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Resumo 

LIMA, Edilani Bezerra de. Análise das ferramentas de gestão do conhecimento e da 

informação na elaboração e execução de projetos. 2013. 34 f. Trabalho de Conclusão de 

Curso (Graduação). Curso de Biblioteconomia e Gestão de Unidades de Informação. 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2014. 

Este trabalho tratará sobre a gestão do conhecimento e a gestão da informação no contexto da 

gestão de projetos. Para isso, primeiramente, apresentará conceitos como projetos, 

universidade, gestão da informação e do conhecimento como base para discutir o resultado da 

coleta de dados por meio de entrevistas. Partiremos da premissa que a utilização de projetos 

que visam o desenvolvimento das organizações, é fundamental para que as instituições 

continuem ativas. Essa é uma premissa tanto para o sistema empresarial quanto no meio 

acadêmico. Sendo que, no meio acadêmico referimos ao prestígio que o departamento pode 

adquirir com resultados favoráveis. Deste modo o gerenciamento eficaz dos projetos é de 

suma importância. Pois, quando o gerenciamento não é adequado pode se cometer erros ou, 

mais comum, os problemas podem ser repetitivo por falta de suporte adequado e, neste caso, 

informações prévias. É nesta hora que entra a necessidade de utilizar ferramenta de gestão da 

informação e do conhecimento. Onde a gestão da informação é voltada para a organização do 

conhecimento explícito, e a gestão do conhecimento para o planejamento e controle do fluxo 

do conhecimento, tanto o explícito quanto o tácito, sempre respeitando a estrutura e a lógica 

de gestão de projetos. Para demonstrar a importância dessas ferramentas, faremos um estudo 

de caso empregando a Coordenação do curso de Biblioteconomia e Gestão de Unidades de 

Informação (CBG) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e o papel do servidor 

público neste cenário, pois como a gestão do conhecimento lida com o ambiente, tornando-o 

favorável para criação do conhecimento, o fator humano é o fator principal do processo. 

Palavra-chave: Projetos. Gestão do conhecimento. Gestão da informação. 
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1 INTRODUÇÃO 

No mundo cada vez mais competitivo, a necessidade de desenvolvimento de uma organização 

torna a elaboração de projetos fundamental, já que as organizações estão em constantes 

processos de mudança, procurando um contínuo aperfeiçoamento, o que pode implicar em 

uma transformação. (COUTO; MACEDO-SOARES, 2004, p. 19) Assim, para uma 

organização privada o não aprimoramento de sua empresa pode representar a sua falência. Já 

em uma instituição pública pode ser entendido como o não funcionamento do sistema. Neste 

contexto se encontra as universidades públicas, o que inclui a Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ). 

Como qualquer organização, a UFRJ possui problemas em seu sistema. Também, é verdade 

que existem vários fatores que determinam o bom funcionamento de uma organização. A 

criação de projetos com objetivo de melhorar esse sistema poderia solucionar alguns destes 

problemas. 

Mas só a criação de projetos não é suficiente, um bom planejamento, o acompanhamento 

adequado durante sua elaboração e execução é de extrema importância para que o projeto seja 

realmente produtivo. Sendo a comunicação durante o projeto uma competência essencial, para 

melhor compartilhar suas visões, estratégias, planos, programas, tanto interno como externo. 

(COUTO; MACEDO-SOARES, 2004, p. 19)  

Portanto, a gestão é um fator determinante no sucesso de um projeto. Mas, para que a gestão 

de projetos seja eficiente ela precisa de informações gerenciais relevantes que possibilitem o 

conhecimento necessário para evitar a repetição de erros e problemas. O que acontece 

frequentemente na Coordenação do Curso de Biblioteconomia e Gestão de Unidades de 

Informação (CBG) quando lidam com seus projetos. Como veremos ao longo da pesquisa. 

Talvez esses problemas no andamento dos projetos pudessem ser evitados com um 

acompanhamento adequado das informações com relação aos projetos. E esse 

acompanhamento poderia ser feito utilizando algumas ferramentas de Gestão do 

Conhecimento e da Informação. 

Com base neste pensamento, analisaremos as ferramentas de gestão do conhecimento e da 

informação no contexto de elaboração e execução de projetos. Por meio de estudo de caso e 

pesquisa bibliográfica. Assim, este trabalho examinará se as ferramentas que possibilitam a 
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gestão do conhecimento e da informação são usadas na coordenação do CBG, porque são 

utilizadas ou não e se refletem positivamente ou negativamente na elaboração e execução dos 

projetos da Coordenação do CBG. 

1.1 Objetivos 

Para esclarecer o foco deste trabalho apresentamos abaixo os objetivos do mesmo. 

1.1.1 Objetivo Principal: 

Analisar se a utilização das ferramentas de gestão do conhecimento e da informação é 

relevante para a elaboração de novos projetos no ambiente do CBG. 

1.1.2 Objetivos Específicos: 

 Definir a importância da gestão do conhecimento para o CBG; 

 Analisar as dificuldades na elaboração de projetos;  

 Verificar a utilização das ferramentas de gestão de conhecimento e da informação que 

contribuem para a instituição. 

 E como as ferramentas são usadas no CBG. 

 

1.2 Justificativa 

Partindo do princípio de que gestão do conhecimento propicia um ambiente adequado para o 

desenvolvimento do conhecimento, trazendo uma vantagem para a instituição, e que a gestão 

da informação vai ajudar neste objetivo. Pensando na dificuldade que alguns servidores 

públicos encontram para realizar um projeto, independentemente da sua finalidade, 

acreditamos que os problemas encontrados poderiam ser solucionados ou minimizados se 

fossem utilizadas ferramentas de gestão do conhecimento e da informação.  

Faremos um estudo de caso utilizando a coordenação do CBG para analisar a importância da 

gestão de conhecimento e como essas ferramentas contribuem para o desenvolvimento do 

departamento, pois a falta de administração adequadamente as informações e 

consequentemente o conhecimento que cada projeto desenvolve no andamento do mesmo, 

pode representar no seu fracasso ou na repetição de alguns erros que poderiam ser evitados 

com um conhecimento prévio. 
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2 DESENVOLVIMENTO TEÓRICO 

Com o objetivo de fundamentar as propostas desenvolvidas por este trabalho, vamos 

apresentar os seguintes conceitos: projeto, universidade, gestão de conhecimento e de 

informação.  

2.1 Projeto 

Primeiramente, entende-se que projetos são desenvolvidos nas organizações para atender suas 

necessidades, colocando em prática ideias que resultam em inovação para a mesma. “Sendo 

assim, ao se ter uma ideia, tem-se o inicio da fase de concepção” (PORTNY, 2012 apud 

SPERLING, 2013, p. 19) de um projeto. 

