajadas em melhorar a 

gestão do conhecimento organizacional. 

O projeto estruturante “Gestão de Processos” do Planejamento Estratégico da 

Câmara corrobora as indicações dos autores citados acima, quando em sua justificativa 

descreve:  

“...a compreensão, o aperfeiçoamento e a gerência dos 

processos de trabalho da Casa, bem como dos fluxos de 

informação, de conhecimento e da produção documental a 

eles vinculados, foram identificados como elementos 

essenciais para alinhar o desempenho organizacional aos 

objetivos estratégicos da Casa. Nesse sentido, o 

estabelecimento de um modelo de governança corporativa 

passa a ser fundamental para viabilizar e unificar a 

implementação de uma metodologia corporativa de 

mapeamento, modelagem e gestão de processos.” 

(CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2008). 

A metodologia proposta para a Gestão de Processos propõe um ciclo com cinco 

etapas bem definidas, conforme apresentado na figura 9. 
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Figura 9 - Ciclo da Gestão de Processos na metodologia da Câmara dos Deputados 

 

Fonte: Guia Preliminar de Referência para a Análise e Melhoria de Processos na Câmara dos Deputados. 

 

Na etapa “Identificação dos Processos de Trabalho”, a metodologia da Câmara 

orienta quanto à atualização do Catálogo de Processos, onde os processos identificados serão 

analisados pelo Escritório Corporativo de Gestão Estratégica (ECGE), núcleo integrante a 

Assessoria de Projetos e Gestão – APROGE – da Diretoria Geral, quanto ao relacionamento e 

sobreposição com outros processos já existentes na Casa.  

Posteriormente a essa análise, o ECGE cadastrará os processos identificados no 

Catálogo de Processos - repositório onde serão armazenadas as principais informações sobre 

os processos de trabalho da Câmara dos Deputados. Observa-se nesta ação, a preocupação 

com a geração, difusão e armazenamento do conhecimento, iniciativa que está em 

consonância com a recomendação do relatório OKA – “Inserção de mecanismos de 

compartilhamento do conhecimento nos processos de trabalho”. 

Segundo a metodologia, o produto do Mapeamento e Modelagem do Processo é 

um relatório de recomendações com as melhorias a serem implementadas. As melhorias 

podem impactar diversas áreas da organização e desencadear o desenvolvimento ou a 

aquisição de novos produtos e serviços, gerando demandas como mudanças no processo de 

informatização, redefinição de normas e procedimentos, aumento de recursos, programas de 

capacitação, etc.  
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A etapa de Identificação das Oportunidades de Melhoria é a fase na qual os 

processos são desafiados a provarem sua eficiência, eficácia e consistência. Nessa etapa de 

trabalho, a metodologia orienta que devem ser formuladas diversas perguntas críticas, tais 

como: 

 Essa complexidade é necessária? É possível simplificar alguma coisa? 

 Existe excesso de transferências interdepartamentais, ou seja, as principais 

ações do processo são executadas por diversos departamentos? 

 As pessoas estão preparadas para as suas funções? 

 O processo é eficaz? 

 O trabalho é eficiente? 

 Os custos são adequados? 

Observa-se nesta análise que a ação estruturante “Gestão de Processos” busca 

orientar e incentivar uma cultura de mudanças para a efetiva melhoria dos processos de 

trabalho na Câmara dos Deputados, ação que encontra vínculo com a recomendação do 

relatório OKA – “Desenvolver a Gestão de Mudanças, com ênfase na criação de mecanismos 

de GC para dinamizar inovação e mudança nos processos”. 

 

Contribuição da Tecnologia da Informação 

 

Uma das principais ferramentas associadas à Gestão de Processos é a tecnologia 

de Workflow (em português, fluxo de trabalho). Para Thives (2008), essa tecnologia 

corresponde a um conjunto de ferramentas que possibilita a automação dos processos da 

organização, na qual os documentos, as informações ou as tarefas percorrem vários estágios, 

passando de um participante a outro, com o objetivo de agilizar as transações empresariais, o 

desenvolvimento de produtos e a comunicação interna e com os clientes.  

A tecnologia favorece a gestão da informação e do conhecimento sobre o 

funcionamento dos processos, incluindo todas as regras que controlam sua execução, como 

prazos, prioridades, encaminhamentos, autorizações, e o papel de cada elemento envolvido no 

processo. O autor assevera que a tecnologia de Workflow, aliada ao apoio proporcionado à 

gestão do conhecimento, permite às organizações a automatização dos relacionamentos entre 

os usuários, informações e processos; o compartilhamento da experiência e especialização de 
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colaboradores da instituição; e contribui para o gerenciamento do ambiente tecnológico na 

conversão do conhecimento em suas quatro fases – socialização, externalização, combinação 

e internalização. 

Na última década, a tecnologia de workflow evoluiu para um novo conjunto de 

métodos, técnicas e ferramentas para analisar, modelar, publicar, otimizar e controlar 

processos envolvendo recursos humanos, aplicações, documentos e outras fontes de 

informação. Essa nova abordagem chamada de Business Process Management - BPM (em 

português, Gerenciamento de Processos de Negócio) é um conceito que une gestão de 

negócios e tecnologia da informação com foco na otimização dos resultados das organizações 

através da melhoria dos processos de negócio.  

Os softwares utilizados na operacionalização do BPM são um dos principais 

facilitadores da gestão do conhecimento referente ao processo, sendo considerados a maior 

facilidade para obtenção, distribuição e análise dos dados. Esses softwares que colaboram 

com a gestão de processos são denominados Business Process Management System (BPMS). 

Um software BPMS, tipicamente, inclui recursos para o mapeamento dos processos de 

negócio, desenho dos fluxos e formulários eletrônicos, definição de workflow, regras de 

negócio, integradores, monitoração em tempo real das atividades e alertas. É uma poderosa 

ferramenta de gestão, para garantir que os processos estão sendo efetivamente executados 

como modelados, contribuindo para os objetivos da organização. (WIKIPÉDIA, 2011). 

Na Câmara dos Deputados, a metodologia utilizada no mapeamento e modelagem 

de processos preconiza a utilização da notação Business Process Modeling Notation (BPMN), 

que é um padrão aberto, utilizado internacionalmente por diversas soluções tecnológicas. A 

BPMN constitui-se em um padrão de notação gráfica aberta para desenhar e modelar 

processos de negócios. Trata-se de diagramas desenhados com simbologia e especificação 

gráfica padronizados, utilizados para representar os processos de negócio, com seus objetos, 

atributos e relacionamentos. O objetivo do desenho é ser de entendimento rápido pelos 

usuários de negócio e analistas de TI, a fim de facilitar a compreensão do comportamento do 

processo e seus participantes. Os participantes dos processos são representados dentro do 

diagrama em BPMN por uma metáfora de piscinas e raias, onde são identificadas as trocas de 

serviços, produtos, valores, transações, informações e conhecimento entre clientes, 

fornecedores e parceiros da organização. 
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Em 2010, a Câmara dos Deputados, com o intuito de testar a metodologia 

proposta para gestão de processos, definiu dois projetos de mapeamento e modelagem de 

processos, o processo de Apoio à Realização de Eventos e o processo de Aquisições. Os 

diagramas dos processos pilotos foram editorados conforme o padrão BPMN no software 

BizAgi, cujo módulo de desenho é de acesso gratuito, porém não permite o 

compartilhamento.  

Posteriormente, uma ferramenta BPMS corporativa - IBM Process Modeler 

Compass, foi adquirida e instalada no ambiente da Câmara dos Deputados sob a coordenação 

da Assessoria de Projetos e Gestão (Aproge) e do Centro de Informática (Cenin). O Compass 

substituirá o uso do BizAgi para o desenho de processos, e a notação BPMN será mantida 

como padrão. No segundo semestre de 2011, foram iniciados os treinamentos para 

capacitação dos servidores nos conceitos de governança de processos e sua consequente 

implementação na ferramenta IBM Compass.  

Conforme observado, apesar de estar no estágio inicial na utilização de 

ferramentas para apoio à gestão de processos, a instituição caminha no sentido de se 

beneficiar ao explicitar o conhecimento existente nos processos, favorecendo o intercâmbio 

de conhecimento tácito e explícito entre os envolvidos. 

 

5.6 Portal Corporativo 

 

Portal corporativo é uma solução personalizada baseada em rede que permite que 

trabalhadores do conhecimento possam obter acesso à informação, colaborar uns com os 

outros, tomar decisões em todos os aspectos de seus trabalhos e realizar ações em todas as 

informações relacionadas aos negócios sem levar em consideração a localização virtual dos 

usuários ou negócios em que são afiliados, a localização da informação ou o formato em que a 

informação é armazenada.  

É projetado para processos empresariais, atividades e redes de usuários para 

aprimoramento do acesso, trabalho e compartilhamento do conteúdo por toda a organização. 

O portal corporativo deve também apoiar os processos e fluxos de trabalho (workflows) e 

funcionar como um ponto central de acesso via navegador Internet a todos os sistemas que 

cada colaborador da empresa precisa operar e consultar no seu dia-a-dia (TERRA, 2007b). 
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Para Terra e Bax (2003), um dos objetivos centrais da gestão do conhecimento e, 

por conseguinte, dos Portais Corporativos, é auxiliar os funcionários a encontrar facilmente as 

fontes de informações corporativas mais relevantes no momento exato em que mais 

necessitam delas. Nesse contexto fica claro que os mecanismos de busca são ferramentas 

extremamente úteis. Eles devem prover, no menor tempo, os resultados mais relevantes para 

uma dada consulta.  

No contexto corporativo onde realizam suas atividades profissionais, os 

funcionários não têm tempo para “navegar” na web. Além disso, precisam procurar não 

apenas páginas web, mas também um número variado de fontes de informação, incluindo 

informações estruturadas (em geral presentes nos bancos de dados) e não ou semiestruturadas 

(aplicações de desktop como e-mail, documentos word, e Intranet, etc). 

Para Angeloni et al (2008), portais corporativos facilitam a formação de cultura 

favorável ao conhecimento e sua gestão, porque podem ser projetados coerentemente com os 

propósitos de gestão do conhecimento, integrando muitas das iniciativas existentes e 

organizando o conhecimento em torno deles. Os autores ressaltam a enorme potencialidade 

dos portais corporativos para serem elementos centrais de integração de diversas aplicações 

como ERP, CRM, correio eletrônico, agendas, calendários, ferramentas de escritório, de 

busca, gerenciamento de documentos, ferramentas de comunicação e colaboração, bem como 

as aplicações desenvolvidas internamente. 

Para Battisti (2003), os portais corporativos devem oferecer recursos para o 

funcionamento das Comunidades de Práticas, ou Comunidades Virtuais como também são 

chamadas. Essas comunidades são formadas por uma série de recursos, alguns de computação 

e outros tradicionais, que incentivam e facilitam o compartilhamento do conhecimento tácito e 

de soluções entre os funcionários da empresa. As ferramentas virtuais como blog, wiki e 

grupos de discussão passam a ordenar e intermediar as relações intercolaboradores, e entre os 

colaboradores e o conhecimento. Comunidades de Práticas podem ser uma importante 

ferramenta para captação, codificação e disponibilização do conhecimento tácito para todos 

que dele precisarem, dentro de uma empresa. 

Na Câmara dos Deputados, o artigo 1º da Portaria nº 67, de 15/03/2010 apresenta 

o objetivo do projeto estruturante Portal Corporativo: 

 “Constituir projeto estratégico corporativo Portal 

Corporativo com a finalidade de transformar a Intranet da 
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Câmara dos Deputados em ponto central de acesso a 

informações e serviços, favorecendo a comunicação interna, 

o trabalho colaborativo e a disseminação do conhecimento, 

na forma do Termo de Abertura anexo.” (CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, 2009). 

A equipe responsável pelo projeto produziu um documento que consolida as 

necessidades identificadas para a construção do Portal Corporativo. O quadro 8 descreve os 

requisitos do portal  consolidados a partir da análise desse documento.  

Quadro 8 - Requisitos do Projeto do Portal Corporativo da Câmara dos Deputados 

Requisitos Descrição 

Arquitetura de Informação Estabelecer as diretivas relacionadas à manutenção da arquitetura da 

informação do Portal. 

Busca Melhorar o mecanismo de pesquisa geral do Portal e integrar as diversas 

pesquisas existentes. 

Comunidades Virtuais Criação de um ambiente de aplicações que permita a um grupo de 

indivíduos com interesses comuns estabelecer relações num espaço 

virtual, trocando experiências e informações. Os requisitos para sites 
departamentais também serão atendidos por comunidades virtuais. 

Conteúdo Definição de novo conteúdo para:  página principal, revista da Casa, área 

de gestão administrativa.  

Diretório de Pessoas Aplicação de busca por pessoas e órgãos na Câmara. 

Enquete Fornecer funcionalidades básicas para enquetes. 

