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RESUMO 

 

Para a atual conjuntura social, com rápidas transformações em todas as áreas, é importante que 
o conhecimento esteja integrado aos processos de negócios da organização. As instituições 

federais de ensino superior necessitam de uma visão especial quanto à implantação dos 

processos e práticas de Gestão do Conhecimento (GC), devido às suas particularidades em seu 

ambiente de ensino e também em sua área administrativa. O planejamento de aquisições de 

Tecnologia da Informação (TI) na IFES carece de ferramentas de apoio, que possibilitem a 

otimização e melhoria de suas atividades. Assim sendo, este estudo tem como objetivo geral 

analisar a eficiência relativa das IFES do Brasil quanto ao uso da gestão do conhecimento no 

planejamento das contratações de soluções de TI, utilizando o método de Análise Envoltória de 

Dados (DEA), e o modelo Charnes, Cooper e Rhodes (CCR), orientados aos resultados. 

Ademais, são apresentados os conceitos de GC, os principais modelos teóricos acerca do tema, 
alguns modelos de diagnóstico de GC voltados para a Administração pública e suas principais 

práticas, a relação com a Tecnologia Informação, uma contextualização acerca do planejamento 

das contratações de TI e a GC, bem como os principais conceitos relacionados ao método DEA. 

O estudo, por ser de levantamento, caracteriza-se como sendo do tipo survey, com abordagem 

quantitativa. No tocante aos objetivos é uma pesquisa descritiva, no qual foi aplicado 

questionário baseado no Instrumento para Avaliação da Gestão do Conhecimento na 

Administração Pública, modelo este criado por Batista (2006). O instrumento foi aplicado aos 

gestores das áreas de TI das 103 instituições Federais de Ensino Superior do Brasil. Das 

instituições às quais o questionário foi enviado, 86 enviaram as informações solicitadas. Na 

análise descritiva são apresentados os resultados da pesquisa mostrando a caracterização das 

IFES respondentes, como funciona o processo de planejamento das contratações de soluções 
de TI nas IFES pesquisadas, as iniciativas de gestão do conhecimento e práticas de gestão do 

conhecimento usadas como suporte ao planejamento das contratações de TI das IFES que 

responderam à pesquisa. Dentre as 86 instituições analisadas, de acordo com o software 

Frontier Analyst, 57 foram consideradas eficientes e 29 IFES foram classificadas como 

ineficientes. São também apresentados os benchmarkings, os quais as 29 IFES consideradas 

ineficientes devem tomar como referência para melhorar sua eficiência no planejamento das 

contratações de TI, bem como as potenciais melhorias que as IFES devem avaliar nos fatores 

de entrada e saída analisados, para que possam melhorar sua eficiência relativa no que diz 

respeito ao uso da gestão do conhecimento como suporte ao planejamento das contratações de 

soluções de TI.  

 

Palavras-chave: Gestão do Conhecimento. Eficiência relativa. DEA. Planejamento das 

contratações. Tecnologia da informação. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

In the present social conjuncture, with fast transformations in all areas, is important that the 

knowledge and the business tactics work together in the organization. Federal institutions of 

higher education need a special view about the implantation and use of knowledge management, 

because of their peculiarities of teaching and governance. The acquisition planning of 

information technology lacks the support that woud enable a great improvement in the 

activities. This study has as general goal analyze the efficiency of IFES in Brazil concerning 

the knowledge management in information technology hiring, using for this purpose the method 

Data Envelopment Analysis (DEA), and Charnes, Cooper e Rhodes (CCR) model results-

oriented. Moreover are presented the notion of KM, the leading theorists models about the 
theme, some types of diagnosis of KM related for public administration, as well as the notion 

of DEA. The study is the kind survey with quantitative approach. Regarding the goals is a 

descriptive research, applying a questionnaire based in the model created for Batista (2006). 

The questionnaire was applied to the managers of IT of 103 organizations of higher education 

in Brazil. Among the institutions to whom the questionnaire were sent, 86 responded. In the 

descriptive analysis are presented the results of the research showing the characterization of the 

IFES, like how the process hiring of technology solutions works, and how the initiatives of 

knowledge management are used to give suport to them. Among the 86 institutions analyzed 

according the Software Frontier Analyst, 57 were regarded efficient and 29 were regarded as 

not efficient. Are presented the benchmarkings, wich the inefficients IFES must consider for 

the improvement of their planning in IT, as well as they ought to evaluate the factors of entry 
and output analyzeds always with the goal of advance in the use of  knowledge of management 

as suport for the hiring of  IT solutions.      

 

Keywords: knowledge of management, relative efficiency, Data Envelopment Analysis 

(DEA), Hiring planning, information technology. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O conhecimento quando integrado aos processos de negócios das organizações, 

coaduna-se com o modelo de conjuntura atual, cujas transformações são vertiginosas. A 

administração do conhecimento produzido nas organizações possibilita uma melhor gestão e 

tomada de decisão das mesmas. Surge, portanto, a necessidade de adquirir e gerenciar o 

conhecimento humano e a aprendizagem interativa contínua, tornando essencial se adquirir e 

manter um diferencial competitivo na era da informação. 

Constitui-se um desafio a aplicação da Gestão do Conhecimento (GC), não apenas para 

o setor privado, mas também para o setor público. No caso das Instituições Federais de Ensino 

Superior (IFES), as mesmas necessitam apropriarem-se mais dos mecanismos de implantação 

dos processos e práticas de Gestão do Conhecimento, devido às suas particularidades em seu 

ambiente de ensino e também em sua área administrativa, inclusive nos processos relacionados 

ao planejamento de compras.  

O programa de Governo Eletrônico Brasileiro prioriza a promoção do acesso às 

informações, a melhoria dos serviços públicos digitais e a ampliação da participação social.  

Este programa tem como uma de suas diretrizes a Gestão do Conhecimento como instrumento 

estratégico de articulação e gestão das políticas públicas, tendo em vista que a GC, aliada a um 

bom planejamento, pode permitir bons resultados nos processos e ações das instituições 

públicas, inclusive nas Instituições Federais de Ensino Superior, criadoras e disseminadoras de 

conhecimento. 

Um processo de destaque nas instituições públicas é o planejamento de compras, visto 

a obrigatoriedade observada no inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal de 1988, que 

obriga que as obras, serviços, compras e alienações públicas sejam feitas através de processo 

licitatório, assegurando igualdade de condições a todos os concorrentes.  Com atenção especial 

ao planejamento das compras e contratações na Administração Pública, os órgãos de controle 

estão realizando frequentes auditorias, recomendando fortemente que se estabeleça uma cultura 

do planejamento nos órgãos públicos. O Tribunal de Contas da União vem se manifestando 

reiteradamente sobre a importância do planejamento. Segundo o Acórdão 1.603/2008-Plenário 

(BRASIL, 2008b), o TCU recomenda aos órgãos normatizadores federais de todos os poderes 

que atuem no sentido de disseminar a importância do planejamento estratégico institucional e 

do planejamento de TI, de maneira a garantir que os gastos sejam decorrentes de ações 

planejadas, visto as graves consequências decorrentes de um mau planejamento ou da ausência 

do mesmo, como por exemplo, obras superfaturadas e que não atendem a real necessidade da 
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sociedade, compras de equipamentos que ficam anos sem uso devido à falta de previsão da 

necessidade de instalação do mesmo, compra de equipamentos obsoletos ou que não atendem 

à necessidade do órgão, dentre outros exemplos. 

O processo de planejamento nas contratações públicas é fundamental não só para que 

os recursos envolvidos sejam bem utilizados, mas principalmente para garantir que a 

contratação esteja alinhada às necessidades e prioridades do órgão, permitindo também que os 

riscos da aquisição sejam devidamente gerenciados, visando, portanto, diminuir os desperdícios 

e os projetos malsucedidos, inclusive na área de Tecnologia da Informação (TI), contexto em 

que esta pesquisa se insere. 

A Instrução Normativa da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI/MP) n° 04/2010, posteriormente 

atualizada (IN n° 04/2014), determina procedimentos que devem ser seguidos para a realização 

de contratações de soluções de TI nos órgãos do executivo, e estendida aos demais órgãos como 

boas práticas a serem seguidas. 

As instituições federais de ensino superior do país, ambiente em que essa pesquisa se 

insere, encontram-se em expansão contínua e crescente nos últimos anos, decorrente de diversas 

políticas públicas instituídas pelo Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE de 2007, onde 

dentre elas pode-se destacar o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais – REUNI, o que demanda diversas contratações e compras públicas que 

devem ser planejadas e gerenciadas. De acordo com dados do Projeto de Lei Orçamentária – 

PLOA de 2016, o orçamento destinado ao ensino superior foi da ordem de 30,9 bilhões, 

orçamento este destinado à ampliação do acesso e permanência na educação superior, elevação 

da taxa de matrícula e apoio a iniciativas que visam ao desenvolvimento e à expansão do ensino 

superior (BRASIL, 2015). Desta forma, percebe-se a importância e magnitude dada às IFES 

para o desenvolvimento social e econômico do país. Constatando-se esta magnitude dada às 

instituições federais de ensino superior, delimitou-se as universidades e institutos federais, 

como objetos de estudo desta pesquisa, especialmente o planejamento de aquisições de TI 

destas instituições. 

No que concerne às aquisições de TI, com o intuito de adequar-se às recomendações 

exigidas pelos órgãos de controle, bem como aumentar a eficiência de seus processos internos 

e, consequentemente, melhorar a qualidade dos serviços públicos prestados à sociedade, é 

importante que as IFES padronizem e aperfeiçoem suas contratações de TI. 

O processo de planejamento de aquisições de TI na IFES carece de ferramentas de apoio, 

que possibilitem a otimização e melhoria de suas atividades. Muitas vezes, o conhecimento fica 
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retido em alguns servidores que, em eventuais ausências dos mesmos, como por exemplo, para 

gozo de férias ou transferência de setor, acaba afetando o processo de planejamento de uma 

determinada aquisição. A gestão do conhecimento é inserida neste contexto como uma 

ferramenta importante no apoio às contratações, ajudando a atingir os objetivos estabelecidos 

no planejamento estratégico institucional das Universidades. 

Tendo em vista que as IFES têm de padronizar e aperfeiçoar o seu planejamento de 

aquisições de TI, frente às frequentes recomendações dos órgãos de controle, e pelos benefícios 

que um eficiente planejamento das aquisições pode trazer para as instituições e para a 

sociedade, é de grande valia que as instituições se preocupem em como gerenciar o 

conhecimento produzido nesse processo, e consequentemente, haja uma melhoria nas 

aquisições de TI. O primeiro passo para se implantar uma cultura de gestão do conhecimento 

em uma organização é fazer uma análise da situação atual com relação às práticas de GC que 

estão sendo utilizadas. Dessa forma, torna-se necessário avaliar a real necessidade de gestão de 

conhecimento da organização e verificar em que nível de GC a mesma se encontra, 

diagnosticando assim, a situação atual dos processos, iniciativas e práticas da organização, 

focados em GC.  

Diante desse contexto surge, então, o seguinte questionamento: Qual a eficiência 

relativa das IFES do Brasil quanto ao uso de gestão do conhecimento no planejamento das 

contratações de TI?  

Com o intuito de responder a esse questionamento este trabalho tem como objetivo geral 

analisar a eficiência relativa das IFES do Brasil quanto ao uso de gestão do conhecimento no 

planejamento das contratações de TI. 

Tendo em vista o objetivo geral desta pesquisa, foram elencados os seguintes objetivos 

específicos: i) Identificar, na literatura, modelos, métodos de diagnóstico, práticas e ferramentas 

de gestão do conhecimento. ii) Destacar o processo de planejamento das contratações de TI na 

esfera pública;  iii) Investigar as práticas e ferramentas de gestão do conhecimento utilizadas 

nas IFES do Brasil no planejamento das contratações de TI; iv) Verificar, utilizando o modelo 

de Análise Envoltória de Dados (DEA), o ranking de eficiência relativa das IFES do Brasil 

quanto ao uso de gestão do conhecimento no planejamento das contratações de TI, bem como 

as unidades de referência para as IFES consideradas como não eficientes possam fazer 

benchmarking com as IFES eficientes, e as potenciais melhorias que devem ser realizadas com 

o intuito de melhorar sua eficiência relativa.  
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A eficiência encontrada é dita relativa, pois é observado o conjunto de unidades 

avaliadas. Ou seja, nada se pode afirmar das unidades avaliadas com relação a outras unidades 

que estejam fora do grupo avaliado. 

Cabe aqui ressaltar a relevância da temática proposta, visto a grande importância e 

obrigatoriedade do processo de planejamento de aquisições públicas, inclusive das aquisições 

de Tecnologia da Informação, estratégicas para atingir metas de qualquer tipo de organização. 

Além da necessidade da aplicação da gestão do conhecimento para apoiar a 

descentralização da administração, bem como no compartilhamento de informações entre os 

diversos grupos de trabalho, a pesquisa em questão vem colaborar com uma das áreas em que 

esta pesquisadora atua no âmbito da Universidade Federal do Ceará - UFC, no apoio aos 

envolvidos no planejamento das contratações de soluções de Tecnologia da Informação da 

instituição. 

Dessa forma, acredita-se que os resultados dessa pesquisa poderão contribuir para o 

desenvolvimento e amadurecimento da gestão do conhecimento com foco no processo de 

planejamento de aquisições de TI nas IFES do Brasil, o que pode subsidiar a melhoria das 

aquisições de TI destes órgãos e elevar a qualidade dos serviços prestados à sociedade.  

O trabalho está estruturado em sete seções. Após a introdução, será apresentada uma 

seção com uma contextualização e esclarecimento de termos essenciais para o entendimento do 

tema. Esta segunda seção também trata sobre os principais modelos teóricos de Gestão do 

Conhecimento, bem como os principais métodos de diagnóstico e avaliação do grau de 

maturidade da GC em organizações. Na seção posterior, terceira, seção, será bordada a GC nas 

organizações públicas, em especial o seu uso nas IFES, seguida de uma contextualização sobre 

a GC no planejamento das contratações de TI. 

Na quarta seção serão apresentados os principais conceitos relacionados à análise 

envoltória de dados, método utilizado nesta pesquisa para a análise dos dados. Serão 

apresentados conceitos básicos e modelo adotado no estudo. 

Na quinta seção serão apresentados os procedimentos metodológicos que serão usados 

para o delineamento desta pesquisa, destacando a natureza da pesquisa, o universo, a amostra e 

o instrumento usado na coleta de dados, bem como as etapas de seleção de DMU’s, seleção de 

variáveis e aplicação do método de análise de envoltória de dados ao estudo. 

Posteriormente, na sexta seção, serão discutidos os resultados desta pesquisa, 

apresentando os dados coletados bem como as implicações que os mesmos representam para o 

contexto pesquisado. Na última seção constam as considerações finais relativas à temática 

proposta e sugestões para estudos futuros. 
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2   GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

A gestão do conhecimento de forma integrada aos processos de negócios da organização 

pode proporcionar um melhor desempenho e aceleração na busca das metas organizacionais.  

Essa seção apresenta alguns conceitos fundamentais tais como a relação entre dados, 

informação e conhecimento, bem como a definição de gestão do conhecimento. Também serão 

abordados nesta seção, alguns dos principais modelos acerca da gestão do conhecimento 

discutidos na literatura sobre o tema. 

 

2.1 Conceitos e evolução  

 

O surgimento da economia da informação caracteriza-se pelo desenvolvimento de uma 

lógica organizacional que tem relação com o processo de transformação tecnológica. A lógica 

organizacional manifesta-se em vários contextos culturais e institucionais e de diferentes 

formas (CASTELLS, 2007). A era industrial perdeu espaço para a Era da Informação, 

atualmente mais conhecida como a Era do Conhecimento. Administrar esse conhecimento 

constitui-se um desafio na atual conjuntura social. 

Castells (2007) faz a seguinte afirmação acerca da presença do conhecimento nas 

diversas eras econômicas da sociedade: 

 
O conhecimento sempre esteve presente nas diversas eras econômicas, tanto na era 

agrícola quando o homem começou a explorar de forma sistemática os recursos 

naturais disponíveis, como na primeira revolução industrial com o surgimento da 

máquina a vapor e da fiandeira, na segunda revolução industrial marcada pelo advento 

da eletricidade e motor de combustão interna ou, mais recentemente, a partir da 

segunda metade do século XX, com os avanços associados ao surgimento da 

microeletrônica e produtos correlatos (CASTELLS, 2007). 

 

Drucker (2000), também afirma que: 

 
A típica empresa (do futuro) será baseada no conhecimento, uma organização 

composta essencialmente por especialistas que dirigem e disciplinam seu próprio 

desempenho de acordo com o feedback de colegas, clientes e do comando. Por isso, 

será o que eu chamo de organização baseada na informação (DRUCKER, 2000). 