Assim, apresentaremos as definições existentes de projetos. Começaremos pela organização 

internacional, Project Management Institute (PMI), que atua como orientador e 

“normalizador” no campo de gestão de projetos. A instituição define projetos como: “um 

empreendimento único que deve apresentar um início definido e que, conduzido por pessoas 

possa atingir seus objetivos respeitando os parâmetros de prazo, custo e qualidade.” 

(MENEZES, 2009, p. 26) 

Já para Maximiano (2002, apud CHARNET, 2007, p. 23), “um projeto pode ser sintetizado 

como um empreendimento temporário com começo, meio e fim programados com objetivo de 

fornecer um produto singular e dentro de restrições orçamentárias.”  

Para a Associação Brasileira de Gerenciamento de Projetos – ABGP,  

“um projeto é uma reunião de esforços em que mão-de-obra, materiais e recursos 

financeiros são organizados de forma inovadora para realizar um tipo único de 

trabalho, de acordo com especificações previamente definidas, com limitações de 

custos e de tempo, tendo em vista a obtenção de uma mudança benéfica para a 

organização, definida por objetivos quantitativos e qualitativos.” (CHARNET, 2007) 

Ou seja, projetos são atividades realizadas nas instituições com o objetivo de realizar 

melhorias dentro das organizações ou de seus produtos, e sendo estruturada da seguinte 

forma: início, meio e fim. Assim sendo, o desenvolvimento de projeto pode ser encarado 

como vantagem competitiva. Já que “uma empresa ganha vantagem competitiva executando 

atividades estrategicamente importantes de uma forma mais barata ou melhor do que a 

concorrência.” (OLIVEIRA, 2007, p. 23). 
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Vantagens competitivas podem surgir como resultados vinculados a atividades de inteligência 

competitiva, que pode ser definida como “um processo de aprendizado motivado pela 

competição, fundado sobre a informação, permitindo esta última à otimização da estratégia 

corporativa em curto e longo prazo” (TARAPANOFF, 2006, p.26). Em outras palavras, 

defini-se como um “resultado da análise dos dados e informação recolhidos do ambiente 

competitivo da empresa e que irão suportar a tomada de decisão” (GOMES; BRAGA, 2003, 

p. 325-326). 

Para Oliveira, (2007, p. 23), “vantagem competitiva pode ser obtida através da análise e 

compreensão das atividades que uma empresa executa: projeto, produção, distribuição, vendas 

e assistência técnica.” 

Sendo assim, as informações resultantes destas análises serão de grande valor para o projeto 

que necessita de informações precisas para o seu sucesso. O que é confirmado com Menezes, 

(2009, p.8), quando diz que “aquisição de vantagens competitivas é um fator-chave para o 

sucesso das organizações”. 

Já para Porter (1989, apud SANTOS, 2005, p. 11), vantagens competitivas surgem 

“fundamentalmente do valor que uma empresa é capaz de criar para os clientes, e está no 

âmago do desempenho em mercados competitivos, tendo a mesma, origem nas inúmeras 

atividades conduzidas pela empresa.” 

Seguindo a linha do autor, o estimulo à criação de projetos pode representar a permanência da 

organização no mercado. Afinal projetos visa a atualização dos processos e produtos da 

empresa. Deste modo, uma gestão adequada de projetos pode representar vantagens enormes 

para equipe. O que facilitaria a aprovação de novos projetos. E informações sempre 

atualizadas e estruturadas são fatores que ajudarão na elaboração de novas ideias a serem 

implantadas. O que por sua vez, significa criação de conhecimento, ou seja, inovações para a 

organização. Partindo do pressuposto que inovação é “a exploração de uma nova ideia com 

sucesso, resultando em grande retorno.” (SCHERER; CARLOMAGNO, 2009, p. 8). 

Que é reforçado por  Davenport e Prusak , (1998, apud SANTOS, 2005, p. 11), quando 

afirmam: 

“a vantagem do conhecimento é sustentável porque gera retornos crescentes e 

dianteiras continuadas. Ao contrário dos ativos materiais, que diminuem à medida 

que são usados, os ativos do conhecimento aumentam com o uso: idéias geram 
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novas idéias e o conhecimento compartilhado permanece com o doador ao mesmo 

tempo que enriquece o recebedor”. 

Assim, o conhecimento compartilhado e o estímulo a novas ideias são fatores fundamentais 

para o desenvolvimento de vantagens competitivas o que resultará na melhoria do 

funcionamento interno da instituição, a partir do sucesso dos resultados. 

2.1.1 Gestão de Projetos 

Para um projeto ter sucesso deve ser gerenciado de forma especializada de modo a trazer bons 

resultados para a organização. Assim, gestão de projetos: 

“é o conjunto de ferramentas gerenciais que permitem que a empresa desenvolva um 

conjunto de habilidades, incluindo conhecimento e capacidade individuais, 

destinados ao controle de eventos não repetitivos, únicos e complexos, dentro de um 

cenário de tempo, custo e qualidade predeterminados.” (VARGAS, 2005, p.7) 

Já para o Guia PMBOK (apud, BRASIL; TABAREZ, 2012, p.31), gerenciamento de projetos  

“é a aplicação de conhecimentos, habilidades e técnicas às atividades do projeto a 

fim de atender aos seus requisitos. É a realizado através da aplicação e da integração 

dos seguintes processos: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e 

controle, e encerramento.” 

Na norma ISO 10006 (1997 apud CARVALHO; RABECHINI JR, 2003), gerenciamento de 

projetos é definido como um procedimento que “inclui o planejamento, organização, 

supervisão e controle de todos os aspectos do projeto, em um processo contínuo, para alcançar 

seus objetivos”. 

2.1.2 Ciclo de Vida de um Projeto 

Com o objetivo de entendermos a complexidade de se gerenciar um projeto, temos que 

entender o que determina um projeto e as fases do ciclo de vida. De acordo com Vargas 

(2005, p. 13-14), um projeto só pode ser considerado como tal se tiver as seguintes 

características:  

 Empreendimento não repetitivo – um projeto não faz parte da rotina da instituição;  

 Sequência clara e lógica de eventos – as atividades devem está ligadas de forma 

lógica;  
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 Início, meio e fim – devem respeita seu ciclo de vida;  

 Objetivo claro e definido – seus objetivos e metas devem esta perfeitamente definida 

para evitar fracassos;  

 Conduzido por pessoas – é criado e acompanhado por pessoas;  

 Projetos utilizam recursos – utiliza recursos específicos, e; 

 Parâmetros pré-definidos – necessita estabelecer valores para prazos, custos, pessoal, 

material e equipamento envolvidos. 

O ciclo de vida é “um modelo que nos auxilia a visualizar o nascimento, desenvolvimento e a 

finalização de um projeto.” (MENEZES, 2009, p. 47) Assim, o ciclo de vida pode ser de 

separados em fases que vão auxiliar no desenvolvimento. “O número de fases em um projeto 

é uma função de sua natureza, podendo variar entre quatro e nove fases características.” 