Estatísticas Fornecer estatísticas de acesso geral, por área e por página. 

Extranet Acesso pela Extranet 

Fale Conosco Implantar serviço de Fale Conosco do Portal para receber mensagens dos 

usuários 

Fórum Eletrônico Aplicação para permitir discussão entre usuários em ambiente web. 

Gestão de Conteúdo Web Criação, edição e publicação de conteúdo web 

Integração de Aplicações Permitir a integração do portal corporativo com as soluções de: Gestão de 

Projetos, Gestão de Conteúdo, Inteligência de Negócio, Correio 

Eletrônico, Gestão de Processsos e Workflows. 

Mensageria Instantânea Fornecer funcionalidades básicas para mensageria instantânea 

Política de Governança Criação de uma política de governança para o Portal Corporativo. 

Portabilidade Compatibilidade com principais navegadores. 

RSS Aplicação para agregar conteúdo de sites. 

Segurança Autenticação integrada. 

Guia de Serviços Implantar novo guia com serviços existentes na Câmara dos Deputados. 

Usabilidade As novas interfaces devem ter um visual gráfico moderno, serem 

acessíveis, intuitivas e fáceis de usar. 

Wiki Aplicação que permite a construção colaborativa de textos 

Fonte: Documento de especificação de requisitos do Portal Corporativo 

 

Confrontando os requisitos definidos para o Portal Corporativo com as 

recomendações do relatório da avaliação OKA, percebe-se o vínculo existente nas seguintes 

ações: 
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 Inserção de mecanismos de compartilhamento do conhecimento nos processos 

de trabalho  

o Comunidades Virtuais 

o Fórum Eletrônico 

o Integração de Aplicações 

o Wiki 

 Aperfeiçoar os mecanismos tecnológicos de busca e identificação das 

informações 

o Busca 

o Diretório de Pessoas 

o Guia de Serviços 

 Mecanismos mais eficientes para a comunicação interna 

o Comunidades Virtuais, especialmente quanto ao uso de sites 

departamentais. 

o Conteúdo, especificamente para a criação de área de comunicação 

interna denominada Revista da Casa. 

 Maior participação do corpo técnico da organização em comunidades de 

prática com incentivo para ideias inovadoras  

o Comunidades Virtuais 

o Fórum Eletrônico 

Portais corporativos são considerados, por si só, recursos de TI ou uma 

combinação de sistemas que consolidam, gerenciam, analisam e distribuem informação dentro 

e fora da organização (TYLMAN e COLLINS apud  ANGELONI et al, 2008, p 335). No 

entanto, não podem ser definidos apenas como uma rede física ou mais um sistema. O portal 

passa a ser um espaço informacional de trabalho compartilhado que potencializa a TI e faz 

uma conexão mais forte com o negócio da empresa. O quadro 9 apresenta os  requisitos 

mínimos para a definição de um portal. 
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Quadro 9 - Requisitos Mínimos para um Portal Corporativo: 15 regras de Eckerson 

Requisito Descrição 
Fácil para usuários eventuais Os usuários devem conseguir localizar e acessar facilmente a informação correta, 

com o mínimo de treinamento, não importando o local de armazenamento dessa 
informação. Encontrar informações de negócios no portal deve ser tão simples 
quanto usar um navegador web. 

Classificação e pesquisa 
intuitiva 

O portal deve ser capaz de indexar e organizar as informações da empresa. Sua 
máquina de busca deve refinar e filtrar as informações, suportar palavras-chave e 
operadores booleanos, e apresentar o resultado da pesquisa em categorias de fácil 
compreensão. 

Compartilhamento cooperativo O portal deve permitir ao usuário publicar, compartilhar e receber informações de 
outros usuários. O portal deve prover um meio de interação entre pessoas e grupos 
na organização. Na publicação, o usuário deve poder especificar quais usuários e 
grupos terão acesso a seus documentos/objetos. 

Conectividade universal aos 
recursos informacionais 

O portal deve prover amplo acesso a todo e qualquer recurso informacional, 
suportando conexão com sistemas heterogêneo, tais como correio eletrônico, 
banco de dados,sistemas de gestão de documentos, servidores web, groupwares, 
sistemas de áudio, vídeo, etc. Para isso, deve ser capaz de gerenciar vários formatos 
de dados estruturados e não estruturados. 

Acesso dinâmico aos recursos 
informacionais 

Por meio de sistemas inteligentes, o portal deve permitir o acesso dinâmico às 
informações nele armazenadas, fazendo com que os usuários sempre recebam 
informações atualizadas. 

Roteamento inteligente O portal deve ser capaz de direcionar automaticamente relatórios e documentos a 
usuários selecionados. 

Ferramenta de inteligência de 
negócios integrada 

Para atender às necessidades de informações dos usuários, o portal deve integrar os 
aspectos de pesquisa, relatório e análise dos sistemas de inteligência de negócios. 

Arquitetura baseada em 
servidor 

Para suportar um grande número de usuários e grandes volumes de informações, 
serviços e sessões concorrentes, o portal deve basear-se em uma arquitetura 
cliente-servidor. 

Serviços distribuídos Para um melhor balanceamento da carga de processamento, o portal deve distribuir 
os serviços por vários computadores ou servidores. 

Definição flexível das 
permissões de acesso 

O administrador do portal deve ser capaz de definir permissões de acesso para 
usuários e grupos da empresa, por meio dos perfis de usuário. 

Interfaces externas O portal deve ser capaz de se comunicar com outros aplicativos e sistemas 

Interfaces programáveis O portal deve ser capaz de ser “chamado” por outros aplicativos, tornando pública 
sua interface programável (API – Aplication-Programming Interface). 

Segurança Para salvaguardar as informações corporativas e prevenir acessos não autorizados, 
o portal deve suportar serviços de segurança, como criptografia, autenticação, 
firewalls, etc. Deve também possibilitar auditoria dos acessos a informações, das 
alterações de configuração, etc. 

Fácil administração O portal deve prover um meio de gerenciar todas as informações corporativas e 
monitorar o funcionamento do portal de forma centralizada e dinâmica. Deve ser de 
fácil instalação, configuração e manutenção, e aproveitar, na medida do possível, a 
base instalada de hardware e software adquirida/contratada anteriormente pela 
organização. 

Customização e personalização O administrador do portal deve ser capaz de customizá-lo de acordo com as 
políticas e expectativas da organização, assim como os próprios usuários devem ser 
capazes de personalizar sua interface para facilitar e agilizar o acesso às informações 
consideradas relevantes. 

 

Fonte: ECKERSON apud ANGELONI et al, 2008, p 337 
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A análise dos requisitos propostos pela literatura em confronto com os requisitos 

definidos no projeto da Câmara apontam para um forte alinhamento do projeto com as boas 

práticas recomendadas. No entanto, na análise realizada na primeira versão do portal 

corporativo da câmara, disponibilizada em dezembro/2011, não foi possível identificar a 

implantação do requisito de projeto “Integração de aplicações”, que preconiza a integração do 

portal com as soluções de Gestão de Projetos, Inteligência de Negócio, Correio Eletrônico, 

Gestão de Processsos e Workflows.  

 

5.7 Informações Gerenciais 

 

Na Câmara dos Deputados, o projeto Informações Gerenciais tem a finalidade de 

aprimorar o fornecimento de informações gerenciais e estratégicas por meio do tratamento de 

bases de dados corporativas com o uso de soluções de Business Intelligence - BI.  

Para Almeida e Reis (2008), Business Intelligence pode ser traduzido como 

inteligência de negócios ou inteligência empresarial, e compõe-se de um conjunto de 

metodologias de gestão implementadas por meio de ferramentas de software. Uma das 

principais ferramentas de BI é o data warehouse - DW. Os autores definem DW como um 

grande banco de dados, que armazena dados sobre todas as operações da empresa, formando 

uma base histórica, para permitir um suporte à tomada de decisão. O DW reúne todos os 

registros sobre as ocorrências da organização, com a finalidade de fazer cruzamentos entre 

eles. Com toda essa integração é possível ao dirigente desenvolver uma visão sistêmica da 

organização, possibilitando a tomada de decisões com maior segurança.  

Para Silva et al (2005), o ambiente DW não cria dados, mas os extrai de alguma 

outra base existente no nível transacional (operacional) de sistemas para posterior tratamento 

antes de atualizar sua base relacional ou multidimensional. Os autores apontam a 

potencialidades das soluções de DW quando afirmam: “Quanto mais dados houver, mais 

serão demandados, pois a posse de informações leva o ser humano a fazer mais indagações 

acerca do desconhecido” (p. 12). 

Na Câmara dos Deputados, a declaração de escopo do projeto Informações 

Gerenciais, apresenta a seguinte justificativa: 
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“Para uma boa decisão é essencial que informações de 

qualidade estejam disponíveis no tempo devido e sejam de 

fácil manuseio. Na Câmara dos Deputados, os processos 

legislativo, administrativo, financeiro e de recursos humanos 

são suportados por mais de uma centena de aplicativos 

automatizados, em que o volume de dados produzido e 

residente em bases de dados é compatível com a grandeza da 

Casa em sua missão institucional. Esse volume de dados 

necessita ser consistido, filtrado, integrado, consolidado e 

entregue como informação apoiadora da tomada de 

decisões.” 

Também define os produtos que serão gerados pelo projeto: 

 Informações gerenciais sobre Aquisições - DW Aquisições. 

 Informações gerenciais sobre as atividades legislativas – DW DILEG. 

 Informações gerenciais sobre trâmites de processos na Casa – DW 

Tramitações. 

 Informações gerenciais sobre o atendimento a gabinetes parlamentares e a 

comissões pela Consultoria Legislativa - DW Conle. 

 Fornecimento de informações gerenciais sobre orçamento para o Portal 

Orçamento Brasil. 

 Informações gerenciais relativas à gestão patrimonial. 

 Informações gerenciais sobre Recursos Humanos - DW DRH 

 Painel de Situação 

Os produtos gerados pelo projeto Informações Gerenciais podem contribuir para o 

melhor funcionamento da busca de informações na instituição. As informações procuradas a 

partir do banco de dados central podem demandar diferentes níveis e formas de análise dos 

dados armazenados.  

Assim, um recurso do DW é a análise multidimensional, que permite ao usuário 

acessar o sistema a partir de qualquer dimensão para iniciar a análise, navegando, então, para 

as outras dimensões desejadas. Nesse contexto, é possível afirmar que o projeto Informações 

Gerenciais vincula-se a recomendação da avaliação OKA de “Aperfeiçoar os mecanismos 

tecnológicos de busca e identificação das informações”. 
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5.8 Gestão por Competência 

 

Brandão et al (2011), entendem competência como o conjunto de conhecimentos, 

habilidades e atitudes para realização de uma atividade. A gestão por competências como a 

responsabilidade de criar o contexto e o ambiente favoráveis para que seja possível o pleno 

desempenho de uma pessoa em determinada atividade em termos de comportamentos e 

realizações decorrentes da mobilização e aplicação de conhecimentos, habilidades e atitudes 

no trabalho. A gestão do conhecimento, por sua vez, cumpre a finalidade de criar um 

ambiente de aprendizagem contínuo para que a gestão das competências seja uma realidade. 

Na Câmara dos Deputados, a declaração de escopo do projeto Gestão por 

Competência, apresenta o seguinte objetivo e justificativa: 

“Desenvolver modelo de gestão de pessoas baseado em 

competências, com a identificação e desenvolvimento dos 

conhecimentos, habilidades e atitudes necessários ao alcance 

dos objetivos estratégicos da Instituição. 

A implantação da Gestão por Competências na Câmara 

justifica-se em razão de: 

− Necessidade de um modelo integrador de gestão de 

pessoas capaz de dar suporte à Gestão Estratégica na Casa; 

− Identificação das competências organizacionais que 

caracterizam a Câmara dos Deputados e contribuem para o 

cumprimento de seu papel institucional. 

− Identificação, captação e desenvolvimento das 

competências individuais, próprias dos servidores que 

compõem o quadro funcional da Câmara, necessárias ao 

cumprimento da missão institucional; 

− Necessidade de modelo de gestão capaz de integrar os 

diversos subsistemas da área de Recursos Humanos: 

recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, 

movimentação, valorização e reconhecimento de 

servidores.” 

Um dos principais produtos resultante do projeto Gestão por Competência foi o 

mapeamento das competências organizacionais (necessárias ao desempenho institucional), 

competências individuais gerais (comuns a todos os servidores da Casa) e competências 

individuais gerenciais (essenciais ao exercício da função gerencial). Essas competências 
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(quadro 10) foram identificadas como essenciais para o desenvolvimento pessoal e 

profissional dos servidores e para a melhoria contínua do desempenho institucional. 

Quadro 10 - Competências Organizacionais, Individuais Gerais e Individuais Gerenciais 

COMPETÊNCIAS ORGANIZACIONAIS  

01. Fiscalizar os atos da Administração Pública, visando garantir sua legalidade, legitimidade e 

economicidade. 