 

A rede mundial de computadores veio para transformar a integração global entre as 

pessoas. Todos os dias a sociedade é bombardeada por uma infinidade de informações, mas que 

só se tornam úteis após a seleção, organização, gestão e transformação dessa informação em 

conhecimento. É nesse contexto que a Gestão do Conhecimento se insere. 
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Para compreender o que é Gestão do Conhecimento, precisamos entender alguns termos 

e a relação existente entre eles: dados, informações e conhecimento. Segundo Setzer (2001), 

um dado corresponde a uma sequência de símbolos, quantificados ou quantificáveis. 

Isoladamente o dado não tem significado. 

Já para Davenport e Prusak (2003), a informação diz respeito à forma como os dados 

são agrupados e o significado que assume. Deve-se pensá-la como sendo dados organizados 

que constroem um significado em uma determinada conjuntura. 

Boff (2000) apresenta o seguinte conceito para informação: 

 
A informação é composta por dados organizados, dispostos numa estrutura específica. 

Pode-se considerar informação como dados que possuem algum significado. A função 

da Informação é reduzir a incerteza e a ambiguidade, permitindo ao usuário maior 

clareza de uma situação (BOFF, 2000). 

 

Neste contexto, a transformação de dado em informação, dependerá da interpretação, 

associando a um contexto específico, uma categorização ou condensação (DAVENPORT; 

PRUSAK, 2003). 

Fialho et al. (2006) afirmam que o conhecimento concerne ao “conjunto completo de 

informações, dados e relações que levam as pessoas à tomada de decisão, à realização de tarefas 

e à criação de novas informações ou conhecimentos”. Myers (1996) adverte que o 

conhecimento do mesmo modo, encontra-se na cultura organizacional. 

Davenport e Prusak (2003) também caracterizam o conhecimento como: 

 
Uma mistura fluida de experiência condensada, valores, informação contextual e 

insight experimentado, a qual proporciona uma infraestrutura para avaliação e 

incorporação de novas experiências e informações. Ele tem origem e é aplicado na 

mente dos conhecedores. Nas organizações, ele costuma estar embutido não só em 

documentos ou repositórios, mas também nas rotinas, processos, práticas e normas 

organizacionais (DAVENPORT; PRUSAK, 2003). 

 

Servin (2005) entende conhecimento como derivado da informação, porém mais rico e 

com mais significado que esta, e inclui nesse entendimento a sabedoria e compreensão obtidas 

pela experiência ou estudo, pelos resultados de comparações e de conexões, pela identificação 

de consequências. 

Com relação aos tipos de conhecimento, Nonaka e Takeuchi (1997) apresentam dois 

tipos: o conhecimento tácito e o conhecimento explícito. 

Abaixo temos um conceito para o conhecimento tácito: 

 
É altamente pessoal e difícil de formalizar, sendo difícil de ser comunicado ou 

compartilhado com outros. Insights subjetivos, intuições e dicas integram esta 

categoria de conhecimento. Além disso, conhecimento tácito é profundamente 
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enraizado na ação e experiência do indivíduo, assim como nos ideais, valores ou 

emoções abraçados por ele ou ela (NONAKA e TAKEUCHI, 1997, p. 8). 

 

Já o conhecimento explícito é descrito a seguir: 

 
Pode ser expresso em palavras e números, e facilmente comunicado e compartilhado 

na forma de dados, fórmulas científicas, procedimentos codificados ou princípios 

universais (...) pode ser facilmente ‘processado’ por um computador, transmitido 

eletronicamente ou armazenado em banco de dados” (NONAKA e TAKEUCHI, 

1997, pp. 8-9). 

 

Terra (2005) argumenta que o conhecimento tácito é associado ao processo de inovação, 

servindo a propósitos como: identificação e solução de problemas, predição e antecipação. 

Frequentemente as organizações acabam confundindo informação e conhecimento. 

Gestão do conhecimento é então, aclamada como uma abordagem holística da gerência da 

informação (CARLOS et al., 2006). 

De acordo com Servin (2005) um dos principais objetivos da GC é a facilitação dos 

processos organizacionais para estabelecer um ambiente no qual as pessoas sejam motivadas a 

criar, aprender, compartilhar e usar o conhecimento em conjunto, para o benefício da 

organização, das pessoas que nela trabalham e dos seus clientes e demais partes interessadas. 

Para Schultze e Leidner (2002), Fleury e Oliveira Junior (2001), a Gestão do 

Conhecimento (GC) está vinculada a uma miríade de termos como: memória organizacional, 

inteligência empresarial, aprendizagem organizacional, capital intelectual, organização de 

aprendizagem, ativos intangíveis, compartilhamento da informação, trabalho colaborativo, 

entre outros. A Gestão do Conhecimento, dessa forma, diz respeito ao ato de criar, representar 

e armazenar o conhecimento. Esse processo deve envolver ações de transferência, aplicação 

desse conhecimento e sua proteção, constituindo: 

 
Um conjunto de estratégias para: criar, adquirir, compartilhar e utilizar ativos de 

conhecimento; estabelecer fluxos que garantam a informação necessária no tempo e 

formato adequados, a fim de auxiliar na geração de ideias, solução de problemas e 

tomada de decisão (BOFF, 2000). 

 

Trata-se, portanto, de uma abordagem sistemática e organizada para melhorar a 

capacidade da organização de mobilizar conhecimento para aumentar o desempenho” (KPMG, 

2003). 
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2.2 O processo de gestão do conhecimento na organização: modelos teóricos  

 

Há uma diversidade de modelos teóricos referentes à Gestão do Conhecimento na 

literatura. Portanto, faz-se necessário fazer uma análise dos principais modelos, visando um 

melhor entendimento acerca do assunto. De acordo com Dalkir (2005), os modelos de GC 

podem ser classificados da seguinte forma: a) Modelos associados a teorias de criação do 

conhecimento; b) Modelos associados à gestão de recursos; e c) Modelos associados à 

aprendizagem organizacional, os quais são descritos a seguir. 

 

2.2.1 Modelos associados a teorias de criação do conhecimento 

 

Possuem foco na criação do conhecimento. Nessa classificação, encontram-se os 

modelos desenvolvidos por Nonaka e Takeuchi (1997) e Choo (2003) como os mais difundidos.  

De acordo com o modelo de Nonaka e Takeuchi (1997), a GC tem como objetivo criar 

conhecimento, disseminá-lo através da organização e incorporá-lo em seus produtos, serviços 

e sistemas. Para os referidos autores, a criação do conhecimento é um processo “espiral” de 

interações dinâmicas entre os conhecimentos previamente abordados, tácito e explícito, onde a 

combinação dessas categorias leva a quatro padrões no processo de criação e conversão do 

conhecimento entre tácito e explícito - o modelo conhecido como SECI: Socialização, 

Externalização, Combinação e Internalização. A Figura 1 apresenta o modelo espiral que 

representa a criação do conhecimento em uma organização proposto por Nonaka e Takeuchi 

(1997). 

     Figura 1 - Criação do conhecimento na empresa 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Nonaka e Takeuchi (1997). 
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Neste modelo de Nonaka e Takeuchi (1997), a Socialização trata do compartilhamento 

do conhecimento de indivíduo para indivíduo através da experiência direta, ou seja, conversão 

de conhecimento tácito para tácito. Já a Externalização converte o conhecimento tácito em 

explícito, através do diálogo, troca de ideias, imagens, palavras, conceitos, metáforas, 

analogias, narrativas e recursos gráficos, do indivíduo para o grupo; A Combinação converte o 

conhecimento explícito em conjuntos mais complexos, a partir de três processos: i) a captura e 

integração de novos conhecimentos explícitos, tanto de dentro e de fora da organização e sua 

combinação; ii) a disseminação de conhecimento explícito, para espalhar o novo conhecimento 

aos membros da organização, e; iii) o processamento de conhecimento em formas mais 

facilmente utilizáveis. E, por fim, a Internalização, que converte o conhecimento explícito da 

organização em conhecimento tácito, ou seja, da organização para o indivíduo, conhecimento 

este incorporado nas ações e nas práticas, através de treinamento ou simulações. 

Outro modelo associado a teorias de criação do conhecimento é o modelo de Choo 

(2003). O autor apresenta um ciclo do conhecimento o qual sugere a integração dos processos 

de criação de significado, construção do conhecimento e tomada de decisões, o qual pode ser 

visto na Figura 2 a seguir: 

 

           Figura 2 - Ciclo do Conhecimento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fonte: Adaptado de Choo (2003). 

 

Com relação ao processo de criação de significado, Choo (2003) afirma que o objetivo 

imediato da construção do sentido é permitir aos membros da organização construir um 

entendimento compartilhado sobre o que é a organização e o que ela faz. Ou seja, as 

informações devem ser interpretadas e procura-se dar sentido às mesmas. 
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Para o autor, a criação ou construção do conhecimento consiste no processo pelo qual 

as organizações criam (ou adquirem), organizam e processam a informação com o propósito de 

gerar novo conhecimento, por meio do que chama de aprendizagem organizacional. 

Já na perspectiva do processo de tomada de decisões destaca que, depois que criou 

significados através da informação, e construiu conhecimentos para agir, a organização precisa 

escolher entre as várias opções ou capacidades disponíveis e decidir por uma única estratégia. 

 

2.2.2 Modelos associados à gestão de recursos 

 

Os modelos associados à gestão de recursos possuem foco na gestão do capital 

intelectual. Destaque para os modelos de Edvinsson-Malone (1998), Sveiby (1998); Terra 

(2005). 

Edvinsson e Malone (1998) descrevem um modelo de gestão do conhecimento com 

ênfase em três tipos de recursos organizacionais e suas relações: a) capital humano: 

conhecimento que cada indivíduo da organização possui e sua capacidade de gerar novos 

conhecimentos. Representa o fluxo de conhecimento dentro da organização e é constituído pelo 

conjunto de sistemas administrativos, modelos, rotinas, patentes, softwares, inovações, banco 

de dados, enfim, toda a infraestrutura responsável pelo funcionamento da organização; b) 

capital estrutural: conhecimento institucionalizado sob a forma de estruturas, processos e 

cultura da organização; c) capital do cliente: traduz-se pela percepção da organização pela visão 

do cliente, é o valor da organização percebido pelo cliente. 

De acordo com Sveiby (1998) a Gestão do Conhecimento faz parte da configuração das 

estratégias organizacionais. O modelo apresentado pelo autor aborda elaboração da estratégia 

organizacional, a partir de uma perspectiva baseada na GC e no capital intelectual. A ênfase é 

no compartilhamento do conhecimento, tanto internamente quanto externamente à organização. 

O autor organiza os ativos intangíveis em três dimensões, a saber: a) estruturas internas 

(como exemplo, investimento em P&D (Pesquisa e Desenvolvimento), plano de carreiras e 

desenvolvimento dos funcionários, modelos e sistemas computacionais e administrativos, e a 

cultura da organização); b) estruturas externas (podem-se exemplificar em elementos tais como 

a relação com clientes e fornecedores, e imagem da organização para a sociedade); e c) 

competências individuais (estão relacionadas com o conhecimento e habilidades de cada 

indivíduo da organização, e como exemplo têm-se a qualificação dos funcionários, 

comprometimento e criatividade). Para o autor, portanto, a Gestão do Conhecimento se apoia 

nas pessoas, de forma direta ou indireta, sendo as pessoas que fazem as organizações, e todos 
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os ativos, tangíveis ou intangíveis, seriam resultados das ações humanas. Na figura 3 a seguir, 

é possível visualizar as dimensões propostas por Sveiby (1998), que se relacionam entre si como 

intuito de gerar valor para a organização. 

                                      Figura 3 - Dimensões do Modelo de Sveiby 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fonte: Adaptado de Sveiby (1998). 

 

O modelo apresentado por Terra (2005) aponta sete dimensões da gestão do 

conhecimento que propõe um papel central da gestão das organizações para a criação de 

condições propícias ao compartilhamento e criação do conhecimento. As dimensões 

apresentadas são: Dimensão 1: Fatores Estratégicos e o Papel da Alta Administração; Dimensão 

2: Cultura e Valores Organizacionais; Dimensão 3: Estrutura Organizacional; Dimensão 4: 

Administração de Recursos Humanos; Dimensão 5: Sistemas de Informação; Dimensão 6: 

Mensuração de Resultados; Dimensão 7: Aprendizado com o Ambiente. 

 

O Quadro 1 discorre sobre a abordagem das sete dimensões propostas por Terra (2005). 

 

 Quadro 1- Dimensões do modelo de Terra (2005) 

DIMENSÃO ABORDAGEM  DA DIMENSÃO 

 1 - Fatores 

Estratégicos e o 

Papel da Alta 

Administração 

Essa dimensão ressalta a importância do apoio da alta 

administração através de ações e pensamentos unificados. 

 2 - Cultura e 

Valores 

Organizacionais 

Toda organização possui uma cultura própria e valores 
organizacionais que foram se formando ao longo do tempo pela 

interação entre as pessoas e a administração. Ressalta-se nessa 

dimensão a importância de se criar um ambiente de inovação, 
experimentação e aprendizado contínuo torna-se um grande 

desafio.  

3 - Estrutura 

Organizacional 

A mudança na estrutura organizacional é inevitável. No geral , 

segundo Terra (2005), as estruturas organizacionais modernas 

baseiam-se na formação de equipes multidisciplinares com alto 
grau de responsabilidade e autonomia. 
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4 – Administração 

de RH 

O papel da administração de RH é definir políticas que dão suporte 
à manutenção, à aquisição e à difusão do conhecimento na 

empresa, através de ações tais como: atração e retenção de talentos, 

estímulo de comportamentos e políticas de remuneração. 

5 – Sistemas de 

Informação 

A Tecnologia da Informação é a maior aliada do processo de 

Gestão do Conhecimento. Deve ainda ser o grande facilitador da 
difusão e do compartilhamento do conhecimento. A efetivação de 

um repositório do conhecimento, a disponibilização e a 

distribuição de conteúdos, o ambiente e as ferramentas de 
colaboração são algumas de suas atribuições.   

6 - Mensuração dos 

Resultados 

Atualmente, os esforços de mensuração têm se concentrado na 

medida dos resultados globais das empresas, associando ao uso ou 
não de políticas formais de Gestão do Conhecimento. Assim os 

resultados numéricos das empresas são obtidos de forma 

comparativa entre aquelas que possuem e as que não possuem 
processo formal de GC.  

7 - Aprendizado 

com o Ambiente 

Segundo o autor, a necessidade de aprendizado é cada vez mais 
estendida para além das fronteiras da empresa, ou seja, clientes, 

fornecedores, outras empresas (concorrentes ou não), institutos de 

pesquisa, universidades etc.  
Fonte: Adaptado de Terra (2005). 

 

Diante das dimensões expostas no Quadro 1, é notória a importância do 

comprometimento da alta administração com o estabelecimento de uma cultura de GC na 

organização. Terra (2005) afirma que a GC se dá através de processos na organização, como se 

pode observar na seguinte citação: 

 
Gestão do conhecimento significa organizar as principais políticas, processos e 

ferramentas gerenciais e tecnológicas à luz de uma melhor compreensão dos processos 

de geração, identificação, validação, disseminação, compartilhamento, proteção e uso 

dos conhecimentos estratégicos para gerar resultados (econômicos) para a empresa e 

benefícios para os colaboradores internos e externos (stakeholders) (TERRA, 2005, 

p. 8). 

 

Outro fator importante retratado no modelo é a prática de inovação e motivação dos 

membros da organização na constante busca e disseminação do conhecimento. A tecnologia da 

informação se destaca como importante aliada e facilitadora na disseminação do conhecimento. 

Outro ponto que se destaca é a importância de se medir os resultados atrelados à implantação 

ou não de uma cultura de GC nos processos organizacionais. Por fim, Terra (2005) menciona a 

importância da formação de alianças para o aprendizado externo e que a formação de tais 

alianças permite às empresas manterem alto nível de flexibilidade e adquirir apenas as 

competências de que necessitam.  

 

2.2.3 Modelos associados à aprendizagem organizacional 
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 Os modelos associados à aprendizagem organizacional possuem foco na organização 

que aprende. Surge em 1990 com o livro “A quinta disciplina” de Peter Senge. Esta obra aborda 

a importância do pensamento sistêmico para as organizações que aprendem. Segundo o autor, 

o pensamento sistêmico permite perceber a complexidade da organização, complexidade esta 

que pode ser dinâmica ou de detalhes. De acordo com Senge (2010), há complexidade dinâmica 

quando ações óbvias produzem consequências não óbvias, e há complexidade de detalhes 

quando há situações onde há variáveis interligadas e que têm uma maior grau de previsibilidade.  

 Senge (2010) relaciona a GC ao aprendizado organizacional. O autor afirma que nas 

organizações que aprendem, as pessoas expandem continuamente sua capacidade de criar 

resultados que elas realmente desejam, e onde as pessoas estão constantemente aprendendo a 

aprender coletivamente. Na citada obra “A quinta disciplina”, o referido autor afirma que a 

organização que quer aprender a reaprender, deverá dominar cinco disciplinas básicas, a saber:  

a) Domínio Pessoal: na visão do autor é a disciplina que visa possibilitar e expandir nossa visão 

pessoal, desenvolver a paciência, concentrar nossas energias e ver a realidade objetivamente, 

ou seja, é considerada o alicerce espiritual da organização que aprende;  

b) Modelos Mentais: Segundo o autor, os modelos mentais são imagens que os indivíduos 

formam, sobre o funcionamento do mundo, que limitam suas formas de pensar e de agir. 