(VARGAS, 2005, p. 33).  Mas quatro fases são frequentes na maioria dos projetos, sendo 

elas: conceitual ou iniciação, planejamento, execução e conclusão ou encerramento. Como 

mostra a figura a baixo: 

 

Figura 1: Ciclo de vida de um projeto. Fonte: Menezes, 2009, p. 47.  

Vamos explicar um pouco mais sobre essas fases. Começando pela Conceitual ou Iniciação, 

sendo esta a fase um do projeto. Para Menezes (2009, p.48), esta fase está relacionada com 

“germinação das ideias”. Onde se discute se é valido ou não o projeto. No entanto, Vargas, 

(2005, p. 33), explica mais detalhadamente quando diz. 

“É a fase inicial do projeto, quando uma determinada necessidade é identificada e 

transformada em um problema estruturado a ser resolvido por ele. Nessa fase, a 

missão e o objetivo do projeto são definidos, bem com as melhores estratégias são 

identificadas e selecionadas.” 

É nesta fase em que se necessita um grande número de informações qualificadas e valiosas 

para que esses parâmetros possam ser o mais preciso possível, já que é quando se colocam os 
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desejos, oportunidades, necessidades, metas, objetivos, exigências e define o escopo do 

projeto. Também é nesta fase que o cliente determina o que se espera do projeto.  

Na fase dois, planejamento, como o nome já diz, refere-se a planejar para que o objetivo do 

projeto, definido na fase anterior, será realizado.  

“É a fase responsável por detalhar tudo aquilo que será realizado pelo projeto, 

incluindo cronogramas, interpendências entre atividades, alocação dos recursos 

envolvidos, análise de custos etc., para que, no final, ele esteja suficientemente 

detalhado para ser executado sem dificuldades e imprevistos.”(VARGAS, 2005, 

p.33) 

Definido o planejamento, passamos para a fase três, execução, nesta fase é quando botamos a 

mão à obra. Pois, tudo o que foi estabelecido no planejamento deve ser aplicado, mas “quase 

sempre são necessários ajustes ao longo de desenvolvimento dos serviços, o objetivo é 

procurar sempre se referir ao plano inicial [...].” (MENEZES, 2009, p.49)  

Por último, conclusão ou encerramento, esta fase “corresponde ao término do projeto.” 

(MENEZES, 2009, p. 49).   

“A execução dos trabalhos é avaliada através de uma auditoria interna ou externa 

(terceiros), os livros e documentos do projeto são encerrados e todas as falhas 

ocorridas durante o projeto são discutidas e analisadas para que erros similares não 

ocorram em novos projetos (aprendizado).” (VARGAS, 2009, p. 34) 

Neste ponto do projeto se tornam importantes as informações que foram geradas e ser foram 

documentadas e identificadas ao longo do projeto. Entretanto, normalmente isto não acontece, 

pois muitas informações são trocadas informalmente, não sendo vistas como importante 

naquele momento, e acabam sendo perdidas para sempre. 

2.1.3 Equipe de Projetos  

Outro fator importante a se ressaltar é que a gestão de projeto está diretamente ligada a uma 

equipe de projetos. Para Thamhain (1993, apud CARVALHO; RABECHINI JR, 2003) a 

formação de equipes é “um processo que agrega um conjunto de indivíduos com diferentes 

necessidades, habilidades e inteligências e transforma-os numa unidade de trabalho eficaz e 

integrada.[...]”  
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Menezes (2009, p.88 ) concorda com este ponto de vista quando afirma que “a formação da 

equipe é um fator muito importante nesse início” de elaboração de projetos. Sendo que o 

gerente geral, o gerente do projeto, o gerente funcional e os especialistas vão acompanhar o 

projeto do início ao fim. O gerente geral ou patrocinador do projeto é responsável por 

estimular “negociações entre partes, incentivando o diálogo e a participação de todos na 

identificação do problema e na busca da solução.” (MENEZES, 2009, p. 89) Para Martins, 

(2007, p. 9), seu principal papel é apoiar o gerente do projeto e a equipe tendo a 

responsabilidade do sucesso ou fracasso do projeto. 

O gerente do projeto será o responsável pela tomada de decisão que pode afetar o projeto 

como um todo, por estimular a motivação dos membros da equipe de projetos e garantir que 

os recursos necessários sejam distribuídos corretamente. Para Menezes (2009, p. 89), é ele 

“quem inicia o empreendimento, sendo o principal responsável por criar uma visão integrada 

sobre o mesmo.” Neste cargo é importante que a pessoa tenha “perfil de liderança, poder de 

decisão, ser comunicativo (ter habilidade para escrever e falar, ter experiência em 

administração de pessoal e desenvolvimento de procedimentos, ter bons relacionamentos com 

os departamentos funcionais e administrativos)”. (MARTINS, 2007, p.8) 

O gerente funcional é o responsável por gerir os “departamentos funcionais, que fornecerão 

mão-de-obra para execução dos trabalhos dos projetos.” (MARTINS, 2007, p. 9) Também, é 

esperado dele maior participação na execução do projeto, tendo em vista que cabe a ele 

“equilibrar as necessidades e as prioridades de todos os projetos que passam por sua equipe”. 

(MENEZES, 2009, p. 90) 

E por último, mas não menos importante, os especialistas, são profissionais de uma área do 

conhecimento que executarão as atividades. Esses profissionais podem ser permanentes, ou 

seja, acompanhar todo o projeto ou ser só consultados quando for necessário, consultas mais 

profundas sobre um determinado assunto.  

2.2 Universidade 

Ainda nos tempos atuais encontramos grande dificuldade de definir o que é universidade. 

Portanto, inicialmente, vamos apresentar a definição de Houaiss, (2009), de universidade, em 

que se afirma que universidade é uma:  
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“Instituição de ensino e pesquisa constituído por um conjunto de faculdades e 

escolas destinadas a promover a formação profissional e cientifica de pessoal de 

nível superior, e a realizar pesquisa teórica e pratica nas principais áreas do saber 

humanístico, tecnológico e artístico e a divulgação de seus resultados a comunidade 

cientifica mais ampla.”  

O que em outras palavras significa o desenvolvimento do conhecimento. Desde sua origem a 

universidade está ligada ao conhecimento, mas somente por volta do século XIX que é 

associada à criação e transmissão do conhecimento, ou seja, a ideia de universidade de 

pesquisa, (BARRETO; FILGUEIRAS, 2007), o que é seu principal foco atualmente. 