02. Investigar fatos de relevante interesse para a vida pública e para a ordem constitucional, legal, 

econômica e social do País. 

03. Gerir, de forma eficiente e eficaz, pessoas, informações e recursos financeiros, orçamentários, materiais 

e tecnológicos necessários ao cumprimento da missão institucional. 

04. Elaborar, discutir e votar matérias legislativas, com autonomia, para atender aos anseios da sociedade e 

aperfeiçoar o ordenamento jurídico nacional. 

05. Elaborar e gerenciar estratégias, planos e processos de trabalho. 

06. Representar as reivindicações de âmbito nacional ou de segmentos da sociedade. 

07. Produzir e divulgar informações sobre atividades político-legislativas, visando fomentar o exercício da 

cidadania e fortalecer princípios e práticas democráticas. 

08. Estabelecer parcerias com instituições nacionais e internacionais, visando compartilhar experiências, 

conhecimentos e recursos. 

09. Promover ações socioambientais que contribuam para o desenvolvimento sustentável do País e para a 

preservação do meio ambiente. 

COMPETÊNCIAS INDIVIDUAIS GERAIS 

01. Comunicar-se na forma oral e escrita com clareza e objetividade. 

02. Desenvolver, de forma contínua, conhecimentos, habilidades e atitudes necessários ao aperfeiçoamento 

pessoal e profissional. 

03. Interagir com as pessoas de forma cordial e cooperativa, respeitando as diferenças pessoais. 

04. Prestar atendimento de excelência aos usuários dos serviços. 

05. Utilizar ferramentas de informática com eficiência.  

06. Desenvolver suas ações com base no conhecimento do papel, da estrutura e do funcionamento da 

Câmara.  

07. Demonstrar iniciativa, antecipando-se às demandas do trabalho. 

08. Colaborar com os colegas de trabalho, compartilhando conhecimentos, experiências e recursos na busca 

de objetivos comuns. 

09. Executar suas atividades observando objetivos, prazos e critérios de qualidade e quantidade. 

10. Utilizar com eficiência os recursos materiais, tecnológicos e financeiros colocados à sua disposição. 

11. Localizar e usar a informação necessária à execução do trabalho, observando critérios de segurança. 

12. Identificar e analisar problemas, de forma criteriosa, visando propor soluções adequadas. 

13. Cumprir o horário de trabalho, permanecendo disponível para execução de suas atividades. 

14. Informar em tempo hábil situações que impeçam o seu comparecimento ao trabalho. 
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COMPETÊNCIAS INDIVIDUAIS GERENCIAIS 

01. Estabelecer prioridades e alocar recursos, de forma eficiente, para o alcance dos objetivos 

organizacionais.  

02. Gerenciar e aprimorar continuamente processos de trabalho.  

03. Estimular e promover o desenvolvimento das competências dos servidores, oferecendo oportunidades 

de aprendizagem contínua.  

04. Formular e implementar planos e estratégias de ação, em conformidade com os objetivos setoriais e 

organizacionais.  

05. Mobilizar e coordenar esforços individuais e da equipe, orientando e avaliando o desempenho dos 

servidores. 

06. Gerenciar conflitos, considerando os objetivos organizacionais. 

07. Manifestar conhecimento técnico da área em que atua, adequado ao exercício da sua função gerencial. 

08. Promover e manter parcerias internas ou com outras Instituições, visando compartilhar esforços, 

experiências e recursos. 

09. Informar frequentemente a equipe sobre estratégias, planos e decisões. 

10. Promover a participação dos servidores na tomada de decisões, estimulando as contribuições 

individuais. 

Fonte: Diretoria de Recursos Humanos da Câmara dos Deputados 

 

Embora o projeto tenha previsão de mapeamento de competências técnicas 

específicas de cada unidade, na análise das competências organizacionais, individuais gerais e 

individuais gerenciais propostas pelo projeto Gestão de Competências, não se identificou a 

indicação de competências desejadas relacionadas ao compartilhamento de conhecimento, 

criatividade e inovação, não contemplando as recomendações da avaliação OKA. 

 

5.9 Educação Continuada 

 

Para Leite et al (2001), a Educação Corporativa representa um importante 

componente da Gestão do Conhecimento, podendo ser considerada como uma ferramenta de 

suporte à GC no cumprimento de seu propósito de socializar o conhecimento. Com a missão 

de propiciar o aprendizado contínuo, a Educação Corporativa oferece soluções de 

aprendizagem e compartilhamento de conhecimentos, atuando no sentido de que todos 

tenham as qualificações necessárias para sustentar os objetivos empresariais.  
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As abordagens de diversos autores e especialistas em estratégia empresarial e 

educação de adultos, como Peter SENGE, Jeanne MEISTER, Michael PORTER, Cesar 

SOUZA, NONAKA e TAKEUCHI, dentre outros, apontam a Educação Corporativa como um 

forte e representativo elemento da Gestão do Conhecimento Organizacional, para criar e 

manter vantagens competitivas.  

Assim, nenhuma estratégia empresarial será realizada sem que esteja 

fundamentada em um consistente programa de Educação Corporativa continuada. Este 

programa deverá desenvolver os conhecimentos, habilidades e atitudes requeridos para se 

obter sucesso no mencionado cenário, onde o pensar e a construção do futuro são tão 

relevantes, ou até mais, do que o fazer.  

Na Câmara dos Deputados, a declaração de escopo do projeto Educação 

Continuada, apresenta a seguinte justificativa: 

“O plano estratégico da área de Recursos Humanos e 

posteriormente o mapa corporativo identificou a necessidade 

de oferecer oportunidades contínuas de capacitação a seus 

servidores, a fim de que possam desenvolver as 

competências necessárias ao cumprimento da missão 

institucional e ao alcance da visão estratégica. Para tanto, 

faz-se necessária a criação de programas de capacitação e 

aperfeiçoamento, em consonância com o modelo de gestão 

por competências também em desenvolvimento.” 

É importante mencionar que o Centro de Formação, Treinamento e 

Aperfeiçoamento – CEFOR da Câmara dos Deputados já desenvolve uma proposta de 

educação continuada para os servidores da Câmara há muitos anos. A diferença é que agora 

esse trabalho se apresenta numa perspectiva estratégica. 

Um dos principais produtos do projeto é a proposição de ações de 

desenvolvimento para as competências gerais e gerenciais mapeadas para toda a Instituição 

por meio do projeto Gestão por Competências. Desse modo, ao ter uma lacuna de 

competência identificada em sua avaliação, o servidor poderá eleger, entre as diversas ações 

oferecidas em um menu de desenvolvimento, a que melhor se adapte às suas necessidades e 

ao seu perfil. 

Da mesma forma que não se identificou no projeto Gestão de Competências o 

mapeamento de competências relacionadas com compartilhamento do conhecimento, 
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criatividade e inovação, no projeto Educação Continuada não há ações que indiquem o 

desenvolvimento de programa de treinamento com foco em compartilhamento de 

conhecimento e incentivo à criatividade e inovação, não atendendo, desta forma, às 

recomendações previstas na avaliação OKA. 

 

5.10 Projetos não considerados 

 

Na análise da documentação dos projetos estratégicos descritos abaixo, não foi 

possível associar iniciativas relacionadas com Gestão do Conhecimento, bem como com as 

recomendações da avaliação OKA. 

 Programa de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação 

 Programa de Gestão Administrativa 

 Projeto Plano Diretor de Uso dos Espaços 

 Projeto Gestão do Relacionamento 

 

5.11 Consolidação 

 

A partir da análise da documentação dos projetos do planejamento estratégico da 

Câmara dos Deputados foi possível estabelecer a vinculação com as recomendações do 

relatório de avaliação OKA e consolidar a relação existente na matriz apresentada no quadro 

11.  
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Quadro 11 - Matriz: Recomendações OKA X Projetos Estratégicos 

 

 

6. Recomendações 

 

Com o suporte do referencial teórico e a partir da análise das ações de Tecnologia 

da Informação relacionadas à Gestão do Conhecimento nos projetos do planejamento 

estratégico, são apresentadas recomendações para a Câmara dos Deputados que podem 

proporcionar benefícios adicionais da associação das melhores práticas de GC e TI. 

• Envidar esforços para a implantação de tecnologia de ECM, com os 

recursos específicos para Gerenciamento Eletrônico de Documentos, uma 

vez que essa tecnologia contribui diretamente na criação, na integração e 

na disseminação do conhecimento. 

• Embora o ambiente de gerenciamento de projetos seja suportado por um 

conjunto de tecnologias que apoiam as atividades dos gerentes e membros 

das equipes de projeto, as informações dos projetos estão restritas a esse 

ambiente. A integração da solução tecnológica de projetos com os 

mecanismos de indexação e pesquisa do portal corporativo permitiria a 

melhor recuperação e compartilhamento das informações dos projetos, 

Recomendação - OKA/Projetos Estratégicos

Planejam
ento Estratégico – BSC

G
estão da Inform

ação e do 

Conhecim
ento

G
estão de Projetos

G
estão de Processos
Portal Corporativo

Inform
ações G

erenciais
Educação Continuada

G
estão por Com

petências

1.                  Conexão do programa de GC com os objetivos e estratégias 

da organização x x
2.                  Inserção de mecanismos de compartilhamento do

conhecimento nos processos de trabalho x x x
3.                  Desenvolver a Gestão de Mudanças, com ênfase na

criação de mecanismos de GC para dinamizar inovação e mudança

nos processos x
4.                  Definição de uma estratégia de Gestão da Informação x
5.                  Aperfeiçoar os mecanismos tecnológicos de busca e

identificação das informações x x x
6.                  Programa de treinamento com foco em compartilhamento

de conhecimento e incentivo à criatividade e inovação 

7.                  Mecanismos mais eficientes para a comunicação interna

(pág. 17); x
8.                  Maior participação do corpo técnico da organização em

comunidades de prática com incentivo para ideias inovadoras x
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bem como a visão integrada dessas informações com outros conteúdos 

relacionados e presentes no portal. 

• Utilizar a ferramenta corporativa de modelagem de processos para 

centralizar e compartilhar os artefatos dos processos já mapeados, mas que 

atualmente encontram-se dispersos em ambientes não compartilhados.  

• Considerando a diretiva nº 4, das quinze regras de Eckerson, onde 

assevera:  “O portal deve prover amplo acesso a todo e qualquer recurso 

informacional, suportando conexão com sistemas heterogêneo, tais como 

correio eletrônico, banco de dados, sistemas de gestão de documentos, 

servidores web, groupwares, sistemas de áudio, vídeo, etc. Para isso, deve 

ser capaz de gerenciar vários formatos de dados estruturados e não 

estruturados”. O portal corporativo da Câmara dos Deputados deve evoluir 

para prover a integração dos componentes tecnológicos de gestão de 

projetos, processos, informações gerenciais, documentos eletrônicos e 

demais sistemas para ser o ponto central de acesso às informações que 

cada colaborador da empresa precisa operar e consultar no seu dia-a-dia. 

Consequentemente, a instituição poderia dar um salto significativo na 

gestão da informação e do conhecimento se envidasse esforços para a 

integração das soluções tecnológicas existentes. 

 

7. Conclusão 

 

A Câmara dos Deputados encontra-se em seu primeiro ciclo de planejamento 

utilizando a metodologia de Gestão Estratégica por meio do Balanced Scorecard (BSC). Com 

o estudo foi possível identificar que a maioria dos projetos estratégicos está vinculada com as 

perspectivas de base do mapa BSC, ou seja, nas perspectivas Pessoas e Tecnologia e 

Processos Internos. Isso demonstra a preocupação da organização em resolver inicialmente as 

questões estruturais relacionadas aos recursos humanos, amadurecimento dos seus processos, 

e ambiente tecnológico, antes de atacar as perspectivas de topo do mapa estratégico, estes sim 

mais alinhados com o propósito da instituição.  
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A organização passa por uma grande mudança cultural, especialmente na 

implantação de uma cultura orientada a projetos e na revisão de muitos processos de trabalho 

em diversas unidades. 

Um ponto que merece destaque na análise foi que a maioria das recomendações da 

avaliação OKA está presente nas ações preconizadas pelo planejamento estratégico, o que 

demonstra a preocupação da instituição em avançar no desenvolvimento da Gestão do 

Conhecimento. A análise também revelou que quase a totalidade das iniciativas está em 

desenvolvimento ou no estágio inicial de implantação, e nesse cenário ainda não é possível 

inferir a efetividade das ações. 