Esta disciplina. O autor ressalta que os modelos mentais controlam a percepção e podem, 

portanto travar as organizações, mantendo práticas ultrapassadas, impedindo o aprendizado 

organizacional; 

c) Visão Compartilhada: Para o autor, a organização precisa ter uma visão que crie um 

compartilhamento mútuo entre seus funcionários, pois o conhecimento isolado não agrega 

nenhum valor à organização; 

d) Aprendizagem em Equipe: O autor comenta que na organização moderna a aprendizagem é 

buscada através de equipes e não individualmente; 

e) Pensamento Sistêmico: O autor destaca que o pensamento sistêmico abrange todas as demais 

disciplinas, ou seja, há uma integração das demais relacionando-as, não sendo apenas peças 

isoladas de um tabuleiro. 

Complementando o pensamento dos modelos apresentados, um fator importante para a 

implementação de GC, segundo Servin (2005), é que a gestão do conhecimento não pode 

continuar como uma área distinta dentro da organização, mas sim deve ser incorporada aos seus 

processos de negócio. 

Diante dos modelos expostos, percebe-se que a GC, de forma geral, é direcionada nas 

organizações através de práticas e ações voltadas para a melhoria dos processos e produtividade, 
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bem como práticas que podem beneficiar a tomada de decisão nas organizações. Dessa forma, 

para se pensar na implementação de uma cultura de GC, deve-se iniciar através do uso de 

práticas de GC a serem usadas na rotina da organização, com o intuito de se viabilizar uma 

cultura de GC. 

 

2.3 Práticas de gestão do conhecimento na gestão organizacional 

 

Os modelos teóricos são arcabouços para a implementação da GC nas organizações. E 

para que se possa efetivamente adotar GC em uma instituição, se faz necessário a adoção de 

boas práticas voltadas para a gestão do conhecimento. É de grande importância para o estudo 

em questão, conhecer as principais práticas de GC, apresentadas pelos principais estudiosos do 

tema. Batista (2012) descreve as práticas de gestão do conhecimento como práticas de gestão 

organizacional voltadas para produção, retenção, disseminação, compartilhamento e aplicação 

do conhecimento dentro das organizações, bem como na relação dessas com o mundo exterior.  

As práticas de GC são conhecidas como rotinas diretamente envolvidas no 

desenvolvimento e na aplicação do conhecimento; as práticas ajudam a uma empresa a tomar 

medidas orientadas a melhorar a capacidade de resposta e a superar as limitações da inovação 

causadas pela cultura e história (COOMBS; HULL; PELTU, 2000). 

Na última década, a OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico) tem-se preocupado em entender o conjunto de práticas adotadas por organizações 

públicas e privadas para gerenciar seus ativos intelectuais. Para tal, a organização articulou 

especialistas que indicaram a necessidade de se definir e construir uma base sistemática de 

práticas de GC, com informações sobre seis áreas de análise (OECD, 2003, p.22). São elas: 

i. Utilização e implementação de práticas de GC;  

ii. Razões para se utilizar ou não práticas de GC; 

iii. Fontes que viabilizam o desenvolvimento destas práticas; 

iv. Os benefícios e consequências reais;  

v. Financiamento da política de GC; e  

vi. Indicadores gerais. 

A OECD considera que práticas de GC são as ações (formais e informais) 

desempenhadas rotineiramente para a operacionalização desses processos de GC pela 

organização (OECD, 2003). Além disso, também analisa a situação das práticas de GC em 

organizações empresariais verificando seis dimensões: (i) utilização de práticas de GC; (ii) 

razões alegadas pelas organizações para adotar práticas de GC; (iii) resultados obtidos pelas 
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organizações ao adotar práticas de GC; (iv) definição de responsabilidades organizacionais 

pelas práticas de GC; (v) gastos da organização em práticas de GC; e (vi) estrutura da 

organização empresarial (quanto à dispersão geográfica e número de empregados). 

Davenport (1998) propõe os seguintes tipos de práticas de gestão do conhecimento 

organizacional: 

i. captar e reutilizar o conhecimento estruturado;  

ii. captar e compartilhar lições aprendidas com a prática;  

iii. identificar fontes e redes de expertise;  

iv. estruturar e mapear conhecimentos necessários para aumentar a performance;  

v. mediar e controlar o valor econômico do conhecimento; e 

vi. sintetizar e compartilhar conhecimento advindo de fontes externas. 

Batista (2006) apresenta uma lista de 27 Práticas de GC que possibilitam avaliar a 

implementação e abrangência da GC em Instituições de Educação Superior (IES). Para isto, 

agrupa as práticas em três dimensões: práticas relacionadas à gestão de recursos humanos, 

práticas relacionadas a processos facilitadores da gestão do conhecimento e práticas 

relacionadas à base tecnológica e funcional de suporte à GC.  

De acordo com a categorização proposta por Batista (2006), as práticas relacionadas aos 

aspectos de gestão de recursos humanos facilitam a transferência, a disseminação e o 

compartilhamento de informações e de conhecimento. Àquelas ligadas primariamente à 

estruturação dos processos organizacionais funcionam como facilitadores da geração, retenção, 

organização e disseminação do conhecimento organizacional. E por fim, as práticas cujo foco 

central é a base tecnológica e funcional, serve de suporte à gestão do conhecimento 

organizacional, incluindo a automação da gestão da informação, dos aplicativos e das 

ferramentas de Tecnologia da Informação (TI) para captura, difusão e colaboração. 

O agrupamento resultante da categorização realizada por Batista (2006) é descrito no 

Quadro 2. 
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Quadro 2 -  Práticas de GC

 
 Fonte: Adaptado de Batista (2006). 

 

Deste modo, pode-se perceber a interligação entre o fator humano, representado pelas 

práticas relacionadas aos recursos humanos; Os processos, que serão executados por essas 

pessoas, e a grande aliada no estabelecimento de uma cultura de GC, a tecnologia da 

informação. A TI, portanto, através de seus sistemas e ferramentas, podem facilitar os processos 

que por sua vez, são executados por pessoas, constituindo dessa forma, a relação entre as três 

dimensões de práticas de GC apresentadas por Batista (2006). 

 

2.4 O papel da tecnologia da informação nas práticas de gestão do conhecimento 

 

É inegável e notória a importância da Tecnologia da Informação na atual conjuntura da 

sociedade moderna.  Davenport e Prusak (2003) afirmam que a gestão do conhecimento é muito 

mais que tecnologia, mas a tecnologia certamente faz parte da gestão do conhecimento. 

A Tecnologia da Informação é uma importante aliada às práticas de GC. Angeloni 

(2003) enfatiza a importância da Tecnologia da Informação para a comunicação e para o 
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armazenamento de dados, informações e conhecimento, bem como a troca desses 

conhecimentos gerados entre os tomadores de decisão. 

Segundo Torres (2012), para que a organização disponha de dados, informações e 

conhecimentos em tempo hábil para suportar a tomada de decisão, se faz necessária a existência 

de uma adequada infraestrutura de TI, bem como sistemas que permitam a circulação desse 

conhecimento na organização.  Castells (2007) afirma que a informação é a principal matéria-

prima do nosso atual sistema econômico-social. As tecnologias agem sobre a informação e não 

apenas informação age sobre a tecnologia. O autor também ressalta que o que caracteriza a atual 

revolução tecnológica não é a centralidade de conhecimentos e informação, mas a aplicação 

desses conhecimentos e dessa informação para geração de novos conhecimentos e de 

dispositivos e de processamento/comunicação da informação. 

Como discutido, de acordo com Terra (2005), a GC é baseada em 7 (sete) dimensões, 

onde em uma dessas dimensões, a dimensão 5 (cinco),  aborda-se a relação entre a TI e a Gestão 

do Conhecimento através do uso de sistemas da informação no compartilhamento do 

conhecimento. A Tecnologia da Informação exerce, portanto, um importante papel nos 

processos de geração, difusão e armazenamento de conhecimentos, tornando-se imprescindível 

para que a organização use esse conhecimento como ferramenta estratégica para a tomada de 

decisão e para que os objetivos e metas sejam atingidos. De acordo com Terra (2005), as 

tecnologias digitais aumentaram enormemente o potencial de colaboração nas corporações. 

Batista (2012) ressalta que a tecnologia viabiliza e acelera os processos de GC por meio 

de práticas efetivas cujo foco central é a base tecnológica. Essas práticas (ferramentas e 

técnicas) contribuem para a criação, o armazenamento, o compartilhamento e a aplicação do 

conhecimento. O referido autor também destaca práticas de GC cujo foco central é a base 

tecnológica e funcional que serve de suporte à gestão do conhecimento organizacional, 

incluindo automação da gestão da informação, aplicativos e ferramentas de TI para captura, 

difusão e colaboração. 

No Quadro 3 a seguir temos algumas dessas práticas de GC, destacadas por Batista 

(2012): 

 

Quadro 3 - Descrição das Práticas de GC 

Práticas de GC Descrição 

Ferramentas de 

colaboração como 

portais, intranets e 

extranets 

Referem-se a portais ou outros sistemas informatizados que capturam e difundem 

conhecimento e experiência entre trabalhadores/departamentos. Um portal é um 

espaço web de integração dos sistemas corporativos, com segurança e privacidade dos 

dados. O portal pode se constituir em um verdadeiro ambiente de trabalho e repositório 

de conhecimento para a organização e seus colaboradores, propiciando acesso a todas 
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as informações e às aplicações relevantes, e também como plataforma para 

comunidades de prática, redes de conhecimento e melhores práticas. Nos estágios mais 

avançados, permite customização e personalização da interface para cada um dos 

funcionários. 

Repositório de 

conhecimentos 

Repositório digital que tem como objetivo recolher, preservar, gerir e disseminar a 

produção organizacional. 

Sistemas de 

workflow 

São práticas ligadas ao controle da qualidade da informação apoiado pela automação 

do fluxo ou trâmite de documentos. Workflow é o termo utilizado para descrever a 

automação de sistemas e processos de controle interno, implantada para simplificar e 

acelerar os negócios. É utilizado para controle de documentos e revisões, requisições 

de pagamentos, estatísticas de desempenho de funcionários etc. 

Gestão de 

conteúdo 

É a representação dos processos de seleção, captura, classificação, indexação, registro 

e depuração de informações. Tipicamente, envolve pesquisa contínua dos conteúdos 

dispostos em instrumentos, como bases de dados, árvores de conhecimento, redes 

humanas etc. 

Gestão Eletrônica 

de Documentos 

(GED) 

Trata-se de prática de gestão que implica a adoção de aplicativos informatizados de 

controle de emissão, edição e acompanhamento da tramitação, distribuição, 

arquivamento e descarte de documentos. 

Data Warehouse 

(ferramenta de TI 

para apoio à GC) 

Tecnologia de rastreamento de dados com arquitetura hierarquizada disposta em bases 

relacionais, permitindo versatilidade na manipulação de grandes massas de dados. 

Data mining 

(ferramenta de TI 

para apoio à GC) 

Os mineradores de dados são instrumentos com alta capacidade de associação de 

termos, permitindo-lhes “garimpar” assuntos ou temas específicos. 

Fonte: Adaptado de Batista (2012). 

É importante destacar a afirmação de Davenport e Prusak (2003) de que a gestão do 

conhecimento eficaz só poderá ocorrer com a ampla mudança comportamental, cultural e 

organizacional. Segundos os autores a mera presença de tecnologia não criará uma organização 

de aprendizado contínuo, uma meritocracia nem uma empresa criadora do conhecimento. 

Davenport e Prusak (2003) também afirmam que a mais valiosa função da tecnologia 

na Gestão do Conhecimento é estender e aumentar o alcance da transferência do conhecimento. 

Da mesma forma que a TI é estratégica para a Gestão do Conhecimento, a GC também 

surge como ferramenta estratégica para apoiar os processos da área de TI. Corrêa (2014) propõe 

um modelo de GC para o setor de TI das organizações que objetiva prover a este setor o 

conhecimento sobre os processos organizacionais, pessoas e sistemas de informação assim 

como a relação entre estes elementos. Segundo o autor conhecer os processos organizacionais 

torna-se necessário, pois os produtos e serviços gerados pelo setor de TI das organizações visam 

apoiar tais processos a fim de permitir ganhos de tempo, custo, dentre outros. O autor também 

destaca a importância que as pessoas exercem em uma organização. Segundo o mesmo, O 
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conhecimento das pessoas precisa ser gerido e mantido na organização, mas a rotatividade de 

funcionários pode resultar em perda de conhecimento. 

Diante do exposto, ressalta-se a reflexão de Angeloni (2003) e Terra (2005), onde 

apenas a tecnologia não é suficiente para a gestão do conhecimento, mas é fundamental por 

fornecer a infraestrutura adequada que possibilita o processamento das informações e dos 

conhecimentos organizacionais, além de favorecer a comunicação entre as pessoas que fazem 

parte da organização, possibilitando o trabalho colaborativo. 

Em 2006, o IPEA aplicou uma pesquisa direcionada às Pró-Reitorias de Administração 

e Planejamento das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), e tinha como um dos 

principais objetivos avaliar a situação atual das práticas de gestão do conhecimento nas IFES. 

Para tal pesquisa foi aplicado um questionário aos pró-reitores, que continha uma lista de 27 

práticas, baseadas nas práticas destacadas por Batista (2012). Os resultados da pesquisa 

mostraram que a implantação de práticas de gestão do conhecimento nas áreas de administração 

e de planejamento das IFES se encontra no estágio inicial nas três categorias analisadas.  

 

2.5 Como diagnosticar a gestão do conhecimento na organização 

 

O diagnóstico da Gestão do Conhecimento é um dos métodos utilizados como insumo 

para a elaboração de estratégias de GC pelas organizações, e conta com diversos métodos e 

técnicas já consolidados na literatura. Porém, ainda não há consenso nos meios acadêmico e 

organizacional sobre o método mais adequado para tanto (MALLMANN, 2012). 

Para Stollenwerk (2001), a medição e avaliação do desempenho da GC são elementos 

que facilitam e ajudam nas implantações de GC e a existência dessas práticas garante 

receptividade, apoio e compromisso com a organização do conhecimento, bem como, permite 

melhorar o foco nas ações, facilita o alcance das metas e permite uma melhor definição de 

padrões. 

Batista (2004) afirma que a análise das metodologias apresentadas para avaliar a 

efetividade das práticas de Gestão do Conhecimento mostra que há ainda muita divergência 

sobre quais são os aspectos essenciais a ser analisados. Segundo o autor, estão em curso 

tentativas de se construir instrumentos adequados para avaliar a Gestão do Conhecimento. No 

caso das organizações públicas, a escassez de métodos é ainda maior.  Para o autor, o desafio é 

duplo: adaptar as práticas de GC – originalmente implementadas na iniciativa privada – ao setor 

público e construir instrumentos de avaliação que considerem as especificidades da 

Administração Pública.  
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O autor destaca a importância do diagnóstico de GC no Manual de Implementação da 

Gestão do Conhecimento na Administração Pública, modelo este adaptado do método de 

implementação da Gestão do Conhecimento (GC) desenvolvido pela Asian Productivity 

Organization (APO), sendo este diagnóstico uma etapa em que a organização pública realiza 

uma breve autoavaliação do grau de maturidade em GC utilizando o Instrumento para 

Avaliação da GC na Administração Pública. 

Os métodos que visam avaliar a implantação de práticas e o grau de institucionalização 

da GC,possibilitam, dentre outras ações: i) avaliar o estágio e alcance obtidos pela organização 

na implantação da GC; ii) diagnosticar a capacidade da organização de promover o uso da 

informação e do conhecimento; iii) identificar áreas e processos da organização em que há 

oportunidade de avanços; iv) se aplicadas de modo repetido ao longo do tempo, mensurar o 

avanço da GC na organização, e; v) avaliar-se de modo comparativo com outras organizações 

que utilizam métodos semelhantes (BATISTA, 2008). 

Mallman (2012) complementa acerca da filosofia de medição do conhecimento com 

foco em avaliação comparativa: 

 
A realização dos diagnósticos e avaliações por esses métodos é rápida e bastante 

facilitada por utilizarem questionários a serem respondidos por integrantes das 

organizações pesquisadas, o que possibilita a obtenção de uma “foto instantânea” da 

situação em determinado momento, a partir da qual é viabilizada a rápida elaboração 

de planos de ação. A rapidez na ação é uma maneira de criar uma imagem favorável 

a programas de GC. A participação dos membros das organizações na realização do 

diagnóstico é, também, uma forma de disseminar o tema e de incentivá-los a 

envolverem-se nas ações relacionadas à GC (MALLMANN, 2012). 

 

Batista (2012) propõe um novo método, onde afirma o seguinte: 

 
A organização pública realiza uma breve autoavaliação do grau de maturidade em GC 

utilizando o Instrumento para Avaliação da GC na Administração Pública [...] e, com 

base nessa avaliação, elabora o business case justificando a importância da GC”.  