É o que Santos (2008) confirma, quando diz que a universidade foi criada segundo um 

modelo de relações unilaterais com a sociedade. Mas Santos também aponta que esse conceito 

está sendo alterado com a mudança do conhecimento universitário para o conhecimento que 

chama de “pluriversitário”. Sendo o conhecimento universitário, o conhecimento científico 

produzido nas universidades a partir do modelo em que os investigadores determinam os 

problemas a serem estudados, definindo a sua relevância e estabelecendo as metodologias e o 

andamento da pesquisa, e o conhecimento “pluriversitário” aquele que “substitui a 

unilateralidade pela interatividade, uma interatividade enormemente potenciada pela 

revolução nas tecnologias de informação e de comunicação.” (SANTOS, 2008). 

Ainda de acordo com Santos (2008), “a universidade produz conhecimento que a sociedade 

aplica ou não, uma alternativa que, por mais relevante socialmente, é indiferente ou 

irrelevante para o conhecimento produzido.” Ou seja, o que um pesquisador estuda muitas 

vezes não vai ter resultados iminentes, mas vai servir de base para outros pesquisadores 

avançarem no tema.   

Seguindo essa linha a universidade fornece suporte para estudar soluções de problemas que a 

sociedade esteja vivenciando, como por exemplo, os estudos de combustível de energias 

renovável.  Este ponto também é enfatizado pela Declaração Mundial Sobre a Educação 

Superior no Século XXI, divulgada pela UNESCO, (1998), em que declara que: 

“Devido ao escopo e ritmo destas transformações, a sociedade tende paulatinamente 

a transformar-se em uma sociedade do conhecimento, de modo que a educação 

superior e a pesquisa atuam agora como componentes essenciais do 

desenvolvimento cultural e socioeconômico de indivíduos, comunidades e nações.” 
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Deste modo a universidade tem papel fundamental para o desenvolvimento do conhecimento, 

pois o que é produzido intelectualmente no meio acadêmico pode ser refletido ativamente na 

sociedade.  

Sendo assim, de acordo com Santos (2008), “a definição do que é universidade é crucial para 

que a universidade possa ser protegida da concorrência predatória e para que a sociedade não 

seja vítima de práticas de consumo fraudulento.” Pois a definição de universidade permite um 

campo mínimo de autonomia para poder conduzir com eficácia a legitimidade da universidade 

pública.   

Ainda visando a definição de universidade, trazemos a proposta da UNESCO (1998), do que 

o sistema de educação superior tem como missão:  

 “educar e formar pessoas altamente qualificadas, cidadãs e cidadãos responsáveis, 

capazes de atender às necessidades de todos os aspectos da atividade humana, 

oferecendo-lhes qualificações relevantes, [...] mediante cursos e programas que se 

adaptem constantemente às necessidades presentes e futuras da sociedade; 

 promover, gerar e difundir conhecimentos por meio da pesquisa e, como parte de sua 

atividade de extensão à comunidade, oferecer assessorias relevantes para ajudar as 

sociedades em seu desenvolvimento cultural, social e econômico, promovendo e 

desenvolvendo a pesquisa científica e tecnológica, assim como os estudos 

acadêmicos nas ciências sociais e humanas, e a atividade criativa nas artes.” 

Apresentando como visão, a “promoção do saber mediante a pesquisa na ciência, na arte e nas 

ciências humanas e a divulgação de seus resultados.” (UNESCO, 1998)  

Levando-nos ao entendimento que a universidade deve fornecer suporte para o 

desenvolvimento do conhecimento e incentivar a sua criação para melhor atender a 

comunidade. Mas isso só é alcançado quando a instituição possui uma gestão qualificada para 

atender essas necessidades. A UNESCO (1998), também estabeleceu diretrizes para esse 

ponto, quando afirma que: 

“A gestão e o financiamento da educação superior requerem o desenvolvimento de 

capacidades e estratégias apropriadas de planejamento e análise de políticas, com 

base em parcerias estabelecidas entre instituições de educação superior e organismos 

nacionais e governamentais de planejamento e coordenação, a fim de garantir uma 

gestão devidamente racionalizada e o uso efetivo e financeiramente responsável de 

recursos. As instituições de educação superior devem adotar práticas de gestão com 

uma perspectiva de futuro que responda às necessidades dos seus contextos. Os 
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administradores da educação superior devem ser receptivos, competentes e capazes 

de avaliar permanentemente, por meio de mecanismos internos e externos, a 

eficiência dos procedimentos e regulamentos administrativos.” 

Assim sendo, a visão que temos da universidade como berço da inovação não difere da visão 

de uma organização. Já que, quando o departamento consegue elaborar mais projetos, a 

instituição obtém mais prestígio no meio acadêmico. O que por consequência, poderá trazer 

vantagens que facilitarão futuras aprovações de orçamentos de novos projetos, que podem 

resultar em inovações dentro do departamento. Deste modo, a utilização de ferramentas de 

gestão do conhecimento e da informação podem trazer grandes benefícios na elaboração de 

projetos.  

 

2.3 Gestão do Conhecimento e da Informação 

Primeiramente, é importante entendermos que gestão do conhecimento e gestão da 

informação são termos diferentes. Apesar de seus significados estarem relacionados, seus 

objetos de trabalhos têm conceitos distintos. A informação pode ser conceituada como “dados 

organizados de modo significativos, sendo subsídio útil à tomada de decisão” (MIRANDA, 

1999 apud VALENTIM, 2002) e conhecimento seria “informação valiosa da mente humana, 

que inclui reflexão, síntese e contexto” (DAVENPORT; PRUSAK, 1998 apud VALENTIM, 

2002). Ainda por Davenport, (2000 apud BERBE, 2005), o conhecimento é valioso quando 

alguém dá “à informação um contexto, um significado, uma interpretação: alguém refletiu 

sobre o conhecimento, acrescentou a ele sua própria sabedoria, considerou suas implicações 

mais amplas.” 

Davenport e Prusak, (1998 apud VALENTIM, 2002), determina as seguintes diferenças entre 

informação e conhecimento:  
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Informação Conhecimento 

 Requer unidade de análise  

 Exige consenso em relação 

ao significado  

 Exige necessariamente a 

mediação humana 

 De difícil estruturação  

 De difícil captura em 

máquinas  

 Frequentemente 

conhecimento tácito  

 De difícil transferência 

Figura 2: Comparativo entre informação e conhecimento. Fonte: Adaptado Davenport, Prusak - 1998 - p.18 

Portanto, informação e conhecimento devem ser tratados de modos diferenciados. Daí a 

divisão entre gestão da informação e gestão do conhecimento. 

2.3.1 Gestão da informação 

Agora começaremos a tratar de gestão da informação. A gestão da informação pode ser 

definida como a “aplicação de princípios administrativos à aquisição, organização, controle, 

disseminação e uso da informação para a operacionalização efetiva de organizações de todos 

os tipos.” (WILSON, 1997 apud TARAPANOFF, 2006, p. 21-22).  