Embora as ações previstas dos projetos Gestão de Competências e Educação 

Continuada, segundo a literatura, estejam alinhadas com as boas práticas de Gestão do 

Conhecimento, não está previsto o desenvolvimento de um programa de treinamento com 

foco em compartilhamento de conhecimento e incentivo à criatividade e inovação. A 

avaliação OKA aponta em seu detalhamento que “os membros da equipe não têm consciência 

da importância de se compartilhar conhecimento” e de que “a gerência e os servidores não 

têm noção do valor do conhecimento compartilhado nas iniciativas de GC”, também aponta 

que “há indicativos de existência de baixo nível de criatividade”. A adoção do programa de 

treinamento proposto poderia contribuir concretamente para os problemas da organização 

relacionados ao conhecimento. 

Dentre os projetos estratégicos analisados, merece destaque o que trata da Gestão 

da Informação e do Conhecimento. De acordo com a literatura analisada, conclui-se que a 

informação é um insumo fundamental para o conhecimento. Qualquer empresa que pretenda 

avançar na gestão do conhecimento deve, previamente, avançar na gestão estratégica da 

informação.  

Embora as ações previstas no projeto estejam focadas na organização, recuperação 

e disseminação de conteúdos, onde se percebe claramente a ênfase no tratamento do 

conhecimento explícito, conclui-se, em consonância com as recomendações da avaliação 

OKA sobre - Definição de uma estratégia de Gestão da Informação -  e - Aperfeiçoar os 

mecanismos tecnológicos de busca e identificação das informações- que são ações 

fundamentais e precondição para o amadurecimento de outras iniciativas de geração e 

compartilhamento do conhecimento.  
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Tendo sido o Conhecimento apontado como um dos ativos mais valiosos e 

importantes da organização, esse recurso será utilizado cotidianamente pelos profissionais, 

sendo, portanto, essencial que eles tenham acesso ao conhecimento adequado, no momento 

certo e no local correto.  

Neste contexto, outro projeto que merece destaque por abarcar uma série de 

recomendações da avaliação OKA é o Portal Corporativo. Corrobora o entendimento que essa 

ferramenta de Tecnologia da Informação, além de favorecer os processos de geração, difusão 

e armazenamento do conhecimento na organização, proporciona novas possibilidades, sendo 

seu principal benefício o aumento da conectividade entre as pessoas da organização. O Portal 

Corporativo, pelos recursos previstos de organização e recuperação de informações; 

ferramentas de comunicação interna; facilidades de colaboração; e unificação do acesso aos 

sistemas de informação tem enorme potencial para ser o principal canal de suporte a Gestão 

do Conhecimento na Câmara dos Deputados. 

Da mesma forma que se percebe como essencial o papel exercido pela Tecnologia 

da Informação para o Portal Corporativo, o projeto Informações Gerenciais apresenta total 

dependência dos recursos de TI. Devido ao grande volume de dados existentes, de diversas 

fontes e formatos, a transformação para constituir informações úteis para a tomada de decisão 

só é possível com soluções de tecnologia específicas para essa atividade. As aplicações de 

Bussiness Inteligence têm enorme potencial para tornar explícitos e compartilhados 

conhecimentos que antes só estavam disponíveis para algumas pessoas de forma tácita. 

O suporte da tecnologia às ações estratégicas da Câmara dos Deputados, como em 

Gestão de Projetos e Gestão de Processos, não só é recomendado como está presente e 

configura-se como alicerce para a efetividade dessas ações. Nesses casos, a tecnologia pode, 

de forma corporativa, alavancar o compartilhamento e a colaboração, transformando 

sistematicamente o conhecimento individual em conhecimento da instituição. 

Não obstante a importância verificada da Tecnologia da Informação para a Gestão 

do Conhecimento, é relevante considerar que a GC é muito mais do que tecnologia, tendo em 

vista as demais dimensões existentes, como os processos e as pessoas. A simples aplicação de 

tecnologia não garantirá o sucesso de um projeto de GC, mas pode contribuir por ampliar o 

alcance e acelerar a velocidade de transferência do conhecimento. A tecnologia deve ser 

aplicada de forma integrada e sistêmica na organização. 
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Uma lacuna percebida nas ações do planejamento estratégico em relação à Gestão 

do Conhecimento é a ausência de um mecanismo de coordenação e controle das diversas 

ações de GC. Embora não apareça como uma recomendação explícita na avaliação OKA, a 

Governança para a GC favorece o alinhamento entre os objetivos traçados, o nível de 

comprometimento da alta administração, a cultura e os sistemas de informação e comunicação 

disponíveis.  

Para Terra et al (2005), a GC precisa de processos e modelos de governança bem 

estabelecidos, com clara designação de patrocinadores, líderes, equipes, recursos, processos, 

políticas, mecanismos de mensuração. Embora GC não necessite necessariamente de uma 

estrutura formal dedicada exclusivamente para isto, precisa, sem dúvida alguma, de modelos 

de governança que a encaminhem, tanto no âmbito estratégico, como nos vários projetos e 

iniciativas que a operacionalizam. Recomenda-se a implantação de um comitê para essa 

gestão, com representação de diversas áreas de negócio da Câmara para, desta forma, 

direcionar a instituição para um segundo estágio rumo à Gestão do Conhecimento. 

A presente monografia se dispôs a verificar a inserção da Gestão do 

Conhecimento no Planejamento Estratégico e o suporte oferecido pela Tecnologia da 

Informação. Futuros trabalhos de pesquisa poderão investigar se as ações em 

desenvolvimento, previstas nos projetos que foram analisados, contribuíram de forma efetiva 

para Gestão do Conhecimento e, por conseguinte na melhoria do desempenho das funções 

constitucionais da Câmara dos Deputados. 
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Apresentação 
 
 

Este relatório apresenta os resultados registrados na Câmara dos Deputados, casa 
legislativa do Parlamento brasileiro, após a aplicação do método de Avaliação do 
Conhecimento Organizacional (Organizational Knowledge Assessment – OKA), referenciado 
daqui por diante como método OKA, desenvolvido com o suporte do World Bank Institute, do 
Banco Mundial e a colaboração de organizações internacionais e nacionais no teste, melhoria 
geral do método e sua especial adequação para a realidade das organizações brasileiras.  

Referência especial deve ser feita ao Comitê Técnico de Gestão do Conhecimento e 
Informação Estratégica (CT-GCIE), do Comitê Executivo do Governo Eletrônico (CEGE) que 
envidou esforços para testar e referendar o método para aplicação específica nas organizações 
públicas brasileiras, adotando-o como ferramenta a ser utilizada por estas organizações no 
diagnóstico da situação da Gestão do Conhecimento (GC) e para o fornecimento de subsídios 
na elaboração de um plano de GC para estas organizações.  

Esse método objetiva avaliar o estado da Gestão do Conhecimento em uma 
organização, fornecendo um diagnóstico da sua situação em relação aos principais organismos 
internacionais na área da GC. 
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Resumo Executivo 
 

A metodologia de Avaliação do Conhecimento Organizacional OKA aplicada na 
Câmara dos Deputados procurou verificar a capacidade e o nível de preparação desta 
organização na utilização adequada de seus ativos intelectuais. Apoiada em três elementos 
básicos: Pessoas, Processos e Sistemas, esta metodologia decompões estes elementos em 
Dimensões do Conhecimento, com métricas e escores associados de forma a refletir quais 
deles mais fortemente impacta nas mudanças. 

O projeto foi desenvolvido com o engajamento de cerca de 30 pessoas, que através de 
capacitação específica em sala de aula, participação em entrevistas para detalhamento e 
descrição do ambiente e com respostas a questionário eletrônico, forneceram os subsídios 
necessários para a identificação de pontos de impacto na organização, retratando sua situação 
atual e contribuindo como estímulo e base à aplicação de GC na Câmara. 

Após a análise apresenta-se a Câmara dos Deputados em uma situação privilegiada, 
pois além de mostrar uma avaliação plenamente compatível com a média das organizações 
internacionais, está vivendo momento singular com a implantação do Planejamento 
Estratégico,  da Gestão Estratégica por meio do balanced scorecard (BSC) e de outros projetos 
importantes, que sinalizam o sucesso na implantação de um Plano de Gestão do 
Conhecimento(GC). 

Os resultados apontam para a existência de patrocinadores e defensores de um 
Programa de GC em diversas áreas, além da presença de uma convergência de interesses das 
lideranças o que pode facilitar a aceitação de novas iniciativas. No elemento Pessoas a 
organização mostra índices positivos e acima da média das organizações americanas 
escolhidas para comparação. A cultura da organização não impedirá as mudanças e as novas 
iniciativas, bastando apenas a preocupação com o engajamento e o envolvimento de todas as 
lideranças neste projeto.  

Por outro lado, os resultados também indicam a necessidade de fortalecimento do 
elemento Processos, com ênfase na operacionalização e no alinhamento das ações voltadas ao 
conhecimento. Todos os processos da casa necessitam ter mecanismos de compartilhamento 
de conhecimento incluídos em suas etapas como um ativo agregado a eles. Conhecimento 
deverá ser uma abordagem processual, sem contudo tolher a inovação e criatividade. No 
elemento Sistemas os resultados revelam também a necessidade de uma estratégia de Gestão 
da Informação e de uma efetiva Gestão de Conteúdos, que propiciem mecanismos eficientes 
de comunicação interna e de busca e identificação de informações consistentes e adequadas. 
Além desses, a análise revela a necessidade de atenção para diversos outros pontos detalhados 
neste documento que se espera possam contribuir para a composição de soluções concretas 
para os problemas da organização relacionados a conhecimento. 
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1. Introdução 

1.1. Base Teórica / Conceitos 

Gestão do Conhecimento (GC) é um princípio gerencial que permite ampliar 
informação, conhecimento, experiência e intuição nas organizações a fim de gerar valor. 

A importância da GC é decorrente do fortalecimento do conhecimento como base para 
uma vantagem competitiva e sustentável nas organizações. Isto é verdade tanto para as 
indústrias de serviço, totalmente baseadas na gestão eficiente de seus empregados e seus 
valores intelectuais, quanto para as indústrias tradicionais que devem continuamente adaptar-
se e inovar. Governos e organizações não lucrativas são essencialmente orientados para 
serviços e devem enfrentar os mesmos critérios de aumento de eficiência, produtividade e 
inovação que o setor privado. 

Informação, conhecimento, experiência e intuição compõem os ativos intelectuais 
fundamentais que permitem as organizações atingirem uma competitividade contínua. A 
grande dificuldade enfrentada pela disciplina GC é que estes ativos são na maior parte deles, 
implícitos e alocados na mente dos empregados. Consequentemente, a maneira de ampliar 
estes ativos é difícil e vem sendo aprendida na prática. 

Como princípio organizacional aplicado nas empresas, a GC pode fundamentalmente 
impactar em três pilares presentes em todas as organizações: Pessoas, Processos e Sistemas. 
Para a aplicação com sucesso da GC nas organizações, os gerentes devem modificar e ajustar 
cada um destes três pilares de forma a favorecer a ampliação dos ativos intelectuais. 

Pessoas, Processos e Sistemas são essenciais para a perfeita operacionalização das 
organizações. Contudo, isto constitui uma simplificação da estrutura de uma organização, pois 
encapsula os altos níveis, onde as práticas gerenciais podem influenciar diretamente no 
sucesso das mesmas. Apesar disso, esta representação é largamente utilizada e reconhecida 
pela literatura gerencial.   

 

1.2. Avaliação do Conhecimento Organizacional 

Uma avaliação do Conhecimento (ou da GC) em uma organização deve 
fundamentalmente buscar quantificar a capacidade da organização em alavancar informação, 
conhecimento, experiência e intuição entre suas pessoas, processos e sistemas a fim de atingir 
seus objetivos e gerar valor. 

As dimensões utilizadas na avaliação necessitam cobrir os principais aspectos através 
dos quais seus executivos podem interferir nas pessoas, processos e sistemas a fim de 
efetivamente conduzir os ativos intelectuais para a geração de valor real para a organização. 
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2. Descrição da Metodologia 

2.1. Método OKA – Estrutura Básica 

A metodologia de Avaliação do Conhecimento Organizacional, aqui apresentada, foi 
concebida para avaliar a capacidade e o nível de preparação de uma Organização na utilização 
adequada de seus ativos intelectuais.  

Esta metodologia está apoiada em três elementos básicos: Pessoas, Processos e 
Sistemas, com cada um deles caracterizado por uma série de “Dimensões do Conhecimento” 
que constituem o elemento-chave da ferramenta.  

 

 
 

As 14 “Dimensões do Conhecimento” do método OKA incorporam uma série de 
métricas, escolhidas como resultado de entrevistas e pesquisa na área de “Gestão do 
Conhecimento” e da experiência derivada do Banco Mundial. Inicialmente, setenta (70) 
métricas foram escolhidas para o teste da ferramenta, levando a um posterior acréscimo de 
métricas demográficas, decorrentes de sua aplicação em diversos países do mundo, incluindo o 
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Brasil. Ao final, a ferramenta está sendo viabilizada com um questionário composto por cerca 
de 200 questões com uma pontuação associada a cada questão. 