 

De acordo com Batista et al. (2007) afirma que caso a necessidade seja avaliar o grau 

de maturidade da organização em relação à institucionalização da GC ou o grau de 

implementação de práticas de GC, os métodos para avaliar a implantação de práticas e o grau 

de institucionalização da GC, são os mais adequados. 

Batista et AL. (2007) também faz menção a alguns métodos para avaliar a implantação 

de práticas e o grau de institucionalização. São eles: a) The Road Map for Knowledge 

Management (American Productivity and Quality Center – APQC); b) As Sete Dimensões da 

Gestão do Conhecimento (José Cláudio C. Terra); c) O Diagnóstico da Gestão do 

Conhecimento (Wendi Bukowitz e Ruth L. Williams – PriceWaterhouseCoopers).; d) O Grau 
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de Conscientização das Organizações em Relação à Gestão do Conhecimento (KPMG); 5) A 

Implementação da Gestão do Conhecimento na Administração Pública (Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE); 6) O Grau de Formalização e 

Explicitação da Gestão do Conhecimento (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea); 

7) O Estágio e o Alcance das Práticas de Gestão do Conhecimento (Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada – Ipea); 8) Organization Knowledge Assessment – OKA (World Bank 

Institute). 

Dentre os métodos mencionados por Batista (2008), destaca-se o OKA, que é um 

instrumento de avaliação desenvolvido por Fonseca (2006) para o Banco Mundial, que propõe 

a realização do diagnóstico da situação da gestão do conhecimento em uma organização para: 

a) avaliar a capacidade e o nível de preparação de uma organização para GC. O OKA 

também permite que as organizações identifiquem seus pontos fortes e fracos nas principais 

áreas relacionadas à GC; 

b) ser usado como passo inicial para produzir um plano de implantação de GC nas 

organizações ou para avaliação de programas específicos de GC; 

c) construção de um entendimento organizacional por meio de consenso; 

d) conscientização proporcionada pelos elementos e dimensões do modelo; 

e) realização de comparações de resultados (benchmarking) entre unidades da mesma 

organização ou organizações diferentes. 

O Método OKA conta com três elementos essenciais: i) pessoas; ii) processos; e iii) 

sistemas. Para Fonseca (2006), tais elementos possibilitam a operacionalização de ações de GC 

nas organizações.  

Na dimensão Pessoas têm-se os seguintes elementos: i) cultura e inventivos; ii) 

identificação e criação do conhecimento; iii) compartilhamento do conhecimento; iv) 

comunidades de prática e equipes de conhecimento; e v) conhecimento e aprendizagem. Na 

dimensão Processos o autor classifica os seguintes elementos: vi) liderança e estratégia; vii) 

fluxo de conhecimento; viii) operacionalização do conhecimento; ix) alinhamento; e x) 

indicadores e monitoramento. Já na dimensão Sistemas são listados os seguintes elementos: xi) 

infraestrutura tecnológica da GC; xii) infraestrutura de acesso ao conhecimento; xiii) gestão de 

conteúdo; e xiv) infraestrutura do ambiente de GC.Mallmann (2012) destaca que além dos 

elementos essenciais, o OKA é constituído por dimensões, no total de 14, que por sua vez são 

caracterizadas por métricas bem definidas, que foram escolhidas como resultados de pesquisas 

realizadas por Fonseca (2006) durante seu doutorado em Ciência da Informação pela 

Universidade de Maryland, Estados Unidos.  
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Ao analisar essas dimensões e os elementos que as compõem, cabe salientar a 

semelhança com a categorização das práticas de GC feita por Batista (2006), em práticas 

relacionadas à gestão dos recursos humanos, práticas relacionadas a processos facilitadores da 

GC e as práticas relacionadas à base tecnológica e funcional de suporte à GC.  A figura 4 

apresenta os elementos e respectivas dimensões do OKA: 

 

Figura 4 - Arquitetura do método Organizational Knowledge Assessment 

(OKA)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Adaptado de Fonseca (2006). 

 

Na obra - Modelo de Gestão do Conhecimento para a Administração Pública Brasileira 

- de Batista (2012), o mesmo afirma que o método não considera as diferenças entre as 

organizações públicas e privadas e não associa GC diretamente com resultados institucionais, 

tais como aumentar a eficiência e melhorar a qualidade de processos, produtos e serviços. 

Apesar da complexidade do método, o autor destaca que o Método OKA tem sido utilizado por 

organizações públicas como Embrapa, IPEA e Câmara dos Deputados, para citar algumas.  

Outro modelo importante é o Diagnóstico de Gestão do Conhecimento, o DGC, 

proposto por Bukowitz e Williams (2002), o qual é fundamentado em um manual de 

estruturação de processos da gestão do conhecimento partindo da avaliação inicial da situação 

da organização, e define conceitos na implementação de práticas que geram e mantém o 

conhecimento. 

O DGC é composto por dois processos, o tático e estratégico, e esses são compostos, na 

sua totalidade, por sete seções, como demonstra a Figura 5. O processo tático refere-se ao 

conhecimento obtido diariamente. Segundo Bukowitz e Williams (2002), conforme as pessoas 
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obtém esse conhecimento para o seu trabalho diário, devolvem-no, de forma que os outros 

envolvidos o utilizem. Esse processo é composto por quatro seções: Obtenha, Utilize, Aprenda 

e Contribua.  

 

Figura 5 - Estruturação dos Processos de Gestão do Conhecimento 

 
    Fonte: Bukowitz e Williams (2002). 

 

 De acordo com as autoras, na seção Obtenha há a aquisição de informação e 

conhecimento, que seria o primeiro passo do processo de gestão do conhecimento possível de 

ser observado na maioria das organizações e está vinculado à descrição da necessidade de 

informação, bem como saber solicitar, entender, comunicar e capturar a informação. Ressalta-

se que o importante não é ter informações, mas sim utilizá-las bem. 

Na seção Utilizar, de acordo com as autoras, as pessoas devem buscar constantemente 

fontes novas e seguras para inovar e satisfazer as necessidades dos clientes. Já as organizações 

têm que proporcionar ambientes e melhores práticas para o estímulo da criatividade e uso da 

informação. Utilizar o conhecimento efetivamente para criar valor para o cliente depende da 

capacidade da organização de responder aos desafios. 

Bukowitz e Williams (2002) abordam a seção Aprender como sendo o processo de 

aprendizagem individual e organizacional, reconhecendo formalmente o valor da educação 

aplicada, identificando as formas de aprendizagem no cotidiano e integrando os mecanismos 

de reflexão no hábito do trabalho. Para agregar tem-se que não só formalizar, mas procurar 

aprender, internalizar. O processo de aprendizagem caminha em paralelo com a contribuição, 

pois ela é o catalisador da criação e aplicação de ideias novas, valendo salientar que este 

processo é mediato, cíclico e interminável. 
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As autoras afirmam que a seção Contribuir seria a transferência do conhecimento tácito 

para o conhecimento explícito é o norte da gestão do conhecimento, transformando as pessoas 

como parte fundamental das organizações. Diz respeito ao compartilhamento do conhecimento, 

ou seja, transferir o conhecimento individual para a organização, promovendo a compreensão 

e o respeito pelo valor do conhecimento compartilhado. Portanto, as organizações precisam 

estar atentas à qualidade da geração de ideias inovadoras e úteis e a capacidade de utilização 

destas ideias por parte de seus funcionários. O processo de contribuição apresenta grandes 

empecilhos, já que este é um passo que depende única e exclusivamente dos colaboradores da 

organização. Mesmo que a organização ofereça ambientes totalmente favoráveis e atinja com 

êxito os imperativos propostos por modelos e práticas, este passo é concretizado apenas com as 

ações individuais. 

Bukowitz e Williams (2002) descrevem o processo estratégico como um processo de 

longo prazo da combinação entre o intelectual e as exigências estratégicas, ou seja, o objetivo 

é o alinhamento da estratégia do conhecimento da organização com a estratégia geral do 

negócio, enfatizando o papel dos grupos e das lideranças organizacionais específicas. As seções 

envolvidas neste processo são: Avalie, Construa/Mantenha e Descarte. 

A seção Avalie direciona-se à identificação das novas formas de capital organizacional 

e a visualização das estruturas que guiam as práticas de gestão do conhecimento. A seção 

Construa / Mantenha busca assegurar que o conhecimento mantém a organização viável e 

competitiva por meio dos seus futuros ativos do conhecimento, bem como canaliza recursos de 

maneira que reabasteçam e criem conhecimento.  As autoras afirmam que na seção Descarte o 

enfoque não está apenas em descartar, mas também em não adquirir conhecimento que não seja 

necessário à organização em determinado momento, pois o que deve ser levado em conta é o 

objetivo específico da organização. 

Como se pode observar, esse modelo permite realizar uma análise da informação e do 

conhecimento em nível tático e estratégico da instituição. O referido modelo permite identificar 

as áreas de GC na qual a organização é deficiente, sendo uma ferramenta utilizada para o 

diagnóstico de GC nas organizações, tanto públicas como privadas. O modelo pode ser aplicado 

tanto de forma global na organização, ou em parte dela, sendo, portanto, uma das alternativas 

de diagnóstico de GC. 

No Quadro 4 é apresentada uma síntese com as referências sobre os temas abordados no 

Capítulo 2. 
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Quadro 4 – Referências sobre os temas abordados no Capítulo 2. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Diante do exposto no capítulo, pode-se concluir que a gestão do conhecimento é 

ferramenta estratégica para que as instituições possam aprimorar sua tomada de decisão e, 

consequentemente sua gestão. Através de boas práticas de GC é possível melhoras os processos 

organizacionais, dentre eles o planejamento de aquisições, e, no contexto desta pesquisa, o 

processo de planejamento de contratações de soluções de TI.
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3   PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES DE TI  

 

Um bom planejamento se faz importante para as aquisições na administração pública, 

inclusive na área de TI que dá suporte aos negócios das organizações.  

Neste capítulo serão abordados aspectos referentes ao processo de contratações de TI na 

Administração Pública, a importância do planejamento em contratações de TI na Administração 

Pública, será detalha a etapa de planejamento das contratações de TI segundo a IN 04, e por 

fim, serão relacionados o planejamento das contratações de TI e Gestão do Conhecimento, em 

seus aspectos essenciais, bem como serão apresentadas algumas práticas e ferramentas de 

gestão do conhecimento no planejamento das contratações de TI. 

 

3.1 O processo de contratações de TI na administração pública  

 

O processo de aquisições de TI na administração pública tem como propósito o uso 

eficiente dos recursos públicos. 

Na contratação de bens e serviços de TI é essencial a adoção de processo de trabalho 

formalizado, padronizado e judicioso quanto ao custo, à oportunidade e aos benefícios advindos 

para a organização (BRASIL, 2008a). A partir de 2002, o TCU vem intensificando esforços, 

através de acórdãos e recomendações, para induzir a padronização dos processos de trabalho de 

contratações de TI das organizações que integram a APF.  

O item 9.4 do Acórdão nº 786/2006- TCU - Plenário recomendou à Secretaria de 

Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

(SLTI) que elaborasse “um modelo de licitação e contratação de serviços de informática para a 

Administração Pública Federal (APF) e promovesse “a implantação dele nos diversos órgãos e 

entidades sob sua coordenação mediante orientação normativa”. Portanto, além de considerar a 

lei que rege o processo licitatório, Lei nº 8.666 de 1993, as aquisições de TI dos órgãos do 

executivo, devem levar em conta também a Instrução Normativa SLTI/MP n° 04, conhecida 

pela sigla IN 04, publicada inicialmente em 2008 e posteriormente atualizada em 2010. Uma 

nova versão foi atualizada novamente em 2014. A IN 04 dispõe sobre o processo de contratação 

de Soluções de Tecnologia da Informação pelos órgãos integrantes do Sistema de 

Administração de Recursos de Tecnologia (SISP) do Poder Executivo Federal. 

A primeira versão da IN 04, publicada em 2008, dava enfoque à contratação de serviços 

de TI. Esse conceito foi amadurecido posteriormente pelas atualizações da instrução normativa 

em questão, ampliando o contexto para não só serviços, mas soluções de TI. Uma Solução de 



42 
 

Tecnologia da Informação e Comunicação consiste no conjunto de bens e serviços de TI que se 

integram para alcançar o resultado pretendido com a contratação, de modo a atender à 

necessidade que a desencadeou (BRASIL, 2014). 

A versão de 2008 foi derivada do Acórdão 2.471/2008, adotado pelos ministros do 

Tribunal de Contas da União, o qual trata amplamente de novas recomendações acerca de como 

devem ser gerenciados e formulados os processos de aquisição de serviços de Tecnologia da 

Informação por parte dos distintos órgãos da APF. 

Um ponto importante do referido acórdão foi o estabelecimento que os órgãos e 

entidades da APF deveriam realizar seus processos de aquisição de serviços (à época os focos 

eram apenas os serviços) de TI de forma que fossem alinhados com o Plano Diretor de 

Tecnologia da Informação (PDTI) de cada órgão; o PDTI de cada órgão deve estar alinhado 

com as estratégias gerais do órgão ou entidade da APF a qual pertence, bem como com as 

diretrizes emanadas da Estratégia Geral de Tecnologia da Informação, que deveria ser 

formulada e atualizada permanentemente pelo órgão central do Sistema de Administração dos 

Recursos de Informação e Informática – SISP.  

O TCU, em diversos acórdãos, tem destacado a importância e determinado a 

necessidade da harmonia entre as contratações de TI e o planejamento estratégico dos 

órgãos/entidades federais. O item 9.3.11 do Acórdão nº 1.558/2003- TCU-Plenário é taxativo: 

“ao proceder a licitação de bens e serviços de informática, elabore previamente minucioso 

planejamento, realizado em harmonia com o planejamento estratégico da unidade e com o seu 

plano diretor de informática, [...]”. Aponta na mesma direção o item 9.1.1 do Acórdão nº 

2.094/2004- TCU-Plenário: “todas as aquisições devem ser realizadas em harmonia com o 

planejamento estratégico da instituição [...]”. Assim, toda contratação de TI deve ter seus 

benefícios para a organização explicitados, ou seja, deve ser justificada como irá colaborar para 

a consecução dos objetivos institucionais. 

Henkin e Selão (2010) enfatizam que o fato de ter sido elaborada uma Instrução 

Normativa específica para serviços de Tecnologia da Informação implica a admissão de que a 

natureza e o processo da compra de serviços de TI possuem características específicas que os 

distinguem da natureza e do processo de compra de outros serviços e/ou soluções. Segundo os 

autores, essas características são referentes à diversidade tecnológica existente nos serviços e, 

posteriormente encarados não só como serviços, mas as soluções de TI, diferentemente do que 

ocorre em outros tipos de serviços (segurança patrimonial, limpeza, transporte, entre outros). 
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A Instrução Normativa nº 4/2014 regula o processo de contratação de soluções de TI, 

subdividindo-o nas fases de planejamento da contratação, de seleção do fornecedor e de 

gerenciamento do contrato, conforme a Figura 6 apresentada a seguir: 

 

 Figura 6 - Modelo de Contratação de TI 

   Fonte: Núcleo de Contratações de TI – SISP, 2015. 

 

Este modelo apresentado na Figura 6 foi proposto pelo NCTI (Núcleo de Contratações 

de TI) que faz parte do SISP (Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da 

Informação), órgão vinculado ao Ministério do Planejamento. 

Na fase de PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO, observam-se os cuidados com a 

definição das responsabilidades dos envolvidos, justificativas e resultados esperados e fonte de 

recursos. Essa fase tem início com o recebimento do Documento de Oficialização da Demanda, 

pela Área de Tecnologia da Informação, encaminhado pela área requisitante. Os documentos 

produzidos nesta etapa são: Estudo Técnico Preliminar, Análise de Riscos e Termo de 

Referência ou Projeto Básico. 

A fase SELEÇÃO DO FORNECEDOR inicia-se com o encaminhamento do Termo de 

Referência (ou Projeto Básico) pela área de TI à área de licitações e é encerrada com a assinatura 

do contrato e com a nomeação de pessoas para exercerem os papéis de gestor do contrato, fiscal 

técnico do contrato, fiscal requisitante do contrato e fiscal administrativo do contrato. 

 A fase de GERENCIAMENTO DO CONTRATO foca no acompanhamento e na 

garantia adequada da prestação dos serviços e do fornecimento dos bens que compõem a 

solução de TI durante todo o período de execução do contrato. 

Enquanto os gestores de TI das organizações públicas do Executivo devem realizar a 

contratação de serviços de TI segundo a Instrução Normativa nº 4 (IN4), o Judiciário deve 
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seguir a Resolução 182 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), resolução com princípios 

parecidos com a IN 4, pois ambas têm como pilares o planejamento das aquisições de soluções 

de TI. A resolução 182, assim como a IN 4/2014, também prevê que a contratação esteja de 

acordo com o planejamento estratégico e com o planejamento de TI do órgão. Outra semelhança 

da resolução 182 com a IN 04/2014 são os artefatos produzidos na fase de planejamento: em 

ambas devem ser elaborados o estudo técnico preliminar da solução e o termo de referência ou 

projeto básico. 