Gestão da informação também pode ser definida como a busca de determinar “as fontes de 

informação da organização e fazer a seleção das informações que sejam úteis.” (BERBE, 

2005). 

Para Davenport (1998, apud TORRES; NEVES, 2008),  

“a gestão da informação deve possibilitar a integração dos diversos tipos de 

informação (não-estruturada, estruturada em papel, estruturada informatizada, etc), 

o reconhecimento de que o cenário sofre constantes mudanças e a ênfase na 

observação, na descrição das necessidades informacionais e no comportamento 

pessoal e informacional (que deve ser direcionado para a efetiva utilização da 

informação em todas as atividades).” 
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Mas para tornar essa definição aplicável é necessário cuidado, pois o que é informação para 

alguns usuários é considerado, simplesmente, um dado para outro, ou seja, um conjunto de 

registros qualitativos ou quantitativos, sem significado. (MIRANDA, 1999 apud 

VALENTIM, 2002). 

Enquanto na visão de uma organização “a informação deixa de ser um elemento comum do 

cotidiano, assumindo papel de importância e passando a ser considerada tão vital quanto os 

recursos humanos (capital intelectual), materiais ou financeiros, que são imprescindíveis à 

sobrevivência das organizações” (CARVALHO, 2001 apud VANLENTIM, 2003). Desta 

maneira a gestão da informação é de extrema importância para estruturar as informações de 

forma lógica e possibilitar que sejam facilmente recuperadas. 

Ponjuan Dante (1998 apud TARAPANOFF, 2006, p. 22), organiza a gestão da informação 

como um ciclo informacional: a partir de uma necessidade a informação é criada, passando 

pela seleção/aquisição, que deve ser representada, armazenada para ser recuperada, distribuída 

e usada gerando novas informações. Como vemos na figura abaixo. 

Figura 3 

 

Assim podemos dizer que gestão da informação é responsável por tomada de decisões 

adequadas para a situação com base em informações relevantes e decidir o que fazer sobre 

essas informações. Tendo, também, a capacidade de selecionar um repositório de informação 

disponível, que seja relevante para tomada de decisões, e construir a estrutura e o design desse 

repositório. (ZORRINHO, 1995, apud BRAGA, 2000). 

Logo, a gestão da informação está ligada ao conhecimento explícito, ou seja, um “conjunto de 

informações já elicitadas em algum suporte (livros, documento etc.) e que caracteriza o saber 

disponível sobre tema específico”. (MIRANDA, 1999 apud VALENTIM, 2002)  
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2.3.2 Gestão do Conhecimento 

Em contra partida, a gestão do conhecimento trabalha tanto com o conhecimento explícito 

quanto com o conhecimento tático, que é “o acúmulo de saber prático sobre um determinado 

assunto, que agrega convicções, crenças, sentimentos, emoções e outros fatores ligados à 

experiência e à personalidade de quem detém.” (MIRANDA, 1999 apud VALENTIM, 2002). 

O conhecimento tácito é o conhecimento que cada um tem como resultado de seu aprendizado 

prévio, tornando-o difícil de ser repassado. 

“O conceito da gestão do conhecimento surgiu nos anos 90, não somente associado ao 

processo operacional, mas principalmente à estratégia organizacional” (SANTOS, 2001; 

SVEIBY, 1998; apud FELIX, 2003). E vem sendo discutido cada vez mais como uma 

tendência para o mercado econômico no presente e no futuro. Principalmente nos tempos 

atuais em que as organizações “com um considerável grau de flexibilidade e de capacidade 

inovadora, não se preocupam mais em somente armazenar dados e informação”. (BERBE, 

2005) Ainda de acordo com Berbe, 2005, “a competitividade, a informação e a necessidade de 

diferencial competitivo fizeram com que as empresas percebessem a importância do 

conhecimento e da sua gestão”. 

E apesar da compreensão por parte das empresas da extrema importância na gestão do 

conhecimento nas organizações, ainda encontram grandes dificuldades na sua aplicação. 

Como afirma Wilson, (2006, p. 45), quando diz que “o uso do termo gestão de conhecimento 

é, na maioria dos casos, sinônimo de gestão da informação”, corroborando as barreiras 

encontradas para sua aplicação. 

“A gestão do conhecimento, de forma abrangente, refere-se ao planejamento e 

controle de ações (políticas, mecanismos, ferramentas, estratégias e outros) que 

governam o fluxo do conhecimento, em sua vertente explicita – e para isso 

englobam práticas da gestão da informação – e sua vertente tácita.” (LEITE; 

COSTA, 2007) 

Deste modo podemos dizer que “a gestão do conhecimento é um processo complexo e 

intimamente relacionado com processo de comunicação nas organizações.” (SMOLIAR, 

2003; IVES et al., 1998; THEUNISSEN, 2004; apud  LEITE; COSTA, 2007). Que de acordo 

com Dawson, (2000, apud BERBE, 2005), trata-se “de todos os aspectos relacionados com a 

forma como as pessoas desempenham funções baseadas em conhecimento”. 
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Berbe, (2005), afirma que:  

“empresas mais inovadoras, que se voltam para a Gestão do Conhecimento, 

necessitam de uma abordagem que veja a organização como uma comunidade 

humana, cujo conhecimento coletivo representa um diferencial competitivo em 

relação aos seus mais diretos concorrentes. O conhecimento coletivo é valorizado, 

criando-se redes informais de pessoas que realizam trabalhos diversos com pessoas 

que eventualmente estão dispersas em diferentes unidades de negócio.” 

Sendo assim, a gestão do conhecimento utiliza ferramentas em busca da inovação com o 

objetivo de fazer as organizações se desenvolverem. É o que explica Willian James (1907, 

apud NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p. 31), quando diz que “ideias não tem valor exceto 

quando passam para as ações que rearrumam e reconstroem de alguma forma, em menor ou 

maior medida, o mundo no qual vivemos.” E essas ações serão determinadas pela gestão do 

conhecimento em concordância com as necessidades da instituição que atua. 

Wilson, (2003, p. 54), define gestão do conhecimento como habilidades de competência 

informacional, ou seja, aprender a aprender, quando afirma que o gestor não tem controle 

sobre o conhecimento. Partindo do pressuposto que o conhecimento tácito “é muito pessoal e 

difícil de ser codificado, ou seja, expresso por palavras” (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). 

Portanto, o gestor só pode auxiliar no uso da informação, sua organização e disponibilização, 

e esperando que o usuário compreenda e a partir desse entendimento possa resultar em 

conhecimento.  

Pelo ponto de vista, Wilson (2003), está correto na sua afirmação, pois o conhecimento é 

intangível. Mas quando aplicamos gestão do conhecimento estaremos direcionando-a de 

acordo com um objetivo. E quando direcionamos as informações para o ponto certo (equipe 

ou as pessoas certas), pode resultar em conhecimento. 