2.2. A Metodologia adotada 
 

A metodologia utilizada está voltada para a avaliação da capacidade das empresas em 
ampliar seus ativos intelectuais através do prisma de pessoas, processos e sistemas. As 
dimensões adotadas estão baseadas em uma extensa revisão de literatura sobre Gestão do 
Conhecimento e buscam refletir quais destas três áreas mais fortemente impactam nas 
mudanças. 

Para que o processo obtenha resultados consistentes com a realidade de cada 
organização avaliada é necessário um engajamento de toda a equipe envolvida no processo de 
forma a compreender todas as suas etapas. Por outro lado, a realização de um diagnóstico do 
porte do método OKA necessita estar fortemente atrelado a uma necessidade específica, o que 
na maioria dos casos, refere-se à elaboração de um futuro plano de GC. 

Diante disso, como primeira etapa do processo fica caracterizada a identificação inicial 
dos principais objetivos de um futuro programa de GC, buscando priorizar as principais 
questões que a organização deseja resolver. Além disso, nesta etapa surge a necessidade de 
definição dos participantes, com foco nos macro-processos existentes na organização. A 
representatividade de cada macro-processo é necessária para validar o diagnóstico que será 
iniciado.   

A seguir, um treinamento sobre o método é necessário para o entendimento das 
métricas e dimensões adotadas, seguido de uma breve explicação sobre o uso da ferramenta. 
Complementando a segunda etapa, a aplicação do método é feita. Adota-se o critério de 
respostas individuais e isoladas, a fim de obter visões específicas e desvinculadas de cada 
dimensão avaliada. 

A terceira etapa refere-se à validação dos objetivos iniciais, feita através de entrevistas 
semi-estruturadas, que deverá referendar os principais problemas existentes na organização. 

Na etapa seguinte é feita uma análise preliminar dos resultados encontrados, pelo 
estudo de cada questão apresentada aos participantes considerando a média de suas respostas, 
desvio padrão e variância. 

Por fim, faz-se necessária a realização de workshop de avaliação dos resultados, com a 
explicação de cada conclusão feita na análise prévia. Neste encontro, procura-se identificar 
prioridades de ação de modo a subsidiar o planejamento inicial de um futuro plano de GC. Por 
fim, a análise deve ser complementada, pela inserção de elementos comparativos com outras 
organizações do mesmo segmento de atuação.  

Na Câmara dos Deputados a metodologia foi aplicada no período de 14 a 18 de abril de 
2008, seguindo os passos acima programados e cujo relato detalhado encontra-se descrito no 
anexo B – Descrição do evento. A análise comparativa também faz parte do corpo deste 
relatório e é usada como subsídio para a análise final. 
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3. Resultados encontrados 

A Câmara dos Deputados é uma das duas casas legislativas que compõem o 
Parlamento brasileiro que possui o poder de elaborar as leis e proceder à fiscalização contábil, 
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração 
direta e indireta do governo federal. É o local em que tem início o trâmite da maioria das 
proposições legislativas.   

A fim de assegurar que a Câmara cumpra sua missão e para dar suporte aos trabalhos 
legislativos, a estrutura funcional da Câmara dos Deputados é composta pela Secretaria-Geral 
da mesa e pela Diretoria Geral, que cuida do planejamento, da coordenação e do controle das 
atividades administrativas da casa. Também integram a estrutura administrativa da instituição 
outras três diretorias, nove departamentos, três centros, três assessorias, duas secretarias e duas 
consultorias.  

Inserida em um setor de mudança tradicionalmente lenta, a Câmara atua com um 
quadro funcional de alto nível de instrução, com cerca de 50% de seu efetivo constituído por 
pessoas com formação universitária, a maior parte delas ligadas a funções intensivas em 
conhecimento. É um órgão grande com escopo de atividades e ações amplas, necessitando de 
constante interação com informações externas.  

A aplicação do método OKA envolveu segmentos representativos da estrutura 
administrativa da organização, com a participação de 12 setores e 14 respondentes que 
buscaram refletir sua visão institucional sobre os itens pesquisados. As respostas obtidas as 
questões apresentadas foram analisadas e compiladas em documento detalhado no anexo E 
deste relatório. A seguir estão relacionados os principais pontos identificados no processo. 

1. Cultura & Incentivos – Com relação aos aspectos culturais, crenças e incentivos existentes 
para suporte dos ativos intelectuais para atingir metas, foram identificados os seguintes 
resultados: 

o Os resultados indicam que os funcionários da Câmara têm uma boa receptividade a 
mudanças, existindo um ambiente propício a elas. No entanto, foi detectada a falta de 
uma análise de impactos das mudanças ocorridas na organização, cujos resultados 
positivos estão muito atrelados ao apoio político existente por trás da mudança.  

o Existe uma preocupação com a formação de uma cultura voltada ao conhecimento, 
uma vez que atualmente as políticas da organização são neutras com relação a isso. 

o A organização encoraja e possibilita o trabalho em equipe e a maioria afirma conhecer 
bem a suas unidades e a política de atuação de suas áreas. É interessante salientar que 
todos acreditam não haver uma compreensão clara do papel de cada um nos 
indicadores de produtividade da organização. 

o Existe um sentimento de falta de autoridade para inovar e tomar decisões.   

2. Criação e Identificação do Conhecimento – Com relação a este item cabe salientar: 

o O conhecimento criado na organização é fundamentalmente sobre procedimentos, 
sobre assuntos do dia-a-dia e conhecimento processual. A grande maioria dos 
respondentes realiza atividades que envolvem pesquisa de conhecimento.  
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o A organização não demonstra eficiência na captura de informações externas para 
solução de seus problemas. Da mesma forma, não mostra eficiência no diagnóstico de 
seus problemas internos. Uma das questões/problemas levantados pelo grupo foi a 
necessidade de valorização da comunicação interna.  

o Os respondentes são unânimes em afirmar que é baixo o nível de atividades ligadas à 
criação e difusão da inovação. No entanto, a maioria tem conhecimento de um novo 
produto inovador ou de novo projeto de pesquisa sendo desenvolvido pela organização. 
Parece que estas questões estão relacionadas à importância de saber quem faz o quê na 
organização, uma vez que também não existe processo definido para identificação de 
lacunas de conhecimento.  

o A maioria dos empregados não sabe onde buscar informações sobre os processos de 
negócio da organização. Na maioria das vezes eles não são incentivados a identificar 
conhecimento que possa melhorar os processos operacionais. 

3. Compartilhamento de Conhecimento – Com relação ao compartilhamento para atingir 
metas: 

o A análise revela vários indicadores do baixo índice de compartilhamento de 
conhecimento, tais como, baixa interação social que favoreça o compartilhamento, 
desconhecimento quanto aos incentivos existentes para isso, as afirmações feitas pela 
grande maioria de que “os membros da equipe não têm consciência da importância de 
se compartilhar conhecimento” e de que “a gerência e os servidores não têm noção do 
valor do conhecimento compartilhado nas iniciativas de GC” e finalmente a falta de 
consenso quanto à existência de políticas de compartilhamento de informação. 

o Existe preocupação do grupo quanto ao baixo reaproveitamento de conhecimento e a 
baixa inserção de conhecimento nos processos. Este problema está ligado à questão do 
compartilhamento e parece confirmado pelos resultados obtidos.  

o A maioria dos respondentes julga a organização apenas um pouco efetiva na oferta de 
produtos e serviços a seus clientes. Além disso, todos concordam de que há um baixo 
nível de criatividade por parte dos funcionários com indicativo de inexistência de 
inovações. 

4. Conhecimento & Aprendizado – Quanto à capacidade da organização em desenvolver 
conhecimento cabe salientar: 

o Os resultados parecem indicar que a organização tem uma boa infra-estrutura para 
treinamento. 

o A organização não parece ter um plano de aprendizagem conhecido, uma vez que a 
maioria das questões ligadas a este assunto não mostra consenso ou conhecimento 
quanto à existência de orçamento dedicado, treinamentos ligados a tarefas do dia a dia, 
treinamento em equipe, monitoramento sobre o ambiente externo, etc. Talvez estes 
resultados ajudem a entender os problemas relatados referentes a transparência das 
viagens e treinamentos realizados que nem sempre são de conhecimento público e a 
falta de capacitação contínua para exercer tarefas rotineiras.  

o As pessoas não são treinadas analiticamente para efetuar julgamentos efetivos. 
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o Os treinamentos parecem ser temáticos. Isto pode explicar um dos problemas 
colocados pelo grupo quanto aos treinamentos oferecidos, atualmente focados no 
legislativo. 

o Há indicativos de existência de baixo nível de criatividade, no entanto, como a 
organização tem baixa tolerância ao risco, fica difícil saber se a criatividade é 
realmente baixa ou se isso é conseqüência de falta de incentivos. Em todo caso, 
parecem necessitar de estímulo as oportunidades de treinamento relacionadas a 
criatividade e inovação. 

5. Comunidades de Prática 

o Os resultados indicam haver ambiente favorável a Comunidades de Prática. 

o As comunidades de prática existentes estão relacionadas a tarefas específicas, são 
criadas por processo formal, encabeçado pela gerência e com estrutura composta por 
liderança de grupo designada. 

o Há indicações de que as comunidades existentes não interagem com o exterior, com 
tempo gasto menor do que 20%.  

o Não existem indicativos de que as questões discutidas e aprovadas pelas comunidades 
de prática sejam introduzidas nos processos da organização. 

6. Liderança e Estratégia – Este é um princípio gerencial e sobre ele cabe salientar: 

o Os resultados obtidos mostram que apesar de bastante ativa e muito influente na 
cultura e nos processo de comunicação da organização, a alta gerência não tem atuado 
em modificações de processos nem tem definido políticas para esta área. Não há 
indicações de que a alta gerência está consistente e claramente refletindo a importância 
do conhecimento e aprendizado em seu próprio comportamento. 

o As atividades de GC são lideradas basicamente pelas gerências intermediárias e 
operacionais. No entanto, a média gerencia não utiliza o conhecimento para melhoria 
de seus processos e para sua mudança. Estes gerentes provêem um suporte médio às 
atividades de GC. 

7. Operacionalização do Conhecimento – Como relação à capacidade de integração de 
Conhecimento aos processos críticos da organização a análise salienta: 

o A organização em geral não possui mecanismos de inserir formalmente (através de 
políticas ou diretrizes) conhecimento dentro de seus processos, pois os respondentes 
não identificam nenhum método para agregar conhecimento a eles. Além disso, a 
organização não adota princípios e processos de GC em produtos e serviços essenciais, 
P&D e programas de qualidade e avaliação. 

o Os processos de mudança são iniciados de maneira geral por Comitês e Grupos de 
Trabalho. Cabe avaliar se são efetivos quando iniciados por estes grupos. 

o Apesar de inserida em um ambiente de mudança lenta, há uma falta de conhecimento 
sobre processo de gerência de mudança. O conhecimento sobre gerência de processos 
complexos é também baixo e a flexibilidade operacional é muito baixa. As mudanças 
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relacionadas a melhorias são muito lentas e os empregados normalmente não têm 
autoridade para influenciar processos. 

o Os funcionários não são incentivados a identificar conhecimento que possa melhorar 
os processos organizacionais e os respondentes não reconhecem nenhum processo 
organizacional que tenha melhorado significativamente com GC. Eles não acreditam 
que GC possa reduzir tempo no trabalho, nem que GC possa aumentar as 
oportunidades de desenvolvimento profissional.  

8. Alinhamento – Quanto ao alinhamento do Programa de GC aos objetivos da organização 
cabe salientar: 

o A organização tem “champions” em diversas áreas que dão apoio às iniciativas de GC. 

o Existe consenso quanto ao alinhamento da GC com as prioridades e objetivos da 
Organização como um todo. Contudo, não há uma boa mensuração de benefícios das 
atividades de GC e apenas a média gerência está ciente das lacunas de conhecimento 
que precisam ser preenchidas para que a organização atinja seus objetivos. 

o Os processos de conhecimento são reconhecidos como importantes para os objetivos 
da organização, mas há um reconhecimento de que os produtos poderiam agregar mais 
conhecimento aos resultados produzidos. 

o Existe consenso de que a GC melhora o conhecimento sobre os clientes e sobre as 
operações organizacionais. Estas crenças poderiam ser utilizadas para alavancar ações 
de GC diretamente ligadas às estratégias da organização. 