A resolução 182 do CNJ disciplina as diretrizes para as contratações de Solução de 

Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC) realizadas pelos órgãos submetidos ao 

controle administrativo e financeiro do CNJ. De acordo com o artigo 7º desta resolução, o Plano 

de Contratações de STIC do órgão deverá ser elaborado no exercício anterior ao ano de sua 

execução, pela Área de Tecnologia da Informação e Comunicação, em harmonia com o seu 

Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC), de modo a incluir todas 

as contratações necessárias ao alcance dos objetivos estabelecidos nos planejamentos do órgão 

e de TIC. De acordo com a resolução nº 182 do CNJ, o planejamento das contratações de 

Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação deverá ser composto por duas fases: 

Elaboração dos Estudos Preliminares da STIC e Elaboração do Projeto Básico ou Termo de 

Referência. Como já mencionado, neste ponto a resolução 182 e a IN 4/2014 tem similaridades 

nestes artefatos. 

Diante do exposto, visto a atual importância que a Tecnologia da Informação (TI) 

conquistou, a mesma faz-se essencial na gestão das organizações e no alcance dos seus 

objetivos organizacionais. As aquisições de TI, bem como um planejamento adequado, devem 

seguir um processo formal e padronizado para dar suporte às áreas fim das organizações através 

da aquisição de soluções (bens e serviços de TI) necessários para a gestão e alcance dos 

objetivos das mesmas. 

 

3.2 A importância do planejamento em contratações de TI na administração pública 

 

No setor Público, o planejamento não é uma opção, mas um princípio fundamental da 

Administração, conforme pode ser verificado no art. 6º, inciso I, do Decreto-lei 200/67, e, 

portanto, dever jurídico dos administradores públicos. A seguir, é possível visualizar este 

fragmento: “Art. 6º As atividades da Administração Federal obedecerão aos seguintes 

princípios fundamentais: I – Planejamento [...]”. 
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Considerando que a Administração Pública, muitas vezes, adquire bens ou serviços 

inapropriados para o fim a que se destinam, causando prejuízos ao erário, é necessário que haja 

um planejamento das aquisições que serão adquiridas, visando diminuir os desperdícios e os 

projetos mal sucedidos, inclusive na área de Tecnologia da Informação. 

Ao considerar o volume de gastos em TI que em 2014 atingiu, nos orçamentos fiscal e 

da seguridade social, a materialidade de R$ 7.298.664.964 (Lei 12.952/2014, Volume 1, quadro 

13), no âmbito da APF, as contratações de soluções de TI ganham relevância e destaque. 

Como mencionado, as contratações de TI no âmbito dos órgãos do executivo são 

regulamentadas pela IN 4. A estrutura dessa norma provê mecanismos de governança para 

contratações de soluções de TI. Portanto, deve estar alinhada com o Planejamento Estratégico 

Institucional do órgão, bem como com o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), 

documento no qual são apresentados a avaliação e o diagnóstico dos recursos de TI, as 

necessidades de informação identificadas pelo órgão, além do planejamento de investimentos, 

recursos humanos e sua capacitação, aquisição de equipamentos e contratações de soluções de 

TI (BRASIL, 2012). 

Os Acórdãos do TCU estabelecem que é necessário planejar antes de contratar na 

Administração Pública (Ac1521/03-P; 1558/03-P; 2094/04-P; 117/06-P; 304/06; 1603/08,-P, 

dentre outros). O Tribunal de Contas da União vem se manifestando reiteradamente sobre a 

necessidade do planejamento. No Acórdão 1603/2008-Plenário, o TCU recomendou aos órgãos 

normatizadores federais de todos os poderes que atuem no sentido de disseminar a importância 

do planejamento estratégico institucional e do planejamento de TI, de maneira a garantir que os 

gastos sejam decorrentes de ações planejadas. 

Um bom planejamento nas contratações de TI se faz importante, pois é possível 

minimizar contratações em desacordo com as reais necessidades do órgão, através de um estudo 

aprofundado das soluções, diminuir perdas e desperdícios de recursos envolvidos, tanto 

financeiros como humanos, bem como o mau uso do tempo gasto em contratações não 

planejadas.  

A adoção de processo formal e padronização de planejamento das contratações de TI, 

além de incentivar a cultura do planejamento do órgão e, consequente previsão de necessidades 

com antecedência, evitando a cultura de “apagar incêndios”, permite melhora do 

relacionamento com os fornecedores, maximiza a utilização dos recursos financeiros alocados 

à área de TI e contribui decisivamente para que os serviços e soluções de TI dêem o necessário 

suporte às ações da organização no alcance de seus objetivos e metas (BRASIL, 2008b). 
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Por sua vez, a falta de um processo de trabalho definido, padronizado, documentado e 

aprovado para realizar as contratações de TI pode trazer consequências danosas à organização. 

Por não existir um padrão oficial e disseminado pela organização, cada área pode adquirir os 

recursos de que necessita de uma forma diferente. Dessa maneira, a organização se expõe a 

riscos desnecessários que poderiam ser evitados com a adoção de um processo de trabalho 

formalizado. 

Devido à complexidade da legislação de licitações vigente, o primeiro risco é de que, 

eventualmente, não sejam observados todos os dispositivos legais e normativos. 

Provavelmente, nem todos os responsáveis pelas contratações de TI são especialistas no assunto 

e, caso não haja um processo formal de trabalho, em algumas aquisições, dispositivos legais 

podem deixar de ser observados. Outro risco decorrente da não existência de processo formal é 

a realização de aquisições desnecessárias, com baixa qualidade ou que não estejam alinhadas 

às necessidades do negócio a médio e longo prazos. Dessas situações decorre, normalmente, 

desperdício de recursos. Em alguns casos, inclusive, a ocorrência de fraudes e desvios fica 

facilitada exatamente pela falta ou dificuldade de controle sobre processos não padronizados. 

 

3.3 A etapa de planejamento das contratações de TI segundo a IN 04 

 

Segundo Cavalcanti (2010), o planejamento da contratação, na realidade, começa no 

planejamento estratégico da organização e nos seus desdobramentos para a área de TI. A partir 

desses documentos, então, é iniciado o planejamento da contratação propriamente dito. 

Conforme visto, a IN 04 é dividida em três fases: planejamento, seleção de fornecedores e 

gerenciamento do contrato. Na fase de planejamento da contratação, um dos focos desta 

pesquisa, observam-se os cuidados com a definição das responsabilidades dos envolvidos, 

justificativas e resultados esperados e fonte de recursos. Essa fase tem início com o recebimento 

do Documento de Oficialização da Demanda pela Área de Tecnologia da Informação oriundo 

da Área Requisitante da Solução, indicando a necessidade da contratação e os resultados a 

serem alcançados. No planejamento da contratação, de acordo com a IN 04 2014, são 

constituídos os seguintes artefatos: Estudo Técnico Preliminar, Análise de Riscos e Termo de 

Referência ou Projeto Básico (BRASIL, 2014). 

A seguir, pode-se visualizar na Figura 7, o fluxo da etapa de Planejamento das 

Contratações de TI (PCTI): 
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Figura 7 - Fluxo de PCTI 

 
 Fonte: Núcleo de Contratações de TI – SISP, 2015. 

 

3.3.1 Inicialização do planejamento das contratações de soluções de TI 

 

De acordo com a IN 04/2014, a fase de planejamento da contratação tem início com a 

instituição da equipe de planejamento da contratação. Em seu artigo 11°, afirma-se que a fase 

de Planejamento da Contratação terá início com o recebimento pela Área de Tecnologia da 

Informação do Documento de Oficialização da Demanda – DOD, a cargo da Área Requisitante 

da Solução, para instituição da Equipe de Planejamento da Contratação, que conterá no mínimo: 

a) necessidade da contratação; b) motivação e demonstrativo de resultados a serem alcançados 

com a contratação da Solução de TI; c) indicação da fonte dos recursos para a contratação; e d) 

indicação do Integrante Requisitante para composição da Equipe de Planejamento da 

Contratação. Esta equipe instituída deverá acompanhar e apoiar, no que for determinado pelas 

áreas responsáveis, todas as atividades presentes nas fases de Planejamento da Contratação e 

Seleção do Fornecedor. Os principais documentos gerados na fase de planejamento da 

contratação são o estudo técnico preliminar, análise de riscos e o termo de referência.  

 

3.3.2 Estudo Técnico Preliminar das contratações de soluções de TI 

 

O Estudo Técnico Preliminar da Contratação (ETP) é o documento que demonstra a 

viabilidade técnica e econômica da contratação. O ETP deve contemplar a especificação dos 

requisitos da solução, avaliação das alternativas das soluções que atendem à necessidade 

requerida, análise e comparação entre os custos totais de propriedade das soluções identificadas, 
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escolha da solução de TI e justificativa da solução escolhida, avaliação das necessidades de 

adequação do ambiente do órgão ou entidade para viabilizar a execução contratual, avaliação e 

definição dos recursos materiais e humanos necessários, definição dos mecanismos para 

continuidade do fornecimento da Solução, e declaração da viabilidade da contratação. 

 

3.3.3 Análise de Riscos das contratações de soluções de TI 

 

Os projetos de contratações do governo requerem uma análise apropriada com relação 

à gestão dos riscos que possam envolver esses projetos, visto os recursos financeiros e humanos 

envolvidos nessas contratações. 

No contexto das contratações de TI, segundo a IN 04/2014, o documento Análise de 

Riscos (AR) contém a descrição, a análise e o tratamento dos riscos e ameaças que possam vir 

a comprometer o sucesso em todas as fases da contratação. Devem ser identificados os 

principais riscos que possam comprometer o sucesso dos processos de contratação e de gestão 

contratual, e os que possam fazer com que a solução de TI não alcance os resultados que 

atendam às necessidades da contratação.  

Além da identificação dos principais riscos, devem-se mensurar as possibilidades de 

ocorrência e os danos potenciais relacionados a cada risco identificado. A partir dessa análise, 

devem ser previstas as ações a serem realizadas para reduzir ou eliminar as chances de 

ocorrência dos eventos relacionados a cada risco, as ações de contingência, caso os eventos 

correspondentes aos riscos se concretizem, bem como os responsáveis pelas ações de prevenção 

dos riscos e dos procedimentos de contingência. 

 

3.3.4 Termo de Referência das contratações de soluções de TI 

 

O principal documento gerado na fase de planejamento da contratação de TI é o Termo 

de Referência (TR) ou Projeto Básico, pois ele será publicado junto com o edital e apresentará 

aos fornecedores a necessidade de TI do órgão. Segundo a 8666/1993, em seu artigo 6º, o 

projeto básico apresenta o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de 

precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto 

da licitação. O decreto nº 5.450/2005, em seu art. 9º, define o termo de referência da seguinte 

forma:  
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Documento que deverá conter elementos capazes de propiciar avaliação do custo pela 

administração diante de orçamento detalhado, definição dos métodos, estratégia de 

suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado, 

cronograma físico-financeiro, se for o caso, critério de aceitação do objeto, deveres 

do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalização e gerenciamento do 

contrato, prazo de execução e sanções, de forma clara, concisa e objetiva (BRASIL, 

2005).  

 

De acordo, com a IN 04/2014, o Termo de Referência será elaborado a partir do ETP, e 

deverá conter no mínimo a definição do objeto da contratação, justificativa para contratação e 

descrição da solução de TI, especificação dos requisitos da contratação, definição das 

responsabilidades da contratante, da contratada e do órgão gerenciador da Ata de Registro de 

Preços, quando aplicável, modelo de execução do contrato, modelo de gestão do contrato, 

estimativas de preços da contratação, adequação orçamentária e cronograma físico-financeiro, 

regime de execução do contrato, critérios para seleção do fornecedor. 

Diante do exposto, percebe-se, portanto, que a IN-04 tem o intuito de padronizar o 

processo de contratações de TI, demonstrando ser fundamental a fase de planejamento, pois 

possibilita garantir que sejam adquiridas soluções de acordo com a real necessidade do órgão, 

que haja um melhor uso dos recursos e um melhor processo decisório, sendo possível, portanto, 

fazer melhores aquisições. 

 

3.4 Gestão do conhecimento no planejamento das contratações de TI nas Universidades 

Federais de Ensino Superior do Brasil 

 

Como visto, as contratações de TI são regidas pela Instrução Normativa nº 04/2014, que 

prevê a instrumentalização e produção de uma série de estudos e documentos. Muitas dessas 

contratações se repetem anualmente, e o conhecimento produzido pode ser aproveitado e 

disseminado para que as futuras contrações ocorram de melhor forma, e as lições aprendidas 

também precisam ser registradas, com o intuito de que os erros não sejam novamente 

cometidos. A própria Instrução Normativa nº 4, em seu artigo 10º, ressalta a necessidade de se 

manter registro histórico de: I) fatos relevantes ocorridos, a exemplo de comunicação e/ou 

reunião com fornecedores, comunicação e/ou reunião com grupos de trabalho, consulta e 

audiência públicas, decisão de autoridade competente, ou quaisquer outros fatos que motivem 

a revisão dos artefatos do Planejamento da Contratação; e II) documentos gerados e/ou 

recebidos, a exemplo dos artefatos previstos nesta norma, pesquisas de preço de mercado, 

emails, atas de reunião, dentre outros. 
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O armazenamento, bem como a transferência dos conhecimentos produzidos são de 

extrema importância, para que não haja uma descontinuidade nos planejamentos das 

contratações das soluções de TI.O registro de lições aprendidas ao decorrer do processo de 

planejamento da contratação da solução de TI poderá ser útil para as futuras contratações, para 

que erros do passado não sejam cometidos novamente, evitando retrabalho e agilizando as 

futuras aquisições.   

Nesse contexto, a partir do exposto, pode-se concluir que a gestão do conhecimento 

surge como uma importante ferramenta estratégica para a retenção e disseminação dos 

conhecimentos gerados durante o processo de planejamento das contratações de TI nas 

Instituições Federais de Ensino Superior, por meio de um processo pelo qual a organização cria 

riqueza a partir do seu conhecimento, explícito ou tácito, que norteia o seu capital intelectual. 

No Quadro 5 apresenta-se um resumo com as referências sobre os temas abordados no 

Capítulo 3. 

 

Quadro 5 – Referências sobre os temas abordados no Capítulo 3. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 A seguir, será abordada a análise envoltória de dados, método que será utilizado na 

análise dos dados desta pesquisa, que permite realizar medidas comparativas entre as unidades 

pesquisadas. 
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4   O MÉTODO DE ANÁLISE ENVOLTÓRIA DE DADOS: DATA ENVELOPMENT 

ANALYSIS – DEA 

 

O princípio da análise envoltória de dados (Data Envelopmentt Analysis - DEA) é 

baseado na definição de eficiência, segundo a qual a eficiência é dada pela relação entre 

insumos utilizados e produtos gerados (BOUERI; SABOYA, 2007).  

De acordo com Farrel (1957), nas organizações a eficiência é estudada sob a ótica da 

eficiência física, ou seja, eficiência alocativa, ou eficiência produtiva/técnica. Eficiência 

alocativa é a capacidade das organizações de combinar recursos e resultados em proporções 

ótimas, dados os preços vigentes dos insumos, dos fatores de produção e dos produtos finais 

(BELLONI, 2000). Já eficiência técnica, segundo Mankiw (2009), é a capacidade de se obter 

tudo o que se pode dos recursos escassos que se tem a disposição, sendo demonstrada pelos 

economistas por meio da fronteira de possibilidades de produção. 

Os principais métodos formais para medir a eficiência envolvem os princípios de 

métodos paramétricos e não paramétricos. De acordo com Afonso (2006), a DEA trata-se de 

um modelo não paramétrico, o qual não requer o uso de estimações econométricas de 

coeficientes e se baseiam na resolução de programação matemática. Por sua vez, os métodos 

paramétricos podem ser determinísticos ou estocásticos. 

Segundo Pereira (1995), os métodos não paramétricos englobam e são derivados das 

técnicas de DEA e os seus resultados são mais detalhados do que os obtidos na abordagem 

paramétrica, servindo melhor ao embasamento de recomendações de natureza gerencial. 

 

4.1 Conceitos básicos 

 

A análise envoltória de dados (DEA - Data Envelopmentt Analysis ) é um método 

utilizado para avaliar o desempenho de unidades tomadoras de decisão (Decision Making Units 

– DMUs), que neste estudo são representas pelas IFES. Estas unidades tomadoras de decisão 

utilizam um mesmo conjunto de recursos para gerar um conjunto similar de resultados.  

(MIRANDA; RODRIGUES, 2010). 

O método DEA permite uma comparação da eficiência relativa das unidades decisórias. 

Desta forma, mensura-se a eficiência das unidades tomadoras de decisão (Decision Making 

Units – DMU) observadas, comparando-as entre si, e obtendo um indicador de eficiência 

relativa. Castro (2003) destaca que a eficiência encontrada é relativa, pois nada se pode afirmar 
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das unidades avaliadas com relação a outras unidades fora do grupo avaliado, e nem com 

relação a outras variáveis que não foram selecionadas. 