Basta pensarmos no papel dos educadores universitários. Direcionam os alunos quando 

fornecem informações que irão resultar em novo conhecimento e, consequentemente, será 

expresso nos trabalhos acadêmicos de conclusão de curso.  

Portanto, podemos entender a gestão da informação como a identificação e organização das 

informações existentes na instituição e a gestão do conhecimento como utilização dessas 

informações junto à percepção dos usuários. 
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3 METODOLOGIA CIENTÍFICA  

Neste capítulo será apresento o resultado da pesquisa exploratória por meio dos 

procedimentos de estudo de caso e pesquisa bibliográfica visando analisar a utilização da 

gestão do conhecimento na elaboração e execução de projetos na Coordenação do Curso de 

Biblioteconomia e Gestão de Unidades de Informação, UFRJ. Os dados serão coletados por 

meio de entrevistas. Inicialmente, a intenção era a da realização de cinco entrevistas. No 

entanto, eventos inesperados impossibilitaram esse objetivo. Como consequência, só foram 

entrevistados três funcionários atuantes na elaboração e execução de projetos.  

Aos entrevistados foram questionadas as mesmas perguntas, com o objetivo de determinar um 

foco para a linha de pensamento adotado para esse trabalho. Essas perguntas estão disponíveis 

no Anexo.  

 

3.1 Coleta de Dados 

Primeiramente, a coordenação do CBG possui duas coordenações, uma no campus da Praia 

Vermelha e outra no campus da Cidade Universitária. Sendo a primeira existente desde 2006 

quando foi criado o curso na UFRJ. E a segunda desde 2010, mas a segunda esta subordinada 

a primeira. Neste contexto, as dificuldades se tornam diferentes com relação aos dois campi. 

Com base nas entrevistas, foi observado que os funcionários têm em sua maioria a formação 

nas áreas de informação e administração. E apesar de seus conhecimentos a coordenação não 

possui uma equipe de projetos definida. Com exceção de projetos muito grandes, como é o 

caso do projeto do curso a distancia. Neste caso, a equipe é definida especificamente para esse 

projeto. 

Nos outros casos, os funcionários que vão participar de um determinado projeto são 

escolhidos a partir das características do projeto e um consenso dos superiores com este 

funcionário, se esse projeto for de fomento administrativo. Ou, então, os docentes podem 

submeter algum projeto a coordenação, mas, se aprovado, o docente será o responsável por 

todo o processo. 

O que nos leva a definição do escopo de projeto. Que de acordo com PMBOK (2000), escopo 

de projeto “inclui os processos requeridos para assegurar que o projeto inclua todo o trabalho 
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necessário, e tão somente o trabalho necessário, para complementar de forma bem sucedida o 

projeto”. Na coordenação o escopo do projeto está ligado à natureza do projeto. Já que 

existem três tipos de projetos: Pesquisa, Extensão e de desenvolvimento Administrativo. Os 

projetos de pesquisa e extensão são, normalmente, definidos pelos próprios professores que 

são os autores dos projetos, mas só depois que tiverem a aprovação do colegiado. No entanto, 

os projetos de desenvolvimento administrativo são estipulados pela universidade e deste 

modo o escopo já chega ao CBG pré-definido.  

Os entrevistados alegaram, em sua maioria, participarem com frequência de projetos, 

simultâneos, sendo esse um dos principais problemas, pois ocorre uma sobrecarga de 

responsabilidades já que os servidores estão relacionados a vários projetos ao mesmo tempo. 

Tendo em vista que a própria universidade exige produtividade dos docentes. No entanto, a 

maioria dos projetos que participam é de cunho autoral, ou seja, os próprios docentes são 

responsáveis pelo projeto.  

E a coordenação, quando é preciso, atua como distribuidora de tarefas. Por exemplo, a 

contratação de novos professores é responsabilidade da coordenação, mas existe todo um 

processo para efetuar essa contratação. Deste modo, serão escolhidos, no corpo de 

funcionários, os mais adequados para a execução da tarefa. 

Por causa disso, grande parte do diálogo acontece de modo informal. A não ser quando o 

projeto necessita de autorização dos superiores para sua realização. Por exemplo, à mudança 

de currículo do curso e afins. Neste caso, a ideia é proposta a um colegiado e então se toma as 

decisões cabíveis. Então, neste momento o diálogo se torna mais formal. 

Quando ocorrem duvidas na execução do projeto, a busca de soluções segue o mesmo padrão, 

ou seja, informal. Mas dependendo do tipo de projeto, pode ter uma abordagem mais formal. 

Se for um projeto da UFRJ ou possui uma parceria, existem algumas diretrizes que os órgãos 

responsáveis pelo financiamento do projeto fornecem. Essas diretrizes estão, normalmente, 

nos sites dos órgãos. Mas nem sempre essas informações respondem todas as necessidades 

dos gestores do projeto, então se busca alguém que tenha competência naquela área. E neste 

caso, sempre por meio informal, o que acontece com muito mais frequência.  

Os problemas acontecem com frequência e são repetitivos, como por exemplo, entregas fora 

do prazo estipulado. Apesar de esses problemas serem frequentes, não há nenhuma política 

que estimulem os registros para futuras análises. Portanto, não existe uma memória de 
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problemas de projeto. Então, cabe ao funcionário lembrar-se de um problema parecido e 

buscar uma solução adequada. 

E quando questionados o porquê não faz esse procedimento de registro de problemas 

aparecem duas respondas. A primeira é a falta de sistematização, ou seja, desenvolver uma 

estrutura de captura e ordenar de forma lógica esses dados. Mas para que isso aconteça uma 

pessoa teria que ser responsável por esse trabalho. O que nos leva a segunda resposta; falta de 

pessoal. O corpo de funcionários que existe já está sobre carregado, portanto a coordenação 

não pode se disponibilizar a ceder uma equipe voltada exclusivamente para este trabalho. E a 

coordenação só pode solicitar novos profissionais se a universidade estiver de acordo. Pois, 

cabe a UFRJ o poder de autorização.  

Por fim, questionamos se a coordenação utilizava alguma ferramenta de gestão de 

conhecimento. E a resposta foi, em unanimidade, não, com a justificativa de que não existe 

nem pessoal nem recursos financeiros suficientes para permitirem sua implantação e 

utilização. Também foi identificado que, em alguns casos, gestão do conhecimento é 

confundida com gestão da informação. No entanto, os entrevistados alegam que o ambiente é 

favorável a novas ideias e na maioria das vezes a chefia é aberta ao diálogo. 

Ainda dizem que a geração de novas ideias não é o problema. Mas sim, a aplicação dessas 

novas ideias. Pois, não se tem uma infraestrutura adequada nem treinamento em gestão de 

projetos ou gestão do conhecimento que auxiliem neste processo. O que existe é o 

conhecimento prévio de cada um. E ainda, sugerem que falta um mecanismo de gestão 

automatizado. 