9. Fluxo de Conhecimento – Como relação à captura, armazenamento, disseminação e outros 
aspectos de distribuição do conhecimento cabe salientar: 

o Os resultados indicam não existir uma estratégia interna de comunicação eficiente de 
forma a facilitar a comunicação entre funcionários e entre diferentes níveis 
hierárquicos da organização. A comunicação entre divisões também não é boa. É 
interessante notar que os resultados indicam uma boa infra-estrutura de comunicação.   

o A maioria dos respondentes afirma que a organização possui políticas e procedimentos 
para a coleta e captura de documentos criados pelos funcionários. No entanto, a 
maioria afirma não existirem políticas e procedimentos que exijam a reutilização dos 
trabalhos produzidos. Além disso, o conhecimento armazenado foi definido como não 
muito fácil de acessar ou nada fácil (escala mais baixa).  

o Todos os respondentes afirmam não existir nenhum dos instrumentos listados para 
captura de conhecimento na organização, tais como: conhecimento combinado ou 
sintetizado, padrões ou políticas para as alterações e procedimentos operacionais 
padrão.  

o Há a percepção de que o marketing dos serviços internos da Câmara é extremamente 
baixo. Há também a percepção de que a Câmara não entende bem a necessidade dos 
usuários. Além disso, a organização não parece estar muito centrada nas necessidades 
de mercado e o entendimento do contexto é baixo. 
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o Existe o entendimento de que a área de desenvolvimento de novos serviços, desenho 
de processos de negócios e criação de comunicação com clientes se beneficiam mais 
de um Programa de GC. 

10. Métricas e Monitoração – Cabe salientar: 

o A organização não possui um programa sistemático para medidas de GC. De forma 
geral, não existe estudo sobre a eficácia de processos de GC. 

o A organização possui BSC e alguns acreditam poder utilizá-lo para medir o programa 
de GC. 

o A alta gerência não utiliza medidas financeiras ou operacionais para justificar 
mudanças ou estratégias de GC ou de compartilhamento de informações. A 
organização não usa feedback de seus parceiros, nem dá importância e conhecimentos 
externos para desenvolver ações preventivas. 

11. Tecnologia – Com relação à infra-estrutura tecnológica disponível para acesso e 
compartilhamento aos ativos intelectuais da organização cabe salientar: 

o Os resultados indicam que o ambiente de software não é adequado as necessidades de 
GC nem permite uma navegação fácil por conteúdos. A organização não possui 
atividades de GC integradas aos fluxos de trabalho. No entanto, a organização possui 
funcionalidade de TI para indexar e categorizar automaticamente informação e 
conhecimento explícito. 

o A equipe julga abaixo da média a capacidade dos mecanismos institucionais para 
encontrar as informações necessárias ao bom desempenho das funções. No entanto, 
julgam de alguma forma eficaz os mecanismos de identificação de documentos 
específicos. 

o Os sistemas de GC são considerados bastante ineficazes para conectar pessoas e 
sistemas de informação, apesar disso os resultados mostram a existência de uma boa 
infra-estrutura de comunicação. 

o A maior parte dos respondentes afirma gastar mais de 30 minutos procurando 
informações e conhecimento para realizar suas tarefas. Além disso, não sabem onde 
encontrar novas informações. Afirmam também não ser fácil identificar repositórios 
adequados de conhecimento ou “quem sabe o que” na organização. A grande maioria 
sente que deve buscar a informação por conta própria. 

o Existe certa freqüência na coleta da informação em bases de dados e sistemas, no 
entanto, a maioria busca frequentemente outros funcionários para ter acesso ao seu 
conhecimento tácito. 

12. Gerência de Conteúdos – Com relação ao tipo de conteúdo e as ferramentas de gerência da 
informação que a organização produz e gerencia cabe salientar: 

o Os resultados indicam que a Câmara incorpora informação externa, mas tem um baixo 
índice de reuso de conteúdos, exceção feita a documentos oficiais e publicações. É 
importante notar que apesar da enorme quantidade de conteúdo existente, algumas 
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áreas possuem “gaps” e apresentam conteúdo escasso. Além disso, a maioria acha que 
não é adequado para o corpo gerencial. 

o O conteúdo está prioritariamente organizado por processo e atividade. Em termos de 
tipos de conteúdo, os predominantes são: documentos oficiais, material publicado na 
web e notícias. Dentre todos, apenas os documentos oficiais e as publicações são 
considerados de alta qualidade. Conteúdos relacionados a processos existem, mas não 
estão muito adequados e em sua maioria são usados para resolver problemas 
específicos. 

o No workshop de avaliação final foi dito que tudo que está em papel está adequado, mas 
a informação digital está “sem controle”. 

13. Suporte e Gerência do Programa de GC 

o Não existe na organização uma política clara de GC e parece não haver clareza quanto 
à existência de mecanismos para definição de políticas. Resultados indicam que não há 
mecanismos para monitoração destas políticas apesar de existirem indicativos de que a 
GC pode influenciar as políticas organizacionais.  

o Na Câmara a gerência do programa está no nível de gerência média, não há cargos e 
funções especificamente relacionadas à GC e não há uma definição de uma função de 
coordenação geral para o projeto separada de outras funções. Além disso, não há 
recursos orçamentários especificamente associados à GC.  

o A maioria entende que a maior parte das atividades relacionadas à GC não são 
formalmente definidas como tal embora algumas possam ser consideradas atividades 
formais. 
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4. Avaliação comparativa 

Após a compilação dos dados de todos os respondentes do questionário OKA na 
Câmara dos Deputados, os resultados encontrados foram comparados com aqueles referentes à 
média de 159 organizações internacionais já avaliadas pelo método. Os spider diagrams da 
Câmara e da média das organizações internacionais estão mostrados no anexo D deste 
relatório. 

Os resultados encontrados estão excepcionalmente próximos daqueles obtidos das 
organizações internacionais já estudadas. Desta forma, a fim de obter uma avaliação mais 
precisa no ambiente no qual está inserida a Câmara dos Deputados, quatro organizações 
governamentais americanas foram selecionadas, com o seu sigilo devidamente preservado, e a 
média de seus índices está apresentada nas tabelas abaixo de forma a possibilitar uma melhor 
compreensão do posicionamento da organização dentro de seu universo. Nesta análise 
pretende-se utilizar aspectos comparativos na tentativa de entender esta proximidade tão 
pouco usual.  

Índices por Elemento 

 

 

 

 

 

Índices por Dimensão 

(ordenados por índice) 

 

Elemento 
Pontuação 

Câmara 
Média 

internacional 
Média de 4 Org. 
Governamentais 

Pessoas 12,70 12,78 12,95 

Processos 10,55 10,49 12,91 

Sistemas 14,67 14,63 15,88 

Totais 12,64 12,63 13,92 

Elemento Dimensão  
Pontuação 

CD 
Média 

internacional 
Média de 4 Org. 
Governamentais 

Sistemas Programa de GC  3,55 3,49 7,01 

Processos Liderança e Estratégia 5,19 5,20 6,41 

Processos Alinhamento 9,14 9,00 12,28 

Sistemas Infra-estrutura de acesso 9,36 9,43 10,79 

Pessoas Cultura e incentivos 9,52 9,49 6,41 

Processos Métricas e Monitoração 10,01 10,13 11,15 

Processos Operacionalização  11,30 11,12 13,90 
Pessoas Comunidades de Prática 11,27 11,46 19,12 

Pessoas Conhecimento e Aprendizagem 12,35 12,33 11,94 

Pessoas Criação e Identificação de C 13,61 13,76 11,47 

Sistemas Tecnologia 15,60 15,60 15,73 

Pessoas Compartilhamento de C 16,76 16,90 15,82 

Processos Fluxo de Conhecimento 17,10 17,00 20,83 

Sistemas Conteúdo + 30,00 35,00 35,00 
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Os resultados encontrados na Câmara dos Deputados relativos ao elemento 
PESSOAS está inteiramente compatível com a média das organizações internacionais, sejam 
elas privadas ou governamentais. Quando comparada com as organizações governamentais 
selecionadas, em todas as dimensões do elemento a organização apresenta índices acima da 
média e apenas para a dimensão “Comunidades de Prática” está 41% abaixo. Destaque 
especial necessita ser dado a dimensão “Cultura & Incentivos”  48,5 % acima da média das 
organizações governamentais selecionadas. 

 

Com relação ao elemento PROCESSOS a organização, apesar de superior a média 
das 159 organizações internacionais, está com um índice 18% abaixo da média das 
organizações governamentais selecionadas para comparação. Neste cenário, a Câmara 
apresenta todos os índices das dimensões deste elemento abaixo da média. Especial atenção 
necessita ser dada às dimensões “Alinhamento do programa de GC aos objetivos da 
organização”, com índice 25 % abaixo, “Operacionalização do Conhecimento” com índice 
18,7% abaixo e “Liderança”, 19% abaixo da média das organizações governamentais 
americanas. 

 

O elemento SISTEMAS apresenta índice 7,6% abaixo daqueles referentes às 
organizações governamentais americanas selecionadas para comparação, apesar de compatível 
com a média das organizações internacionais estudadas. Os indicadores mais baixos referem-
se ao suporte ao programa de GC e a conteúdos.  

Dimensão  
Média 

159 

Média de 4 
Org. Gov. 

Pontuação 
Câmara 

Câmara x 
org. Gov. 

Câmara x 
159 

Cultura e incentivos 9.49 6,41 9.52 48,5% acima 0,3 % acima 

Criação e Identif. de C 13.76 11,47 13.61 18,6% acima 1% abaixo 

Compartilhamento 16.90 15,82 16.76 6% acima 0,8 % abaixo 

CoPs 11.46 19,12 11.27 41% abaixo 1,6 % abaixo 

Conhec. e Aprend. 12.33 11,94 12.35 3,4 % acima 0,16 % acima 

Dimensão  
Média 

159 

Média de 4 
Org. Gov. 

Pontuação 
Câmara 

Câmara x 
org. Gov. 

Câmara x 
159 

Liderança e Estratégia 5,20 6,41 5,19 19% abaixo 0,2 % abaixo 

Fluxo 17,00 20,83 17,10 18 % abaixo 0,6 % acima 
Operacionalização 11,12 13,90 11,30 18,7% abaixo 1,6 % acima 
Alinhamento 9,00 12,28 9,14 25,5% abaixo 1,5 % acima 

Métricas 10,13 11,15 10,01 10,2 % abaixo 1,18 % abaixo 

Dimensão  
Média 

159 

Média de 4 
Org. Gov. 

Pontuação 
Câmara 

Câmara x 
org. Gov. 

Câmara x 
159 

Tecnologia 15,60 15,73 15,60 0,8 % abaixo 0% 

Infra-estrutura de acesso 9,43 10,79 9,36 13,25 abaixo 0,75% abaixo 
Gerência de Conteúdos 35,00 35,00 30,00 14 % abaixo 14 % abaixo 
Suporte ao Programa 3,49 7,01 3,55 49,3% abaixo 1,72% acima 
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5. Análise dos Resultados  

Apesar de existir uma preocupação com a formação de uma cultura voltada para o 
conhecimento, a análise não mostra sérios obstáculos a um Programa de Gestão do 
Conhecimento. Se existirem lideranças ativas e engajadas a cultura não impedirá as mudanças 
e as novas iniciativas. 

A organização apresenta um índice médio para “Criação e Identificação de 
Conhecimento”. A análise revela a necessidade de atenção especial para a identificação de 
lacunas de conhecimento e a captura de conhecimento externo para suprir estas lacunas.  Com 
relação ao tempo gasto na busca de informações sobre os processos de negócio da 
organização, os resultados sugerem a necessidade de agregar valor as ações de integração e de 
gestão da informação. Existe indicação da necessidade de uma estratégia de específica para as 
informações e os conteúdos existentes na organização. Um ponto fundamental nesta dimensão 
é a necessidade de enfoque para o conhecimento não processual ligado as ações do dia-a-dia. 
Outro aspecto a ser observado é a efetividade dos produtos e serviços da organização que 
necessitam de especial atenção. 

A análise mostra a necessidade de desenvolvimento de ações para compartilhamento 
de conhecimento tais como: K-fairs e K-marketplaces.  Usualmente a dimensão 
“Compartilhamento” está fortemente relacionada a incentivos e a ações da alta gerência. 
Existe também uma forte correlação com as tecnologias de comunicação aplicadas ao 
compartilhamento de conhecimento tácito e a treinamentos motivadores de condições para que 
as pessoas compartilhem este conhecimento tácito. Criação de políticas também é um 
importante instrumento para agregar valor. 

Os resultados parecem indicar que existe uma boa infra-estrutura de treinamento. 
Contudo, não são focados em compartilhamento de conhecimento e em sua introdução nos 
processos de trabalho.  Ênfase especial deve ser dada a treinamentos para formação de 
times/equipes como forma de agilizar o compartilhamento.  

Uma vez que a organização é reativa a riscos é difícil afirmar se o nível de 
criatividade detectado pela análise é realmente baixo ou se é conseqüência da falta de 
incentivos a novas iniciativas e a criação de novo conhecimento. No entanto, oportunidades de 
treinamento relacionadas à criatividade e inovação necessitam ser valorizadas e introduzidas 
nos planos de aprendizagem.   