Portanto, o DEA permite que seja observada a relação entre recursos e resultados em 

uma determinada unidade tomadora de decisão, observando-se simultaneamente o conjunto de 

unidades tomadoras de decisão analisadas. 

Charnes, Cooper e Rhodes (1978) denominaram as unidades de produção de unidades 

tomadoras de decisão (Decision Making Units – DMU´s). Essas unidades podem ser de 

qualquer natureza, por exemplo, países, organizações, unidades departamentais ou pessoas, 

operações ou processos. Cada DMU é representada por um conjunto E de inputs, que são os 

insumos, e um conjunto S outputs, que são os resultados. A eficiência relativa pode ser analisada 

por orientação a input, que visa minimizar o uso de recursos, tal que o nível de outputs ou 

produtos seja fixo, e por orientação a output, no qual se busca maximizar o nível de produção, 

sem alterar o nível atual dos inputs (LINS; MEZA, 2000). A DMU é considerada eficiente para 

um índice de eficiência igual a 1, ou seja, a máxima razão entre a soma ponderada dos outputs 

e a soma ponderada dos inputs deve ser igual a 1. 

Os resultados apresentados pela DEA são caracterizados por uma fronteira de produção 

empírica, que representa as DMU’s com as melhores práticas observadas em relação a essa 

fronteira de referência, denominada fronteira eficiente. As DMU’s sobre a fronteira apresentam 

as melhores práticas e são consideradas eficientes, enquanto aquelas abaixo da fronteira são 

ineficientes (SHARMA; LEUNG; ZANE, 1999). As DMU’s consideradas eficientes também 

podem ser referência para outras DMU’s. As DMU’s que são referência para outras unidades 

são as unidades de referência, também chamadas de benchmarkings. De acordo com Duenhas, 

Dantas e França (2012), o método DEA classifica os benchmarkings de acordo com sua 

capacidade de otimização de insumos e pela similaridade com outras instituições. Nesse 

sentido, pode haver mais de um benchmarking, e um benchmarking pode ser modelos para 

diversas instituições. 

De acordo com Charnes e Cooper (1990), a ineficiência técnica pode ser associada ao 

fracasso em alcançar a fronteira de eficiência. A fronteira eficiente assume a forma de um 

“envelope” envolvendo as observações analisadas. No Gráfico 1, pode-se visualizar um 

exemplo de projeção de fronteira de eficiência: 
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  Gráfico 1 – Fronteira de eficiência 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Zanini (2004). 
 

Na referida função de produção representada no gráfico, x representa o insumo (input) 

e y significa o produto (output). A função y = f(x) indica a máxima quantidade de produto que 

pode ser obtida a partir de uma quantidade x de insumos. Os pontos B e C sobre a fronteira 

representam os níveis eficientes de produção, ou seja, são os pontos, onde está se obtendo o 

máximo que se pode dos recursos que tem à disposição. Pontos abaixo da fronteira, como o 

ponto A, são ineficientes e os acima da fronteira são impossíveis de serem atingidos tendo em 

vista os recursos disponíveis. Zanini (2004) corrobora que, a função fronteira de produção 

caracteriza o mínimo conjunto de inputs necessários para produzir quantidades fixas de vários 

tipos de outputs (orientação segundo a ótica dos inputs), ou de forma análoga, a fronteira de 

produção caracteriza a máxima produção possível dada uma quantidade fixa de inputs 

(orientação segundo a ótica dos outputs). 

A fronteira de eficiência, portanto, funciona como uma referência, onde podem ser 

comparados os desempenhos das DMU’s, em que podem ser classificadas como eficientes ou 

ineficientes. De acordo com Cavalcante (2011), o modelo de fronteira é apropriado às 

aplicações em setores com processos complexos, tais como as universidades, onde existe 

carência de informações sobre preços e custos operacionais como critérios para avaliar o 

desempenho de cada unidade de tomada de decisão. 

Quanto aos modelos, existem dois que são mais amplamente utilizados: CCR (de 

Charnes, Cooper e Rhodes) e BCC (de Banker, Charnes e Cooper).  O modelo CCR recebeu 

esse nome em homenagem aos seus autores. No estudo em questão, detalharemos o modelo 

CCR e BCC.  
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4.2 Os modelos CCR E BCC 

 

O modelo CCR, também conhecido como CRS - Constant Returns to Scale, trabalha 

com retornos constantes de escala, ou seja, o aumento do número de inputs ocasiona um 

aumento proporcional nos outputs, quando uma DMU está operando na sua capacidade ótima. 

Já o modelo BCC (Banker et al., 1984), também chamado de VRS (Variable Returns to Scale), 

considera situações de eficiência de produção com variação de escala e não assume 

proporcionalidade entre inputs e outputs. 

É importante destacar que devido à diferença entre o tipo de retorno a escala, os modelos 

CCR e BCC calculam tipos diferentes de eficiência. O modelo CCR calcula a eficiência total e 

o modelo BCC calcula a eficiência técnica. Segundo Mariano et al. (2006), a eficiência total 

compara uma DMU com todas as suas concorrentes enquanto a eficiência técnica compara uma 

DMU apenas com aquelas que operam em uma escala semelhante a sua. A eficiência técnica 

pode ser considerada uma componente da eficiência total. 

Existem duas possibilidades de formular o modelo CCR, uma colocando ênfase na 

redução dos inputs e a outra colando ênfase no acréscimo dos outputs (Golany e Roll, 1988). 

Seja a fronteira de eficiência definida por f(X), o eixo X definido como os recursos, o 

eixo Y definido como os produtos e a DMU ineficiente P, visualizados na figura S, de acordo 

com a definição da orientação, Pinto e Rodrigues (2015) afirmam que no modelo orientado a 

inputs os produtos são mantidos constantes e os recursos são reduzidos para se atingir à fronteira 

de eficiência.  

No Gráfico 2, a DMU ineficiente P precisa se deslocar até o ponto B para se tornar 

eficiente conforme a orientação a inputs.  Já no modelo orientado aos outputs os recursos são 

mantidos constantes e aumentam-se os produtos para se atingir a fronteira de eficiência. 

Analisando o Gráfico 2, a DMU ineficiente P precisa caminhar até o ponto D, para se tornar 

eficiente conforme a orientação a outputs. 

 

      Gráfico 2: Projeção do modelo DEA CCR 

 
          
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pinto e Rodrigues (2015). 
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O Gráfico 2 apresenta a superfície-envoltória e forma de projeção do CCR. De acordo 

com Mello (2005), o modelo CCR maximiza o quociente entre a combinação linear dos outputs 

e a combinação linear dos inputs, com a restrição de que para qualquer DMU esse quociente 

não pode ser maior que 1. 

Desta forma, a seguir, apresenta-se a fórmula do modelo com retornos constantes de 

escala (modelo CCR) com orientação a output: 

Em sua formulação matemática considera-se que cada DMU k, k = 1...s, é uma unidade 

de produção que utiliza n inputs ikx , i =1…n, para produzir outputs jky , j =1…m. No trabalho 

em questão este modelo DEA será abordado em sua forma linear, que admite a mesma solução 

do modelo em sua forma não-linear, transformando-se em um Problema de Programação Linear 

(PPL), permitindo um tratamento numérico menos exaustivo. 

 

Modelo de Maximização dos outputs (orientação output) CCR_O: 
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Onde: 

0h  é a eficiência da DMU o em análise;  

iox e 0jy  são os inputs e outputs da DMU o;  

iv e ju  são os pesos calculados pelo modelo para inputs e outputs. 

 

O estudo em questão pretende obter a eficiência da GC no planejamento das 

contratações de TI das IFES, ou seja, de acordo com Mariano et al. (2006), aquela que compara 

uma DMU com todas as suas concorrentes independente da escala de cada DMU. 

De acordo com (PINTO E RODRIGUES, 2012), acredita-se que as IFES avaliadas 

apresentam retornos constantes de escala, admitindo que a produtividade máxima não varia em 
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função da escala de produção, onde o aumento do número de inputs ocasiona um aumento 

proporcional nos outputs, quando uma DMU está operando na sua capacidade ótima. Portanto, 

foi escolhido o modelo com escala constante CCR para esta análise, orientado a outputs. Como 

a pesquisa se insere no contexto de análise de instituições públicas, onde há dificuldade em se 

alterar os insumos, foi, portanto, escolhido o modelo CCR orientado a outputs, onde se deseja 

maximizar os resultados, mantendo fixos os insumos.  

No Quadro 6 é apresentada uma síntese com as referências sobre os temas abordados no 

Capítulo 4. 

 

Quadro 6 – Referências sobre os temas abordados no Capítulo 4. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O capítulo seguinte abordará os aspectos metodológicos desta pesquisa, que se trata de 

um diagnóstico das práticas de gestão do conhecimento no planejamento das contratações de 

TI das IFES do Brasil, bem como as etapas de aplicação do método DEA. 
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5   METODOLOGIA DA PESQUISA  

 

Os aspectos metodológicos de uma pesquisa são fundamentais para o alcance dos 

objetivos propostos no trabalho. De acordo com Gil (2002), a metodologia seria um caminho a 

ser trilhado para se alcançar os objetivos esperados de determinada pesquisa científica. Dessa 

forma, a seguir serão apresentados a classificação da pesquisa e os procedimentos 

metodológicos que serão utilizados. 

 

5.1 Classificação da pesquisa 

 

No tocante aos objetivos, esta pesquisa caracteriza-se como sendo descritiva, uma vez 

que seu principal objetivo é identificar a ocorrência de práticas de Gestão do Conhecimento no 

processo de planejamento das contratações de soluções de TI das IFES do Brasil. Para Gil 

(2002), uma pesquisa descritiva é a opção mais utilizada por pesquisadores voltados para a 

atuação prática, e possui como objetivo a descrição das características de uma população, 

fenômeno ou de uma experiência. Quanto à abordagem do problema, a pesquisa tem abordagem 

quantitativa, com interpretação utilizando recursos de análise envoltória de dados (DEA). De 

acordo com Prodanov e Freitas (2013), a pesquisa quantitativa considera que tudo pode ser 

quantificável, o que significa traduzir em números opiniões e informações para classificá-las e 

analisá-las. 

Quanto aos procedimentos técnicos, ou seja, a forma pela qual obtemos os dados 

necessários para a elaboração da pesquisa, assumiu a forma de pesquisa survey. De acordo com 

Santos (2004), survey é a pesquisa que busca informação diretamente com um grupo de 

interesse a respeito dos dados que se deseja obter. O referido autor afirma que é um 

procedimento útil, especialmente em pesquisas exploratórias e descritivas. Também serão 

utilizados procedimentos técnicos de pesquisa bibliográfica por meio de livros e artigos 

científicos acerca da GC de forma a se construir um referencial teórico e aspectos conceituais.  

 

5.2 Etapas de desenvolvimento da pesquisa usando o DEA na avaliação da gestão do 

conhecimento no planejamento das contratações de TI das IFES do Brasil 

  

De acordo com Meza (2000) devem ser realizadas três etapas para aplicação e 

implementação do modelo DEA: definição e seleção das DMU´s; Seleção dos fatores de entrada 
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e saída (insumos e produtos, respectivamente); Escolha e aplicação do modelo DEA a ser 

aplicado.  

Para o desenvolvimento desta pesquisa foram seguidas as seguintes etapas, apresentadas 

no fluxograma da Figura X: 1.Definição e seleção das DMU’s (limitação de universo e amostra 

da pesquisa); 2. Instrumento de coleta de dados; 3. Definição de fatores de entrada e saída; 4. 

Estabelecimento de procedimentos de coleta de dados; 5. Escolha e aplicação do modelo DEA.   

 

 Figura 8 - Fluxograma da metodologia 

da pesquisa 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

As etapas apresentadas no fluxograma da Figura 8 serão descritas a seguir. 

 

5.2.1 Definição e seleção das DMU’s – Universo e Amostra  

 

De acordo com Meza (2000), ao selecionar o conjunto de DMU’s deve-se considerar 

que o mesmo deve ser homogêneo, ou seja, devem realizar as mesmas tarefas com os mesmos 

objetivos, e as variáveis utilizadas devem ser iguais, exceto sua magnitude. 

As DMU’s escolhidas para análise desta pesquisa foram as IFES do Brasil A 

importância que a educação superior tem para a conjuntura do país, bem como a área de atuação 

profissional da pesquisadora, que atua em uma instituição federal de ensino superior, foram os 

fatores que motivaram a escolha das unidades tomadoras de decisão para este estudo.  
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Tal importância direcionada à educação superior pode ser observada nos programas e 

políticas públicas direcionados, bem como o elevado orçamento destinado pelo governo a este 

setor.  

Como exemplo de programa direcionado ao ensino federal superior, temos a 

considerável expansão das Instituições Federais de Ensino Superior, que teve o Programa de 

Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI, instituído 

pelo Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, como uma das principais políticas para ampliação 

do acesso e permanência na educação superior.  

Nos anos de implantação do REUNI houve um considerável movimento de recuperação 

do orçamento das IFES e um importante processo de expansão das mesmas. Em termos 

orçamentários, em 2016, foram destinados ao ensino superior cerca de 30,9 bilhões, orçamento 

este destinado à ampliação do acesso e permanência na educação superior, elevação da taxa de 

matrícula e apoio a iniciativas que visam ao desenvolvimento e à expansão do ensino superior, 

o que demonstra a importância que o ensino superior federal tem para a sociedade brasileira. 

Este trabalho está restrito à análise da eficiência no que diz respeito à gestão do 

conhecimento no planejamento das contratações de TI, especificamente das IFES do país. Para 

a definição e seleção das DMU´s, é importante que seja observada a quantidade de DMU´s 

especificadas em função dos fatores de inputs e outputs a serem definidos. É importante que 

haja um equilíbrio entre a definição da quantidade de DMU´s e a quantidade de fatores a serem 

analisados pelo modelo. Nunamaker (1985) sugere que o número de Unidades Tomadoras de 

Decisão deve ser, no mínimo, três vezes maior do que a soma dos fatores dos produtos e 

insumos incluídos na especificação. Dessa forma, o número de variáveis deve corresponder, no 

máximo, a 1/3 da quantidade de DMU´s. 

Nessa etapa de definição e seleção de DMU’s são estabelecidos o universo e a amostra 

da pesquisa. O universo desta pesquisa são as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) 

do Brasil, perfazendo um total de 103, entre universidades, institutos federais e centros federais 

de educação, ciência e tecnologia. Nos quadros 7, 8, 9, 10 e 11, podem ser verificadas as IFES 

pesquisadas, agrupadas por região. 
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Quadro 7 - IFES da região Centro-Oeste 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Quadro 8 - IFES da região Norte 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

  

Região Identificador SIGLA Instituição - IFES

1 UnB Universidade de Brasília 

2 UFGD Universidade Federal da Grande Dourados 

3 UFG Universidade Federal de Goiás 

4 UFMT Universidade Federal de Mato Grosso 

5 UFMS Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

6 IFMS Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul 

7 IFMT Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso 

8 IFGOIANO Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano 

9 IFG Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás 

10 IFB Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília

Centro-Oeste

Região Identificador SIGLA Instituição - IFES

1 UFAC Universidade Federal do Acre 

2 UNIR Fundação Universidade Federal de Rondônia 

3 UFRR Universidade Federal de Roraima 

4 UNIFAP Universidade Federal do Amapá 

5 UFAM Universidade Federal do Amazonas 

6 UFRA Universidade Federal Rural da Amazônia 

7 UFOPA Universidade Federal do Oeste do Pará 

8 UFPA Universidade Federal do Pará 

9 UNIFESSPA Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará 

10 UFT Universidade Federal do Tocantins 

11 IFRO Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia 

12 IFAC Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre 

13 IFAM Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas 

14 IFRR Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima 

15 IFPA Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará 

16 IFAP Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá 

17 IFTO Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins 

Norte
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Quadro 9 - IFES da região Nordeste  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Quadro 10: IFES da região Sul 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

 

Região Identificador SIGLA Instituição - IFES

1 UFBA Universidade Federal da Bahia 

2 UFOB Universidade Federal do Oeste da Bahia 

3 UFSB Universidade Federal do Sul da Bahia 

4 UFRB Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

5 UNILAB Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira 

6 UFC Universidade Federal do Ceará 

7 UFCA Universidade Federal do Cariri 

8 UFPB Universidade Federal da Paraíba 

9 UFAL Universidade Federal de Alagoas 

10 UFCG Universidade Federal de Campina Grande 

11 UFPE Universidade Federal de Pernambuco 

12 UFRPE Universidade Federal Rural de Pernambuco 

13 UFS Universidade Federal de Sergipe 

14 UFMA Universidade Federal do Maranhão 

15 UFPI Universidade Federal do Piauí 

16 UFRN Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

17 UFERSA Universidade Federal Rural do Semi-Árido 

18 UNIVASF Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco 

19 IFMA Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 

20 IFPI Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí 

21 IFCE Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará 

22 IFRN Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

23 IFPB Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraiba 

24 IFPE Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco 

25 IFSERTAO-PE Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano 

26 IFAL Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas 

27 IFS Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe 

28 IF Baiano Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano 

29 IFBA Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 

Nordeste

Região Identificador SIGLA Instituição - IFES

1 UFSC Universidade Federal de Santa Catarina 

2 UFPR Universidade Federal do Paraná 

3 UTFPR Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

4 UFFS Universidade Federal da Fronteira Sul 

5 UNILA Universidade Federal da Integração Latino-Americana 

6 UFCSPA Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre 

7 UFPEL Universidade Federal de Pelotas 

8 UFSM Universidade Federal de Santa Maria 

9 UNIPAMPA Universidade Federal do Pampa

10 FURG Universidade Federal do Rio Grande 

11  UFRGS Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

12 IFPR Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná 

13 IFC Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense 

14 IFSC Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina 

15 IFFARROUPILHA Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha 

16 IFSUL Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense 

17 IFRS Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 

Sul
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Quadro 11 - IFES da região Sudeste 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

As instituições apresentadas são universidades, fundações, institutos e centros federais 

de educação, ciência e tecnologia de todas as regiões do Brasil, sendo 10 (dez) da Região 

Centro-Oeste, 17 (dezessete) da Região Norte, 29 (vinte e nove) da Região Nordeste, 17 

(dezessete) da Região Sul, e 30 (trinta) da Região Sudeste. 