 

3.2 Análise  

Primeiramente, dificilmente conseguiremos mudar a estrutura da UFRJ ou seus outros 

departamentos de modo que possa atender a necessidades do CBG. Assim, somente 

poderíamos mudar o CBG. Então, neste caso, problemas de falta de pessoal não pode ser 

resolvido com a contratação de mais profissionais. Mesmo se terceirizar, ainda seria 

necessário à formulação de uma licitação e essas pessoas teriam que ter um conhecimento 

mais específico ou a coordenação disporia de treinamento adequado. Havendo também a 
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dependência da renovação do contrato da universidade com a empresa terceirizada. Portanto, 

não seria a escolha ideal à longo prazo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Neste caso, a gestão de tempo dos funcionários. Ou seja, a coordenação terá de assumir o 

papel de patrocinador em que estará decidindo até que ponto os funcionários devem ir ao 

assumir responsabilidades, assim evitando sobrecarrega-los. 

Também cabe ao patrocinador incentivar o aperfeiçoamento da coordenação. Foi observado 

que os funcionários têm atribuições que não estão preparados para executar ou, em síntese, os 

projetos em andamento não agrega valor para a coordenação, ou seja, os projetos não 

melhoram os processos da coordenação. 

Assim, a chefia necessita agir como incentivador para se aprofundar nessas áreas, gestão do 

conhecimento e gestão de projetos. Compreendendo que a falta de profissionais na 

coordenação, seria aconselhável que um ou dois funcionários ser especializem nestas áreas. 

Principalmente, levando-se em conta que a Escola Politécnica oferece o curso de 

especialização em Gestão e Gerenciamento de projetos e o Centro de Referência em 

Inteligência Empresarial oferece o curso de extensão e especialização em Gestão do 

Conhecimento, as duas nas dependências da UFRJ. Esse é o primeiro passo para integrar esse 

conhecimento dentro da coordenação. 

Isto posto, vale desenvolver algumas políticas com os objetivos de promover a qualidade nos 

projetos e a não sobrecarregar os funcionários. Poderiam, também, ser adotar alguns 

indicadores de produção. Tal como: indicador de capacidade que mede “a capacidade de 

resposta de um processo por meio da relação entre as saídas produzidas por unidades de 

tempo”. (SOUZA JR., 2010?, p. 14) Os indicadores servem para a “tomada de decisões 

gerenciais voltadas para a solução dos problemas apontados, servindo de base inclusive para a 

revisão de metas já estabelecidas”. (SOUZA JR., 2010?, p. 14)  

Como foco principal deste trabalho é evitar a repetição de problemas em projetos, esses 

indicadores poderiam fornecer informações valiosíssimas. Dessa forma poderíamos, por 

exemplo, evitar a entrega dos projetos fora do prazo. O que, de acordo com os funcionários, 

acontece com frequência. Deste modo, a utilização da gestão do conhecimento e da 

informação auxiliaria na compreensão e em como usar essas informações em favor da 

coordenação. 
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O único modo eficiente de evitar a repetição de problemas é conhecendo-os e analisando-os, 

ou seja, conhecendo as informações relevantes para que possam ser aplicados medidas 

preventivas. A gestão do conhecimento em si não proporciona essas informações e sim cria 

um ambiente que faça com que esses problemas tenham soluções eficientes.  

Mas é importante ter essas informações capturadas, organizadas e estruturadas de forma que 

possam ser disponibilizadas, neste contexto usaremos a gestão da informação. “Os projetos 

são grandes consumidores e também grandes produtores de informação.” (FALSARELLA; 

MONTEIRO, 2007, p. 86) Assim a gestão da informação em projetos tem a função de 

prospecção, seleção, tratamento, disponibilização, circulação e armazenamento para a 

elaboração e execução do projeto. (FALSARELLA; MONTEIRO, 2007, p. 86) No entanto, a 

coordenação não possui mecanismos para detê-las, já que em sua maior parte essas 

informações são criadas por meios informais, e-mail e diálogos pessoalmente ou telefone.  

Uma solução simples seria o redirecionamento dessas informações para um único repositório. 

Partindo do princípio que em sua maioria os diálogos sejam realizados por meio de e-mail. 

Acrescentar um novo endereço de e-mail não seria difícil. Mas incutir nos funcionários esse 

hábito poderá ser complicado num primeiro momento. Principalmente quando os diálogos 

forem pessoalmente ou por telefone. Pois, neste caso, o próprio funcionário teria a iniciativa 

de transformar o conhecimento tácito desta comunicação para o conhecimento explícito, 

escrito, e encaminhar para a pessoa responsável por esses dados.  

Essa solução serviria num primeiro momento, mas ao longo prazo seria necessário o 

desenvolvimento de mecanismos que sejam mais eficientes na identificação, análise e 

compartilhamento das informações.  

Para isso Falsarella e Monteiro, (2007, p. 86-87), diz que a gestão da informação deve 

acompanhar as fases que caracterizam os projetos. Os autores ainda apresentam as 

particularidades da cada fase, mostrada abaixo: 

“1. Na fase de concepção a gestão da informação tem como preocupação primeira o 

levantamento das exigências informacionais, Determinadas as necessidades, parte-se 

para a prospecção, obtenção e disponibilização das informações no nível estratégico. 

Por ser um estudo preliminar, essas informações são gerais e não específicas, e tem 

como função fornecer subsídios para decisão quanto a um estudo mais aprofundado 

sobre a viabilidade ou não do projeto. Nesta fase o uso que se faz da informação é 

relativo ao estudo de viabilidade do projeto. 
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2. No planejamento do projeto a gestão da informação deve prover os projetistas de 

informações mais aprofundadas sobre os ambientes externo e interno de modo que 

se possa delinear a execução do projeto. Era profundidade deve ser adequada às 

necessidades do projeto, obedecendo aos seguintes parâmetros: 

 de custo: que deve estar em acordo com o orçamento do projeto; 

 de qualidade: confiável e adequada ao fim a que se destina; 

 de tempo: este parâmetro tem dois aspectos. O primeiro diz respeito ao 

fornecimento da informação no momento em que dela se necessite e o 

segundo é relacionado com o prazo de validade da informação que pode 

afetar sua qualidade. [...] 

3. Na fase de implementação a gestão da informação pode participar em duas 

frentes: 

 No monitoramento ambiental de modo a detectar desempenho do projeto. 

Consiste na busca de informações externas à organização e disponibilização 

aos tomadores de decisão; 

 No controle das atividades que estão sendo desenvolvidas. Refere-se à 

reunião de informações sobre o andamento do projeto e que deverão estar 

disponíveis para a equipe. [...] 