Existe ambiente propício a Comunidades de Prática, mas não está claro como os 
resultados das discussões dessas equipes são utilizados e introduzidos nos processos da 
organização. Especial atenção necessita ser dada à composição desses grupos, pois parecem 
ser formados prioritariamente por gerentes. O corpo técnico da organização, com suas idéias 
inovadoras, necessita ser mais participativo. 

A Câmara dos Deputados tem uma liderança ativa, com uma postura aberta a novas 
idéias superior a média de outros organismos internacionais. É premente a necessidade de 
conexão do programa de GC com os objetivos e estratégias da organização a fim de engajar 
essas lideranças no projeto. Maior ênfase deve ser dada aos gerentes intermediários para 
compreender melhor como conquistá-los e tirar maior proveito do programa. 
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Com relação à “Operacionalização do Conhecimento” a Câmara dos Deputados 
apresenta índices compatíveis com a média internacional. Contudo, mesmo sem um programa 
de GC, um novo caminho deve ser criado para introduzir conhecimento e experiência 
existentes (know-how) nos processos de trabalho. As iniciativas devem atuar na carência de 
conhecimento processual e na criação de mecanismos para dinamizar inovação e mudança de 
processos. Ênfase deve ser dada à integração de GC ao processo de Gestão de Mudanças.  

Processos específicos de GC devem ser estabelecidos para suprir a carência de 
conhecimento em gestão de mudanças e para associar o “Programa de GC” às iniciativas 
atuais em desenvolvimento na organização. O principal aspecto a ser salientado aqui é como o 
programa pode atuar nos processos de maneira a melhorar seu desempenho, eficácia e 
eficiência. No entanto, é preciso estar sempre em foco a necessidade de inserção da inovação 
nos processos. A busca da eficiência não pode bloquear a inovação O corpo técnico deve 
reconhecer os benefícios do conhecimento e da inovação na melhoria de seus processos 
operacionais.  Sabe-se que a maioria dos funcionários desempenha atividades relacionadas a 
conhecimento e eles precisam ser incentivados e engajados nos programas de melhoria. 

O principal valor ligado ao programa de GC é o fato de existirem “champions” em 
diversas áreas. Este é o principal ponto de alinhamento do programa aos objetivos da 
organização. Sugerem-se ações junto à média gerência para fortalecimento e aceitação do 
programa. 

A análise identifica a necessidade de existirem mecanismos mais eficientes para a 
comunicação interna. 

Com relação à tecnologia os resultados indicam a necessidade de melhorar os 
mecanismos para busca e identificação das informações necessárias ao bom desempenho das 
funções. Especial atenção necessita ser dada a gestão dos conteúdos existentes, que além das 
dificuldades para acesso, parecem estar inadequados em alguns casos. 

O suporte ao programa de GC precisa estar claramente amparado em políticas 
objetivas e conectado com as estratégias da Câmara dos Deputados. Uma estrutura formal de 
coordenação geral do programa necessita estar definida e reconhecida em todos os níveis da 
organização.   
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6. Conclusão 

 

A Câmara dos Deputados apresenta uma avaliação inteiramente compatível com a 
média das organizações internacionais. Além disso, possui uma situação privilegiada com 
relação a elas, pois se encontra em um momento especial, uma vez que projetos importantes 
estão sendo desenvolvidos e isto constitui uma oportunidade propícia à implantação de um 
Programa de Gestão do Conhecimento.  

É fundamental alertar que a análise não mostra obstáculos à implantação de um  
programa de gestão e salienta a existência de patrocinadores e defensores (champions) em 
diversas áreas, indicando a presença de uma convergência de interesses das lideranças o que 
pode facilitar a aceitação de novas iniciativas.  

No entanto, os resultados indicam claramente a necessidade de fortalecimento do 
elemento Processos, com ênfase na operacionalização e no alinhamento das ações voltadas ao 
conhecimento. Todos os processos da casa necessitam ter mecanismos de compartilhamento 
de conhecimento incluídos em suas etapas como um ativo agregado a eles. Conhecimento 
deverá ser uma abordagem processual. 

Os resultados revelam também a necessidade de existirem mecanismos mais 
eficientes para a comunicação interna, para melhoria dos mecanismos de busca e identificação 
das informações, indicando a necessidade de uma estratégia de Gestão da Informação e de 
uma efetiva Gestão de Conteúdos, cujas ações  poderão ser desenvolvidas em oportunidades 
propícias. Além desses, a análise revela a necessidade de atenção para diversos outros pontos 
detalhados neste documento que se espera possam contribuir para a composição de soluções 
concretas para os problemas da organização relacionados a conhecimento. 
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ANEXOS 

Anexo A - Termo de referência 
 

Proposta de Treinamento (resumo) 
 
Objeto 

Esta é uma proposta para projeto piloto de capacitação de equipe da Câmara Federal na 
aplicação de ferramenta de análise dos processos de GC da organização. A ferramenta 
utilizada será a “Organizational Knowledge Assessment (OKA) Tool”.  
 
Informações Específicas 

Área de atuação: Câmara Federal 

Plano de execução: 

A capacitação será realizada em cinco fases, conforme plano geral de atividades. As primeiras 
quatro fases são constituídas por:  

1. Reunião de Sensibilização com os Diretores (2 horas);  
2. Apresentação da metodologia OKA, sua ferramenta e métodos de preenchimento do 

instrumento de avaliação (2 dias); 
3. Avaliação dos resultados da metodologia OKA (2 dias); 
4. Apresentação do diagnóstico preliminar à Câmara dos Deputados (1 dia). 

O relatório final será entregue até 8 dias após a realização do workshop final. 

A quinta fase acontecerá, aproximadamente, um mês após os trabalhos realizados 
anteriormente, no formato de um workshop de avaliação. 

Carga Horária: 50 horas  

Conteúdo programático:  

· Sistemática de aplicação e avaliação da efetividade da Gestão do Conhecimento, 
baseadas no método OKA. 

· Aplicação do método OKA e seus componentes na organização. 
· Capacitação de equipe técnica na aplicação e avaliação do método OKA. 
· Subsídios para a elaboração de um plano de GC para a organização. 
· Análise e elaboração de relatório com os resultados obtidos. 
· Workshop de acompanhamento das ações propostas pelo grupo.  
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Plano Geral de Atividades 
 

Dias Descrição das Atividades 
Anterior ao 
treinamento 

· Estruturação de Comitê, elaboração e condução da distribuição de 
material. 

2ªFeira  
(manhã) 

 

· Treinamento sobre os conceitos, métodos, processos e 
gerenciamento de projetos utilizando a metodologia OKA como 
instrumento de gestão estratégica para CD. 

· Apresentação das dimensões e técnicas de preenchimento do 
questionário OKA. 

2ª Feira  
(tarde) 

 

· Palestra de sensibilização para os Diretores e/ou Gerentes da 
Câmara dos Deputados enfatizando os benefícios do processo da 
metodologia OKA. 

3ª. Feira · Exercícios práticos na metodologia OKA – aplicação de 
Questionário OKA para os alunos do curso. 

· Oficina para assessorar o Comitê de GC no entendimento das 
questões da metodologia OKA para a Câmara dos Deputados. 

4ª Feira. · Oficina para assessorar equipe técnica no planejamento da Gestão 
do Conhecimento na organização. 

5ª Feira · Compilação e análise dos questionários recebidos. 
· Estruturação do workshop final. 

6ª Feira · Workshop final sobre os resultados encontrados fazendo os 
ajustes julgados necessários pelo Comitê de GC da CD. 

 
Informações adicionais 
 
A utilização da Gestão do Conhecimento no setor público vem sendo reconhecida como 
estratégica para um melhor desempenho desse setor. A maioria das organizações brasileiras 
não possui um Plano de Gestão do Conhecimento e necessita de instrumentos para elaboração 
e avaliação de suas práticas de GC.  

A metodologia utilizada pelo OKA enfatiza pessoas, processos e sistemas, avaliando o 
compartilhamento do conhecimento e buscando identificar pontos emergenciais de melhoria. 
Cada um dos critérios do OKA contem 4 ou 5 dimensões, organizadas para refletir aspectos 
cruciais de impacto na organização, orientando os dirigentes na identificação de ajustes na 
gestão.  

Espera-se que a aplicação da ferramenta e a conscientização dos líderes contribuam para uma 
mudança de postura no sentido de estimular a aplicação da GC nas organizações. 

Ao final do processo deverá ser realizada nova seção interativa para esclarecimentos sobre o 
relatório final e acompanhamento das ações propostas. Neste encontro, poderão ser fornecidos 
subsídios para as bases de um futuro projeto de elaboração do Programa de GC da 
organização. 
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Anexo B - Descrição do evento 
 

Introdução: Este é um relato detalhado da aplicação da metodologia de Avaliação do 
Conhecimento organizacional – OKA. Esta metodologia utiliza ferramenta desenvolvida pelo 
Banco Mundial (Organizational Knowledge Management – OKA), concebida para avaliar a 
capacidade e o nível de preparação de uma organização na utilização adequada de seus ativos 
intelectuais. 

 

Metodologia de aplicação: Os passos a seguir descritos foram adotados no processo. 
1. Identificação inicial dos objetivos do futuro plano de GC 
2. Treinamento e aplicação do método OKA 
3. Validação dos objetivos iniciais 
4. Análise dos resultados provenientes do survey.  
5. Workshop para análise dos resultados e definição de prioridades de ação. 

 
1ª. Etapa – Identificação dos principais objetivos do programa de GC – Que questões a 

Câmara quer resolver? 
Os contatos iniciais com a Câmara dos Deputados evidenciaram problemas existentes na casa, 
na visão de algumas pessoas. Os resultados foram: 
Problema 1: Fortalecimento da Visão Sistêmica 
Problema 2: Fortalecimento de Redes de Relacionamento 
Problema 3: Organização da Informação 
 
2ª. Etapa – Capacitação da equipe 
Foram capacitadas cerca de 20 pessoas, que estiveram em sala de aula durante as manhãs do 
dia 15 e do dia 16 de abril de 2008. Foram apresentados conceitos básicos de GC e as 
dimensões e métricas do método OKA. Além disso, exemplos de resultados obtidos foram 
discutidos, bem como casos de sucesso do uso da GC em organizações nacionais e 
internacionais. Durante todo o processo, anotações foram feitas pela consultora sobre os 
principais problemas da organização. Os principais deles foram: 
1. Dia 14 de abril de 2008 – 3 horas de treinamento nos conceitos básicos do método. 

a. Reação a experimentações – uso de protótipo de processos. 
b. Falta de processo estruturado para solução de problemas. 
c. Falta de visão/aceitação de GC. 

2. Dia 15 de abril de 2008 – 3 horas de treinamento nas dimensões e métricas OKA 
a. Falta de registro / descrição dos treinamentos e viagens realizadas. 
b. Falta de transparência sobre as viagens e treinamentos realizados. 
c. Excesso de controle de alguns gerentes. 
d. Falta de interesse nos repositórios de conhecimento existentes. 
e. Gestão olhando o umbigo. 
f. Falta de conversa. 
g. Objetivos administrativos dissociados dos objetivos da Câmara dos Deputados. 
h.  Falta de foco nos objetivos da organização. 



Projeto OKA – Câmara dos Deputados 
 

2 

i. Falta de visão sistêmica: 
i. Missão Constitucional 

ii. Missão da área administrativa. 
j. Falta de Comunicação. 
k. Treinamentos focados no legislativo. 
l. Reformulação do sistema de informática (trazer EA). 
m. Como convencer as pessoas que fazem planejamento a colocar Conhecimento em 

suas ações? 
Pessoas capacitadas por segmento da organização: 

NOME SETOR e-mail 
Fabiano Peruzzo Schwartz DRH fabiano.schwartz@camara.gov.br 
Fábio Surrage de Medeiros CENIN fabio.medeiros@camara.gov.br 
Fernando Luiz Brito da Silva SECOM fernando.brito@camara.gov.br 
Gílson Vasconcellos Dobbin CEFOR gilson.dobbin@camara.gov.br 
Irany de Carvalho Junior DG irany.junior@camara.gov.br  
Humberto Sampaio Netto DIRAD humberto.netto@camara.gov.br 
Lamberto Ricarte Serra Junior CEDI lamberto.junior@camara.gov.br 
Luiz Vicente da Costa Braga APROJ vicente.braga@camara.gov.br 
Miguel Gerônimo da N. Netto DILEG miguel.netto@camara.gov.br 
Rafael Godoi de Bittencourt APROJ rafael.godoi@camara.gov.br 
Rejane Maria de Freitas Xavier SECOM rejane.xavier@camara.gov.br 
Ruthier de Sousa Silva SGM ruthier.sousa@camara.gov.br 
Sandra Barbosa Barretos Moraes SGM sandra.barretos@camara.gov.br 
Sérgio Dagnino Falcão CENIN sergio.falcao@camara.gov.br 
 
3ª. Etapa – Validação dos objetivos do Plano de GC. 
 
a) Reunião com diretores: 

Na tarde do primeiro dia do treinamento foi feita palestra de sensibilização para os 
diretores da Câmara Federal. Estavam presentes: 
Ø Fábio Pereira – Diretor de Recursos Humanos 
Ø William França – Diretor da Secretaria de Comunicação Social 
Ø Yara Depieri – Diretora do Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento. 
Ø Fernando Torres – Diretor do Centro de Informática 
Ø Adolfo Furtado – Diretor do Centro de Documentação e Informática. 