Com relação à amostra da pesquisa, os critérios utilizados para a sua definição foi a 

instituição ter respondido ao questionário e ter apresentado dados suficientes para a realização 

da análise. Para a amostra da pesquisa, portanto, foi considerado um conjunto formado por 86 

instituições representadas por universidades, fundações, institutos e centros federais de 

educação, ciência e tecnologia. Portanto, a amostra do estudo foi constituída por 86 IFES. Nos 

quadros 12,13,14,15 e 16 apresentam-se as instituições que responderam à pesquisa, por região 

do país. 

 

 

 

 

Região Identificador SIGLA Instituição - IFES

1 UNIFAL Universidade Federal de Alfenas 

2 UNIFEI Universidade Federal de Itajubá

3 UFJF Universidade Federal de Juiz de Fora 

4 UFLA Universidade Federal de Lavras 

5 UFMG Universidade Federal de Minas Gerais 

6 UFOP Universidade Federal de Ouro Preto 

7 UFU Universidade Federal de Uberlândia 

8 UFV Universidade Federal de Viçosa 

9 UFTM Universidade Federal do Triângulo Mineiro 

10 UFSJ Universidade Federal de São João Del Rei 

11 UFVJM Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

12 UFSCar Universidade Federal de São Carlos 

13 UNIFESP Universidade Federal de São Paulo 

14 UFABC Universidade Federal do ABC

15 UFES Universidade Federal do Espírito Santo 

16 UNIRIO Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

17 UFRJ Universidade Federal do Rio de Janeiro 

18 UFF Universidade Federal Fluminense 

19 UFRRJ Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

20 IFMG Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais 

21 IFNMG Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais 

22 IFSUDESTEMG Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais 

23 IFSULDEMINAS Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais 

24 IFTM Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro 

25 IFES Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo 

26 IFF Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense 

27 IFRJ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 

28 IFSP Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 

29 CEFETMG Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais 

30 CEFETRJ Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 

Sudeste
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Quadro 12 - IFES respondentes da região Centro-Oeste 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Na região Centro-Oeste foram dez IFES respondentes, e na região Nordeste vinte e três 

IFES responderam à pesquisa. 

 

Quadro 13 - IFES respondentes da região Nordeste

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

 

 

 

 

 

Região Identificador SIGLA Instituição - IFES

1 UnB Universidade de Brasília 

2 UFGD Universidade Federal da Grande Dourados 

3 UFG Universidade Federal de Goiás 

4 UFMT Universidade Federal de Mato Grosso 

5 UFMS Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

6 IFMS Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul 

7 IFMT Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso 

8 IFGOIANO Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano 

9 IFG Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás 

10 IFB Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília

Centro-Oeste

Região Identificador SIGLA Instituição - IFES

1 UFBA Universidade Federal da Bahia 

2 UFOB Universidade Federal do Oeste da Bahia 

3 UFSB Universidade Federal do Sul da Bahia 

4 UNILAB Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira 

5 UFC Universidade Federal do Ceará 

6 UFCA Universidade Federal do Cariri 

7 UFAL Universidade Federal de Alagoas 

8 UFCG Universidade Federal de Campina Grande 

9 UFPE Universidade Federal de Pernambuco 

10 UFRPE Universidade Federal Rural de Pernambuco 

11 UFS Universidade Federal de Sergipe 

12 UFMA Universidade Federal do Maranhão 

13 UFRN Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

14 UFERSA Universidade Federal Rural do Semi-Árido 

15 UNIVASF Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco 

16 IFMA Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 

17 IFRN Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

18 IFPE Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco 

19 IFSERTAO-PE Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano 

20 IFAL Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas 

21 IFS Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe 

22 IF Baiano Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano 

23 IFBA Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 

Nordeste
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Quadro 14 - IFES respondentes da região Norte 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

De acordo com os Quadros 15 e 16 pode-se observar que foram 14 respondentes na 

região Norte e treze na região Sul. 

 

Quadro 15 - IFES respondentes da região Sul 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Região Identificador SIGLA Instituição - IFES

1 UNIR Fundação Universidade Federal de Rondônia 

2 UFRR Universidade Federal de Roraima 

3 UNIFAP Universidade Federal do Amapá 

4 UFAM Universidade Federal do Amazonas 

5 UFOPA Universidade Federal do Oeste do Pará 

6 UFPA Universidade Federal do Pará 

7 UNIFESSPA Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará 

8 UFT Universidade Federal do Tocantins 

9 IFRO Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia 

10 IFAC Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre 

11 IFAM Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas 

12 IFRR Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima 

13 IFPA Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará 

14 IFTO Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins 

Norte

Região Identificador SIGLA Instituição - IFES

1 UFSC Universidade Federal de Santa Catarina 

2 UFPR Universidade Federal do Paraná 

3 UFFS Universidade Federal da Fronteira Sul 

4 UNILA Universidade Federal da Integração Latino-Americana 

5 UFCSPA Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre 

6 UFSM Universidade Federal de Santa Maria 

7 UNIPAMPA Universidade Federal do Pampa

8 UFRGS Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

9 IFPR Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná 

10 IFC Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense 

11 IFSC Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina 

12 IFSUL Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense 

13 IFRS Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 

Sul
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Quadro 16 - IFES respondentes da região Sudeste 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

No quadro 17 estão as IFES que não foram selecionadas para este estudo, ou por não 

terem apresentado dados suficientes ou por não terem respondido ao questionário enviado, ou 

por terem respondido fora do prazo estipulado pela pesquisadora, que foi de dois meses entre o 

envio do questionário e o início da tabulação dos dados e análise dos resultados. 

Desta forma, estas instituições apresentadas no Quadro 17 não foram incluídas nas 

estimativas, sendo seis IFES da região Nordeste, três da região Norte, quatro da região Sul, e 

quatro da região Sudeste, totalizando dezessete IFES não respondentes. Todas as IFES da região 

Centro-Oeste responderam ao questionário enviado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Região Identificador SIGLA Instituição - IFES

1 UNIFAL Universidade Federal de Alfenas 

2 UNIFEI Universidade Federal de Itajubá

3 UFJF Universidade Federal de Juiz de Fora 

4 UFLA Universidade Federal de Lavras 

5 UFMG Universidade Federal de Minas Gerais 

6 UFOP Universidade Federal de Ouro Preto 

7 UFU Universidade Federal de Uberlândia 

8 UFV Universidade Federal de Viçosa 

9 UFTM Universidade Federal do Triângulo Mineiro 

10 UFSJ Universidade Federal de São João Del Rei 

11 UFVJM Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

12 UFSCar Universidade Federal de São Carlos 

13 UNIFESP Universidade Federal de São Paulo 

14 UFABC Universidade Federal do ABC

15 UFES Universidade Federal do Espírito Santo 

16 UNIRIO Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

17 UFRJ Universidade Federal do Rio de Janeiro 

18 UFF Universidade Federal Fluminense 

19 IFMG Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais 

20 IFNMG Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais 

21 IFSUDESTEMG Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais 

22 FSULDEMINAS Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais 

23 IFTM Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro 

24 IFSP Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 

25 CEFETMG Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais 

26 CEFETRJ Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 

Sudeste
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Quadro 17 - IFES não incluídas nas estimativas 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Após a definição e seleção de DMU’s foi feita a adequação do instrumento de coletas de 

dados, descrito a seguir. 

 

5.2.2 Instrumento de coleta de dados 

 

Os dados coletados nesta pesquisa foram dados primários, coletados por meio do 

instrumento de pesquisa denominado questionário (ver Apêndice A). Segundo Gil (2002), o 

questionário tem como função captar opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas e 

percepções dos respondentes de maneira uniformizada. 

O modelo escolhido como base para o questionário foi o Instrumento para Avaliação da 

Gestão do Conhecimento na Administração Pública, modelo este criado por Batista (2006), 

técnico de planejamento e pesquisa do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o qual 

suas atividades de pesquisa fornecem suporte técnico e institucional às ações governamentais 

para a formulação e reformulação de políticas públicas e programas de desenvolvimento 

brasileiros. Este modelo foi escolhido devido à sua abordagem voltada para Administração 

Pública. Posteriormente, foram feitas algumas adaptações no modelo escolhido. Vale ressaltar 

que se torna desnecessária a validação do questionário, por se tratar de um instrumento já 

utilizado em pesquisas, tal como a pesquisa aplicada pelo IPEA, no trabalho intitulado como O 

desafio da gestão do conhecimento nas áreas de administração e planejamento das Instituições 

Federais de Ensino Superior (IFES), publicado no ano de 2006. 

Região SIGLA Instituição - IFES

UFRB Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

UFPB Universidade Federal da Paraíba 

UFPI Universidade Federal do Piauí 

IFPI Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí 

IFCE Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará 

IFPB Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraiba 

UFAC Universidade Federal do Acre 

UFRA Universidade Federal Rural da Amazônia 

IFAP Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá 

UTFPR Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

UFPEL Universidade Federal de Pelotas 

FURG Universidade Federal do Rio Grande 

IFFARROUPILHA Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha 

UFRRJ Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

IFES Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo 

IFF Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense 

IFRJ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 

Nordeste

Norte

Sul

Sudeste
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O instrumento é constituído predominantemente com perguntas fechadas, com escala 

do tipo Likert de 5 pontos, variando de 1 a 5. Segundo Gerhardt e Silveira (2009), em questões 

fechadas, o informante deverá escolher uma resposta entre as constantes de uma lista 

predeterminada, indicando aquela que melhor corresponda à que deseja fornecer. Já a escolha 

da escala de Likert se deu por ser essa empregada para que o respondente manifeste sua reação 

diante de uma afirmação. Para Collis e Hussey (2005) a Escala de Likert permite traduzir uma 

opinião ou percepção em um valor numérico, apresentando-se de maneira clara para o 

respondente e pesquisador. 

Os itens dispostos no questionário estão estruturados em quatro etapas, conforme mostra 

a Figura 9. A primeira parte, INFORMAÇÕES SOBRE O ÓRGÃO RESPONDENTE, trata da 

coleta de informações básicas sobre o órgão respondente. É constituída de 6 (seis) perguntas. 

 

 Figura 9 - Estrutura do Instrumento de Diagnóstico (Questionário) 
 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A segunda parte, PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÕES DE 

TI, constituída de 9 (nove) perguntas fechadas, busca detectar se há na organização algum 

processo referente ao planejamento das contratações de soluções de TI, segundo a Instrução 

Normativa nº 4.  

A terceira parte, INICIATIVAS DE GC, está disposta em 11 (onze) itens que buscam 

fazer um diagnóstico de iniciativas de GC relacionadas a aspectos como liderança em GC, 

processos, pessoas, tecnologia e inovação, especificamente no planejamento das contratações 

de TI. 
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Já a quarta parte, PRÁTICAS DE GC, é composta também por 11 (onze) itens, e busca 

fazer um diagnóstico das principais práticas de GC utilizadas no processo de planejamento das 

contratações de TI nas instituições pesquisadas. 

Após definição e seleção de DMU’s e definição do instrumento de coleta de dados, para 

a análise dos dados e avaliação das DMU’s, faz-se necessária a definição das variáveis input e 

output atribuídos às DMU’s selecionadas. A seguir será apresentada a seleção dos insumos e 

produtos deste estudo. 

 

5.2.3 Seleção dos fatores de entrada e saída das DMU´s 

 

O conceito de eficiência está relacionado com a utilização e a alocação dos recursos 

(variáveis de entrada ou inputs), que serão usados para produzir resultados (variáveis de saída 

ou outputs). 

A seguir será apresentada a seleção das variáveis (inputs e outputs) que são relevantes 

e apropriadas para estabelecer a eficiência relativa das DMU’s selecionadas para a análise desta 

pesquisa.  

A partir dos itens do questionário aplicado, baseado no modelo de Batista (2006), 

definiu-se a escolha dos insumos e dos produtos para a mensuração de eficiência da gestão do 

conhecimento no planejamento das contratações das IFES analisadas neste trabalho. 

 A introdução de um grande número de variáveis resulta em um maior detalhamento das 

diferenças entre as DMU’s, mas em contrapartida, faz com que um número maior de DMU’s 

esteja na fronteira eficiente, ou seja, a capacidade de discriminação do DEA entre as DMU’s 

eficientes e ineficientes é reduzida. Dessa forma, deve-se procurar um equilíbrio do número de 

variáveis para maximizar o poder de comparação do DEA (LINS; MEZA, 2000). 

A escolha dos insumos e produtos foi refinada, ou seja, em princípio foram selecionadas 

uma quantidade maior de possíveis variáveis de entrada e saída, e após posterior análise esse 

número foi reduzido utilizando-se alguns critérios apresentados por Lins e Meza (2000), a 

saber: a) foi verificado se a variável possuía informação que já não tivesse sido incluída em 

outras variáveis; b)se as variáveis explicam a eficiência de uma DMU, de uma IFES, no 

contexto desta pesquisa, mais especificamente no uso da gestão do conhecimento no 

planejamento das contratações de soluções de TI.  

Além dos critérios elencados acima, a seleção de variáveis considerou a orientação do 

modelo escolhido para a análise. A orientação do modelo escolhida foi uma orientação 
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relacionada aos produtos (outputs), que indica que se deseja a maximização dos resultados que 

podem ser obtidos, mantendo-se fixo o nível de insumos (inputs) utilizados. 

A coleta de dados das variáveis para as instituições estudadas foi feita através da 

aplicação de questionário encaminhado às IFES brasileiras. 

Os fatores de entrada e saída são apresentadas no Quadro 18, relacionando-as com os 

itens do questionário aplicado. 

 

  Quadro 18 – Inputs e outputs selecionados 

Inputs 

Itens Descrição 

9 Número de servidores no planejamento das contratações de TI 

18 Recursos financeiros e humanos em GC 

17 Ações para formalizar as iniciativas de GC. 

22 Infraestrutura de TI na GC 

23 Atualização das informações produzidas no planejamento na intranet/repositórios 

31 Ferramentas de colaboração/Fóruns 

34 Educação corporativa 

35 Workflow 

36 Gestão Eletrônica de Documentos (GED) 

37 Quantidade aproximada de planejamentos de contratações de TI no ano 

Outputs 

Itens Descrição 

24 Registro, armazenamento e compartilhamento das melhores práticas e lições aprendidas 

com todos os integrantes envolvidos. 

25 Retenção de conhecimento de servidores experientes. 

27 Melhores práticas (best practices) 

28 Comunidades de prática/comunidades de conhecimento 

30 Benchmarking interno e externo 

33 Memória organizacional/ lições aprendidas/ banco de conhecimentos 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Foram selecionadas variáveis quantitativas e qualitativas. As duas únicas variáveis 

quantitativas foram duas variáveis de entrada (inputs), que apresentam respectivamente a 

quantidade de servidores envolvidos no planejamento das contratações de TI (item 9), e o 

número aproximado de planejamentos de contratações de TI executados durante o ano (item 

37).  

Além dos fatores mencionados, os demais fatores de entrada caracterizam-se por 

insumos que contribuem para a cultura de GC no processo de planejamento das contratações de 

TI, tais como: Recursos alocados, tanto humanos como financeiros; Ações para formalizar 

iniciativas de GC, como por exemplo, a existência de unidade central de coordenação da gestão 
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da informação/conhecimento e existência de um gestor da informação/conhecimento, grupos 

de trabalho/estudo sobre gestão do conhecimento; etc.; Disponibilização de infraestrutura de TI 

na GC; Atualização das informações produzidas no planejamento na intranet/repositórios; 

Ferramentas de colaboração/fóruns; Educação corporativa; Workflow; Gestão Eletrônica de 

Documentos (GED). 

Com relação aos fatores de saída, os mesmos são os resultados gerados pelos fatores de 

entrada ou insumos. Esses resultados culminam numa cultura de GC no planejamento das 

contratações de TI.  