4. No encerramento do projeto a gestão da informação também deve atuar em duas 

frentes: 

 Na reunião e consolidação das informações produzidas ao longo do projeto; 

 Na transferência de informações aos clientes, referentes ao produto do 

projeto.” 

Se as propostas anteriores forem seguidas poderemos então começar a falar sobre a gestão do 

conhecimento. Já que a “base da gestão do conhecimento organizacional é materializar o 

conhecimento tácito dos indivíduos, ou melhor, converter o conhecimento tácito em 

explícito.” (NONAKA; TAKEUCHI, 1997) Para que isso ocorra a aplicação da “Gestão do 

Conhecimento em qualquer organização e, particularmente aquela focada em projetos, é 

necessário que esse processo esteja incorporado a cultura organizacional.” (BRASIL; 

TABAREZ, 2012, p. 51) 

Posto isto, o papel do gestor do conhecimento é de suma importância para o desenvolvimento 

adequado de projetos que tragam vantagens para a coordenação. Pois, “essa mudança de 

cultura deve começar na Alta Direção, através do comprometimento de todos os envolvidos. 

Sem o comprometimento de perseguir os novos valores é impossível esperar que os 

funcionários apliquem essa nova filosofia.” (BRASIL; TABAREZ, 2012, p.51) 
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Figura 4: Forma em que a cultura organizacional impacta no desempenho e satisfação. Fonte: adaptado de 

Robbins (1999, apud BASIL; TABAREZ, 2012, p.51) 

Essa linha de pensamento é muito importante para o servidor público. Gestor se estiver 

atuando num órgão público, ele não vai ter poder de fornecer gratificações por um trabalho 

feito com eficiência. A única coisa que se pode trabalhar é a noção de satisfação. Seguindo a 

linha de Spector (2003, p.221 apud AZEVEDO; MEDEIROS, 2012, p. 3), “a satisfação no 

trabalho é uma variável de atitude que mostra como as pessoas se sentem em relação ao seu 

trabalho, seja no todo, seja em relação a alguns de seus aspectos.” Assim, a satisfação no 

trabalho é resultado da avaliação do homem a partir de sua bagagem individual de crenças e 

valores, transformando-a em um estado emocional que, se for agradável produz satisfação e, 

se for desagradável, leva à insatisfação. (AZEVEDO; MEDEIROS, 2012, p. 3)  

Pensando nisso, é importante pesquisar algumas mudanças nos processos internos da 

coordenação para que possam melhorar seu funcionamento. Deste modo, a percepção de 

mudanças positivas no ambiente de trabalho pode desenvolver a satisfação por um trabalho de 

qualidade, evitando a frequente frustração da não conclusão ou da conclusão inadequada de 

determinada tarefa, o que gera a insatisfação do cliente.    
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Em reflexão ao que foi discutido anteriormente, este trabalho sugere, com relação ao objetivo 

de se obter sucesso de projeto, que sejam utilizadas ferramentas de gestão de informação e do 

conhecimento na elaboração e execução de projetos de forma a minimizar a probabilidade de 

fracasso. Assumindo, é claro, a prerrogativa que o sucesso de um projeto pode ser atingido 

mesmo quando não se tenha realizado todas as metas estabelecidas anteriormente, ou seja, 

realizado com o escopo do projeto, pois o fracasso de metas não alcançadas muitas vezes vem 

como consequência de metas irreais estabelecidas, derivadas de um mau planejamento. 

(KERZNER, 2011 apud SPERLING, 2013)   

Então, projetos além de serem incentivados, devem ser gerenciados eficazmente nas 

organizações, pois representam a evolução dessas instituições no meio em que atuam. No 

entanto, para que o projeto seja bem executado suas informações tem que estar bem 

estruturadas e seu conhecimento deve ser compartilhado dentro da organização. É neste ponto 

que entram a gestão da informação e do conhecimento, auxiliando este processo.  

A primeira, gestão da informação, ajudará na identificação da necessidade da informação e 

inter-relacionamento dos dados de projetos anteriores, o que agilizará no processo de tomada 

de decisão. Já o segundo, gestão do conhecimento, estimulará discussões de possíveis 

soluções a partir da exposição do problema.  

Para que a implementação de gestão do conhecimento tenha sucesso, é necessário que os 

servidores estejam motivados, ou seja, dispostos a seguir em empreitada. Essa motivação deve 

partir, primeiramente, dos superiores, que são as pessoas que desenvolvem as ideias e a 

comunicam às partes interessadas sob a forma de visões, estratégias, planos, programas, 

projetos e outras manifestações. (COUTO; MACEDO-SOARES, 2004, p. 19)  

Portanto, concluímos que a gestão da informação organizará a memória do projeto de forma 

rápida e eficiente de modo que sua recuperação ajude no desenvolvimento de conhecimento e 

na execução de projetos subsequentes. E a gestão do conhecimento auxiliará neste 

desenvolvimento, utilizando ferramentas que possibilitarão melhoras nos meios de 

comunicação e incentivarão a troca e formulação de novas ideias.  
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APÊNDICE 

Questionário Adotado. 

1. Qual seu nome, formação e setor em que atua? 

2. Existe uma equipe de projetos e quem são? 

3. Quem define o escopo do projeto? Ou o projeto já vem com o escopo pronto? 

4. Com que frequência atua em elaboração e execução de projetos? 

5. Quando existe a necessidade de elaborar um projeto como acontece o diálogo para a 

tomada de decisão? 

6. Durante a elaboração podem aparecer algumas dúvidas que requerem conhecimentos 

mais específicos. Neste contexto, qual o procedimento? Como vocês tentam sanar o 

problema? 

7. Existe problemas frequentes na elaboração dos projetos? 

8. Em caso de sim, especifique-os. 

9. Esses problemas são registrados e acompanhados de forma que futuramente possam 

ser analisados e comparados com problemas parecidos?  

10. Se não, porque não são feitos? Quais os fatores que impedem a captura desses dados? 

11. A coordenação possui algum tipo de apoio formal externo que auxiliaria na solução 

dos problemas?  

12. Em caso de sim, como funciona a integração entre os setores? 

13. Utiliza-se alguma ferramenta de gestão de conhecimento? Se afirmativo, quais são? 

14. Senão, o que falta a coordenação para que algumas ferramentas possam ser adotadas? 

15. Na sua visão quais procedimentos podem ser aplicados na coordenação que poderão 

evitar a repetição desses problemas? 

16. O ambiente é favorável para ser expor novas ideias? A chefia é aberta a discussões? 

17.  Os funcionários são incentivados a explorar novas ideias?  

18. A infraestrutura é adequada para o desenvolvimento do conhecimento?  

19. Existe algum treinamento em gestão do conhecimento ou gestão de projeto que possa 

auxiliar? 
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