Foi explicado pelas consultoras o objetivo do trabalho realizado, utilizando resumo 
dos slides do treinamento (Histórico do método, objetivos do treinamento, resumo da filosofia 
da ferramenta, forma de aplicação do método e resultados). Os diretores fizeram 
questionamentos e foram esclarecidas duvidas. As principais questões levantadas foram 
registradas e estão detalhadas nas planilhas de relato das entrevistas no anexo C deste 
relatório. 
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b) Entrevistas nas diretorias: 
Para cada setor entrevistado as questões listadas abaixo foram observadas. As 

principais questões levantadas foram registradas e estão detalhadas nas planilhas de relato das 
entrevistas no anexo C deste relatório. 
1. Identificação de problemas específicos considerados prioritários pela área entrevistada. 
2. Identificação das ações definidas pela área para resolução do(s) problema(s). 
3. Suporte gerencial existente para resolução do(s) problema(s). 
4. Definição da forma como o entrevistado vê o relacionamento de sua área com um 

Programa de GC. 
 
c) Princípios norteadores de um Plano de GC / sugestões: 
Durante todo o processo um critério norteador foi salientado: 
Ø Colocar o conhecimento nos processos prioritários em desenvolvimento na casa. 
 
Algumas questões foram evidenciadas: 
Ø  Importância da Gestão da Informação.  
Ø Premência de um Plano de Gestão de Conteúdos.  
Ø Melhorar Compartilhamento de Conhecimento. 
Ø Integrar sistema de informação para atingir objetivos. 
Ø Melhorar a Comunicação. 
Ø Fundamental uma taxonomia de processos. 
 
4ª. Etapa – Análise dos resultados provenientes do survey 
 
A análise detalhada dos resultados encontrados após a aplicação do questionário está descrita 
no anexo E deste relatório, complementada pelas figuras mostradas no anexo D. 
 
5ª. Etapa – Workshop para análise dos resultados e definição de prioridades de ação. 
 
Na manhã do dia 18 de maio de 2008 foram apresentados os resultados encontrados e as 
figuras obtidas do OKA. Alguns pontos foram questionados pelo grupo e foram revistos pelas 
consultoras fazendo parte da análise ora apresentada. Entre as questões salientadas, cabe 
salientar as considerações feitas sobre os seguintes temas: 
a) Avaliação de desempenho – apenas os funcionários de níveis operacionais recebem 

feedback anual sobre sua performance. 
b) Gestão de mudanças – O grupo envolvido com as mudanças não tem poder para 

influenciar nelas. O poder dentro da organização foi questionado. No entanto, existe a 
vontade de fazer mudanças apesar de parecer faltar uma força, pois não existe incentivo ao 
risco. Por outro lado, o grupo concorda haver na Câmara um ambiente propício a 
mudanças, pois quando existe apoio político as mudanças acontecem. Não é feita análise 
de impacto de mudanças. Falta conhecimento sobre o processo de gerência de mudanças.  

c) Baixo compartilhamento – Foi bastante discutida a afirmação de que “a organização não 
suporta interações sociais que favoreçam o compartilhamento entre pessoas”. No entanto, 
existe o consenso de que a casa não oferece incentivos ao compartilhamento. 
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d) Treinamento – Alguns dos presentes questionaram os resultados obtidos e afirmaram 
existir no CEFOR o foco “equipe” nos treinamentos ofertados. Parece que os treinamentos 
são temáticos.  

e) Comitês – A organização usa comitês para resolver problemas e isso pode estar 
mascarando a questão “autoridade”. Parece não está sendo delegada autoridade na medida 
esperada. 

f) Tecnologia – De acordo com o grupo o que está em papel está OK, no entanto, a 
informação digital está sem controle. Foi sugerida reavaliação da plataforma de tecnologia 
adotada.  

g) Gestão de Conteúdos – O grupo salienta a necessidade de aprofundar estudos sobre Gestão 
de Conteúdos. 

Algumas questões foram salientadas pelas consultoras: 
a) Os resultados encontrados na Câmara estão excepcionalmente próximos daqueles obtidos 

com a média de 159 organizações internacionais já avaliadas pelo método OKA. 
b) A análise final contempla aspectos comparativos com organizações governamentais 

internacionais na tentativa de tentar entender esta proximidade tão pouco usual. 
c) Os problemas identificados nas etapas preliminares, em sua grande maioria, foram 

confirmados pelo diagnóstico. 
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Anexo C – Resumo das Entrevistas 
 

1ª. Entrevista: 
Membro(s) do projeto presente(s): Luiz Vicente da Costa Braga, Gustavo Veloso Martins. 
Consultor(es) participante(s): Ana Flavia da Fonseca, Maria de Fátima Torres 
Data: 14/04/2008 
 
Entrevistado/Participante(s) da reunião: Fábio Pereira (DRH), William França (SECOM), 

Yara Depieri (CEFOR), Fernando Torres 
(CENIN) e Adolfo Furtado (CEDI) 

Setor: Diretores da Câmara dos Deputados 
 
Objetivo(s) do Encontro: Estratégias do projeto OKA  na Câmara dos Deputados. 
 
Principais aspectos salientados: 

· Necessidade de compreensão da gestão estratégica 
· Valorização da tecnologia pela casa. 
· Oportunidade do projeto diante do momento atual da Câmara  

 
Principais ações atualmente priorizadas pela casa: 
· Planejamento Estratégico – BSC 
· Mapeamento de Competências. 
· Mapeamento de Processos. 
· Gestão da Documentação. 
 

2ª. Entrevista: 
Membro(s) do projeto presente(s): Luiz Vicente da Costa Braga. 
Consultor(es) participante(s): Ana Flavia da Fonseca, Maria de Fátima Torres 
Data: 16/04/2008 
 
Entrevistado/Participante(s) da reunião: Fábio Pereira. 
Setor: Diretoria de Recursos Humanos 
 
Objetivo(s) do Encontro: Estratégias do projeto OKA  na Câmara dos Deputados. 
 
Principais aspectos salientados: 

· Necessidade de soluções mais concretas para GC. 
· Importância do projeto de gestão por competências. 
· A Câmara possui cerca de 3.500 servidores permanentes, apenas 1.000 responderam ao 

questionário de projeto de Gestão por Competências. 
· Já foram identificadas as competências institucionais e as individuais: competências 

gerais, gerenciais e técnicas.  
· Importância de saber quem sabe o quê (maior parte do conhecimento é tácito). 
· Importância da Competência e do Conhecimento Processual. 
· Está sendo feito aprimoramento dos processos de RH.   
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3ª. Entrevista: 
Membro(s) do projeto presente(s): Luiz Vicente da Costa Braga, Rafael Godói de Bittencourt. 
Consultor(es) participante(s): Ana Flavia da Fonseca, Maria de Fátima Torres 
Data: 16/04/2008 
 
Entrevistado/Participante(s) da reunião: William França (SECOM),  
Setor: Secretaria de Comunicação Social. 
 
Objetivo(s) do Encontro: Estratégias do projeto OKA  na Câmara dos Deputados. 
 
Principais aspectos salientados: 

· Transparência das ações da Câmara. 
· Referência a ações relevantes tais como: Eco-Câmara, reciclagem de papel, TV 

Câmara, Rádio Câmara, Jornal, Agência, Newsletter eletrônico, etc. 
· Grande gerência de Conteúdos. 
· Necessidade de maior foco nas demandas internas. 
· Criação de produtora para geração de objetos de Conhecimento. 
· Iniciado processo de Planejamento da Comunicação Interna. 
· Normatização da SECOM. 
· Iniciado grande projeto de integração de conteúdos: Convergência de Mídias  

 
4ª. Entrevista: 
Membro(s) do projeto presente(s): Luiz Vicente da Costa Braga, Rafael Godói de Bittencourt. 
Consultor(es) participante(s): Ana Flavia da Fonseca, Maria de Fátima Torres 
Data: 16/04/2008 
 
Entrevistado/Participante(s) da reunião: Yara Depieri 
Setor: Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento.  
 
Objetivo(s) do Encontro: Estratégias do projeto OKA  na Câmara dos Deputados. 
 
Principais aspectos salientados: 

· Setor em reestruturação. 
· Será feita identificação de lacunas de conhecimento para a casa. 
· Foco na produção do Conhecimento Legislativo. 
· PDG – Capacitação dos gerentes da área com inclusão de disciplina sobre GC. 
· Áreas em foco: Saber legislativo, conhecimento em técnicas de educação pedagógica e 

educação versus cidadania. 
·  Existe um gestor de treinamentos em cada órgão da Câmara. 
· Orçamento de treinamento centralizado. 
· Os instrutores são, na maioria, funcionários da casa à consulta ao Banco de Talentos. 
· Estão sendo estruturados Mestrado e Doutorado em Processo Legislativo. 

5ª. Entrevista: 
Membro(s) do projeto presente(s): Luiz Vicente da Costa Braga. 
Consultor(es) participante(s): Ana Flavia da Fonseca, Maria de Fátima Torres 
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Data: 16/04/2008 
 
Entrevistado/Participante(s) da reunião: Fernando Torres, Sergio Falcão. 
Setor: Centro de Informática 
 
Objetivo(s) do Encontro: Estratégias do projeto OKA  na Câmara dos Deputados. 
 
Principais aspectos salientados: 

· GC como processo sistematizado. 
· Importância do mapeamento dos processos. 
· Existe baixa formalização de processos na Câmara. 
· Identificação dos serviços essenciais e formalização dos analistas de negócios. 
· Taxonomia temática vinculada ao processo legislativo. 
· Necessidade de uma política corporativa para GC. 
· Participação em Comitê de Melhores Práticas. 
· Demanda muito grande para o Centro de Informática. 
· Não há problemas com recursos, mas sim burocráticos para aquisições ou contratações 

de TI. 
·  Existe comitê gestor do Portal Corporativo. 

 
6ª. Entrevista: 
Membro(s) do projeto presente(s): Luiz Vicente da Costa Braga. 
Consultor(es) participante(s): Ana Flavia da Fonseca, Maria de Fátima Torres 
Data: 16/04/2008 
 
Entrevistado/Participante(s) da reunião: Adolfo Furtado e principais diretores do setor. 
Setor: Centro de Documentação e Informação. 
 
Objetivo(s) do Encontro: Estratégias do projeto OKA  na Câmara dos Deputados. 
 
Principais aspectos salientados: 

· Os gestores da área estão sendo treinados em GC. 
· É feita gestão de repositórios de informação integrada. 
· Importâncias das ações desenvolvidas pela área para integração da informação. 
· Falta política de documentação. 
· Falta tabela de temporalidade. 
· Resgate do papel de gestor da informação. 
· Importância da criação de uma cultura de gestão da Informação. 
· Existência de órgãos com entendimento diferente da missão da casa. 
· Necessidade de melhor integração dos objetivos dos processos prioritários. 
· Falta de valorização de ativos de conhecimento, tais como: informação e conteúdos. 

 
7ª. Entrevista: 
Membro(s) do projeto presente(s): Luiz Vicente da Costa Braga. 
Consultor(es) participante(s): Ana Flavia da Fonseca. 
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Data: 18/04/2008 
 
Entrevistado/Participante(s) da reunião:  
Setor: Diretoria Geral da Câmara dos Deputados 
 
Objetivo(s) do Encontro: Estratégias do projeto OKA  na Câmara dos Deputados. 
 
Principais aspectos salientados: 

· Relato do projeto OKA 
· Suporte ao Programa de GC 
· Aprovação da viagem de estudos ao Banco Mundial  

 
 
8ª. Entrevista: 
Membro(s) do projeto presente(s): Luiz Vicente da Costa Braga. 
Consultor(es) participante(s): Ana Flavia da Fonseca, Maria de Fátima Torres 
Data: 18/04/2008 
 
Entrevistado/Participante(s) da reunião: Afrísio Filho 
Setor: Diretoria Legislativa 
 
Objetivo(s) do Encontro: Estratégias do projeto OKA  na Câmara dos Deputados. 
 
Principais aspectos salientados: 

· Importância de ações como Plenarinho. 
· Compartilhamento de Projetos Estratégicos. 
· Estratégia da área.  
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Anexo D – Câmara dos Deputados – “Spider diagrams” 
  

Câmara dos Deputados 

 

 
 

Organizações internacionais 
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