Como resultados selecionados para a análise da eficiência relativa das IFES temos: 

Registro, armazenamento e compartilhamento das melhores práticas e lições aprendidas com 

todos os integrantes envolvidos; Retenção de conhecimento de servidores experientes; 

Melhores práticas (best practices); Comunidades de prática/comunidades de conhecimento; 

Benchmarking interno e externo; e Memória organizacional/ lições aprendidas/ banco de 

conhecimentos. 

Após a escolha de DMU’s e seleção dos fatores a serem analisados na pesquisa, foi 

aplicado o questionário. A seguir, será descrito o procedimento de coleta de dados desta 

pesquisa foi definido o modelo adequado ao estudo, conforme será apresentado a seguir. 

 

5.2.4 Procedimentos de coleta de dados 

 

O questionário foi encaminhado aos gestores de TI e/ou aos servidores envolvidos no 

processo de aquisições de soluções de TI das 103 instituições federais de ensino superior, por 

meio eletrônico, através do Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC), 

que permite o encaminhamento de pedidos de acesso à informação, acompanhamento de prazos 

e recebimento de respostas das solicitações realizadas para órgãos e entidades do Executivo 

Federal. 

A seguir será descrita a definição e aplicação do modelo DEA utilizado na pesquisa. 

 

5.2.5 Definição e aplicação do modelo DEA 

 

O modelo DEA definido para o desenvolvimento deste trabalho foi o CCR, modelo com 

retornos constantes de escala. Tal escolha se justifica pelo interesse do presente estudo de se 

obter a eficiência total das GC no planejamento das contratações das IFES, ou seja, de acordo 
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com Mariano et al. (2006), aquela que compara uma DMU com todas as suas concorrentes 

independente da escala de cada DMU.  

Já em relação à orientação, optou-se pela orientação do modelo voltada para o produto, 

opção CCR-O, por ser mais adequado à análise, pois como apresentado no Capítulo 4, no 

modelo orientado ao produto se busca maximizar o nível de produção, sem alterar o nível atual 

dos inputs. É o que ocorre com a realidade do processo de planejamento das contratações de 

TI, busca-se maximizar os resultados, mantendo-se fixo os insumos utilizados.  

O processamento dos dados deste estudo foram realizados por meio do software 

Frontier Analyst. A escolha deste software decorreu em função da existência de várias 

funcionalidades que facilitam o seu uso. O Frontier Analyst  permite a criação de gráficos e 

relatórios personalizados, além de exibir o ranqueamento das DMU´s analisadas. Para uso do 

referido software foi consultado o manual proprietário do mesmo de Hussain e Jones (2010). 

Após a definição da ferramenta computacional utilizada nas estimativas deste estudo 

foram realizadas uma série de análises dos dados obtidos e interpretação dos resultados, 

conforme serão apresentados no capítulo a seguir. 
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6    RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O objetivo da análise e interpretação dos dados, segundo Prodanov e Freitas (2013), é 

responder, do melhor modo possível, ao problema de investigação formulado. 

Neste capítulo apresentamos a análise dos dados obtidos com a aplicação do 

questionário e aplicação do método DEA no diagnóstico da gestão do conhecimento no 

planejamento das contratações de TI das IFES. 

Na sequência serão apresentadas algumas estatísticas descritivas acerca dos 

questionamentos feitos, tais como características dos respondentes, o planejamento das 

contratações de TI, as iniciativas e práticas de gestão do conhecimento no planejamento das 

contratações de TI das IFES analisadas. Também serão apresentados os resultados obtidos ao 

aplicar a análise envoltória de dados, e as discussões e reflexões geradas nesta análise. 

 

6.1 Análise descritiva dos dados 

 

A análise descritiva dos dados é a etapa inicial do processo de estudo dos dados 

coletados. De acordo com Reis e Reis (2002), os métodos de estatística  descritiva são usados 

para  organizar,  resumir  e  descrever  os  aspectos importantes de um conjunto de características 

observadas ou comparar tais características entre dois ou mais conjuntos de dados.  

Para a análise de dados deste estudo foram usadas algumas ferramentas descritivas, tais 

como gráficos e tabelas, e medidas de síntese, tais como porcentagens, valores máximos, 

mínimos, e média. 

Foi enviado questionário para 103 IFES, das quais 86 responderam ao mesmo. O 

questionário aplicado foi dividido em caracterização dos órgãos respondentes, planejamento 

das contratações de TI, iniciativas de gestão do conhecimento e práticas de gestão do 

conhecimento. 

 

6.1.1 Caracterização das IFES 

 

A seguir, são apresentadas informações referentes à caracterização das IFES 

respondentes. No total, a pesquisa foi enviada a 103 instituições e foram 86 IFES respondentes, 

representando 83,49% das IFES pesquisadas. 
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No Gráfico 3 são apresentadas, em valores percentuais, a quantidade de IFES 

respondentes por região do Brasil. 

 

        Gráfico 3 – Região do Brasil a qual a IFES pertence 

 
          Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 De acordo com o Gráfico 3, 12% das IFES respondentes são da região Centro-oeste, o 

que equivale a 10 órgãos. A região Nordeste teve 23 respondentes, o equivalente a 27% das 

IFES respondentes. Na região Norte, responderam 14 IFES, representando 16% do total de 

respondentes. No Sudeste 26 IFES responderam, o que equivale 30% das IFES respondentes à 

pesquisa. Já no Sul, foram 13 respondentes, representando 15% das IFES respondentes. 

Outro questionamento acerca da caracterização das IFES foi a quantidade de servidores 

atuantes na área de TI do órgão. A Tabela 1 apresenta o resultado informado pelas instituições. 

 

Tabela 1 – Quantidade de servidores da área de TI nas IFES 

 
  Fonte: Elaborada pela autora. 

 

De acordo com as informações das IFES analisadas, 13% afirmaram ter até 20 

servidores atuando na área de TI; 28% das IFES informaram ter de 21 a 40 servidores atuantes 

em TI; 26% responderam ter de 41 a 60% servidores em sua área de TI; 12% das IFES 

afirmaram ter de 61 a 80 servidores; E 22% informaram ter mais de 80 servidores atuantes na 

Faixas de quantitativo de 

servidores de TI

Quantidade aproximada de 

servidores da área de TI

Quantidade aproximada de 

servidores da área de TI %

Até 20. 11 12,8%

21 a 40. 24 27,9%

41 a 60. 22 25,6%

61 a 80. 10 11,6%

Mais de 80 servidores. 19 22,1%
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área de TI de seus órgãos, percentual este expressivo, pois denota a importância que tem sido 

dada à área de TI nas IFES. 

Com relação ao cargo ocupado pelo servidor responsável pela resposta ao questionário, 

é apresentado na Tabela 2 a seguir, um resumo. 

 

 Tabela 2 – Cargo de ocupação na IFES 

 
  Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Das 86 IFES respondentes, 88,4% dos respondentes eram diretores/gestores de TI, 1,2% 

eram chefes de divisão, 5,8% analistas de TI. Nenhum técnico de TI respondeu ao questionário, 

e 4,% foram caracterizados na opção OUTROS. 

O próximo bloco do questionário trata de perguntas relacionadas ao planejamento das 

contratações de soluções de TI no órgão. Os questionamentos foram feitos para a compreensão 

de como este processo funciona nas IFES pesquisadas. 

 

6.1.2 Planejamento das Contratações de soluções de TI nas IFES 

 

A seguir, serão apresentados os resultados referentes a ações do planejamento das 

contratações de soluções de TI das IFES analisadas. 

As IFES foram questionadas sobre a existência de um fluxo definido referente ao 

processo de planejamento de contratações de soluções de TI formalmente instituído. 

A Tabela 3 descreve o resultado apresentado pelas IFES. 

 

Tabela 3 – Existência de fluxo de PCTI nas IFES 

 
 Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Cargo que ocupa na 

Organização

Quantidade de 

servidores

Quantidade de 

servidores %

Diretor/Gestor 76 88,4%

Chefe de divisão 1 1,2%

Analista de TI 5 5,8%

Técnico de TI 0 0,0%

Outros 4 4,7%

O órgão possui um fluxo definido referente ao processo 

de planejamento de contratações de soluções de TI 

formalmente instituído? Quantidade de IFES Quantidade de IFES %

A ação descrita ainda não é realizada. 6 7,0%

A ação descrita é mal realizada. 16 18,6%

A ação descrita é realizada de forma adequada. 33 38,4%

A ação descrita é bem realizada. 16 18,6%

A ação descrita é muito bem realizada. 15 17,4%
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Das IFES respondentes apenas 7% afirmaram que a ação ainda não é realizada, 18,6% 

responderam que ação é mal realizada e 38,4% afirmaram que a ação é realizada de forma 

adequada. Já 18,6% informaram que a ação é bem realizada, e 17,4% afirmaram que a ação é 

muito bem realizada. Infere-se que 93% das IFES analisadas possuem um fluxo definido e 

formalmente instituído acerca do planejamento das contratações de TI. 

A Tabela 4, a seguir, apresenta os resultados obtidos sobre a existência de grupo de 

trabalho ou equipe de planejamento das contratações de soluções de TI no órgão. 

 

  Tabela 4 – Existência de grupo de trabalho de PCTI nas IFES 

 
   Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Das IFES respondentes, apenas 9,3% afirmam não ter um grupo de trabalho ou equipe 

trabalhando diretamente no planejamento das contratações de TI da instituição; 16,3% afirmam 

que fazem esta ação, mas é mal realizada; 31,4% afirmam realizar esta ação de forma adequada; 

23,3% informam que a ação é bem realizada e 19,8% que a ação é muito bem realizada.  

Um questionamento pertinente realizado foi a quantidade de servidores da área de TI 

envolvidos diretamente no planejamento das contratações de soluções de TI no órgão. O 

Gráfico 4 apresenta o resultado obtido. 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

Existe algum grupo de trabalho ou equipe de planejamento das 

contratações de soluções de TI no órgão? Quantidade de IFES Quantidade de IFES %

A ação descrita ainda não é realizada. 8 9,3%

A ação descrita é mal realizada. 14 16,3%

A ação descrita é realizada de forma adequada. 27 31,4%

A ação descrita é bem realizada 20 23,3%

A ação descrita é muito bem realizada 17 19,8%
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   Gráfico 4 – Servidores envolvidos no PCTI nas IFES 

   

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O valor máximo de servidores envolvidos no planejamento das contratações de TI foram 

quarenta servidores. Algumas instituições informaram não ter servidores envolvidos neste 

processo, apresentando zero como valor mínimo. 

A média de servidores envolvidos no planejamento das contratações de TI foi 5,22 

servidores. 

Sobre os artefatos produzidos de acordo com a IN 04/2014, com relação à 

instrumentação do Documento de Oficialização da Demanda, a Tabela 5 apresenta os resultados 

obtidos. 

 

Tabela 5 – Formalização do DOD nas IFES 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Das IFES respondentes apenas 8,1% afirmaram não instituir a contratação formalmente 

através de um Documento de Oficialização da Demanda (DOD); 11,6% afirmam que a ação é 

mal realizada; 18,6% informaram que ação é realizada de forma adequada; 11,6% afirmam que 

A contratação é instituída formalmente através de um 

Documento de Oficialização da Demanda (DOD)? Quantidade de IFES Quantidade de IFES %

A ação descrita ainda não é realizada. 7 8,1%

A ação descrita é mal realizada. 10 11,6%

A ação descrita é realizada de forma adequada. 16 18,6%

A ação descrita é bem realizada 10 11,6%

A ação descrita é muito bem realizada 43 50,0%
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a ação é bem realizada; 50% afirmam que a ação é muito bem realizada, o que demonstra que 

essa ação já esta se propagando como rotina deste processo nas instituições. 

Com relação à instrumentação do Estudo Técnico Preliminar, a Tabela 6 apresenta os 

resultados obtidos. 

 

Tabela 6 – Elaboração de ETP nas IFES 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Das IFES respondentes apenas 3,5% afirmaram não fazer um Estudo Técnico Preliminar 

no planejamento de suas contratações de TI; 18,6% afirmam que a ação é mal realizada; 22,1% 

informaram que ação é realizada de forma adequada; 17,4% afirmam que a ação é bem 

realizada; 38,4% afirmam que a ação é muito bem realizada. Infere-se que 96,5% das 

instituições elaboram o artefato denominado ‘Estudo Técnico Preliminar’ de acordo com a IN 

04/2014. 

Com relação ao artefato Análise de Riscos (AR), a Tabela 7 apresenta os resultados de 

acordo com as informações fornecidas pelas IFES respondentes. 

 

Tabela 7 – Elaboração de AR nas IFES 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Apenas 5,8% das IFES afirmaram não fazer a Análise dos riscos do processo de 

contratações de TI; 19,8% afirmam que a ação é mal realizada; 25,6% informaram que ação é 

realizada de forma adequada; 12,8% afirmam que a ação é bem realizada; 36% afirmam que a 

ação é muito bem realizada. Infere-se que 94,2% das instituições elaboram o artefato 

denominado ‘Análise de Riscos’ de acordo com a IN 04/2014. 

É elaborado o Estudo Técnico Preliminar (ETP) na fase de 

planejamento das contratações de soluções de TI, de 

acordo com a IN 04/2014? Quantidade de IFES Quantidade de IFES %

A ação descrita ainda não é realizada. 3 3,5%

A ação descrita é mal realizada. 16 18,6%

A ação descrita é realizada de forma adequada. 19 22,1%

A ação descrita é bem realizada 15 17,4%

A ação descrita é muito bem realizada 33 38,4%

É realizada a Análise de Riscos (AR) na fase de 

planejamento das contratações de soluções de TI, 

de acordo com a IN 04/2014? Quantidade de IFES Quantidade de IFES %

A ação descrita ainda não é realizada. 5 5,8%

A ação descrita é mal realizada. 17 19,8%

A ação descrita é realizada de forma adequada. 22 25,6%

A ação descrita é bem realizada 11 12,8%

A ação descrita é muito bem realizada 31 36,0%
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Com relação ao artefato Termo de Referência (TR), a Tabela 8 apresenta os resultados 

de acordo com as informações fornecidas pelas IFES respondentes. 

 

Tabela 8 – Elaboração de TR nas IFES 

Fonte: Elaboração própria 

 

Apenas 1,2% das IFES afirmou não elaborar o Termo de Referência do processo de 

contratações de TI; Apenas 5,8% afirmam que a ação é mal realizada; 23,3% informaram que 

ação é realizada de forma adequada; Também 23,3% afirmam que a ação é bem realizada; 

46,5% afirmam que a ação é muito bem realizada, demonstrando que as IFES consideram já ter 

experiência na elaboração deste artefato. Infere-se que 98,8% das instituições elaboram o 

artefato denominado ‘Termo de Referência’ de acordo com a IN 04/2014. 

As IFES foram questionadas acerca da revisão e melhoria do processo de planejamento 

das contratações de soluções de TI. A seguir, na Tabela 9, os resultados referentes às respostas 

obtidas. 

 

Tabela 9 – Revisão e melhoria do PCTI nas IFES 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Das IFES respondentes 9,3% afirmaram não revisar e melhorar periodicamente o 

processo de planejamento de suas contratações de TI; 19,8% afirmam que revisam, mas a ação 

é mal realizada; 34,9% informaram que ação é realizada de forma adequada; 23,3% afirmam 

que a ação é bem realizada; 12,8% afirmam que a ação é muito bem realizada. Infere-se que 

90,7% das instituições realizam periodicamente revisões e melhorias no processo de 

planejamento das contratações de soluções de TI. 

É elaborado o Termo de Referência (TR) na fase de 

planejamento das contratações de soluções de TI, 

de acordo com a IN 04/2014? Quantidade de IFES Quantidade de IFES %

A ação descrita ainda não é realizada. 1 1,2%

A ação descrita é mal realizada. 5 5,8%

A ação descrita é realizada de forma adequada. 20 23,3%

A ação descrita é bem realizada 20 23,3%

A ação descrita é muito bem realizada 40 46,5%

O processo de planejamento das contratações de soluções de 

TI é periodicamente revisado e melhorado? Quantidade de IFES Quantidade de IFES %

A ação descrita ainda não é realizada. 8 9,3%

A ação descrita é mal realizada. 17 19,8%

A ação descrita é realizada de forma adequada. 30 34,9%

A ação descrita é bem realizada 20 23,3%

A ação descrita é muito bem realizada 11 12,8%
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Com relação à priorização das contratações de TI com o apoio do comitê de TI do órgão, 

a Tabela 10 apresenta os resultados obtidos. 

 

Tabela 10 – Priorização das contratações de TI nas IFES 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Das IFES respondentes, 14% afirmaram que a ação não é realizada; 20,9% informaram 

que a ação existe, mas é mal realizada; 32,6% responderam que a ação é realizada de forma 

adequada; Já 16,3% informaram que a ação é bem realizada, e também 16,3% afirmam que a 

ação é muito bem realizada. Infere-se que 86% das IFES analisadas realizam a priorização de 

contratações de TI com o apoio do comitê de TI da instituição. 

 

6.1.3 Iniciativas de gestão do conhecimento no planejamento das contratações de TI das IFES 

 

A seguir serão apresentados os resultados referentes ao bloco de questionamentos feitos 

sobre as iniciativas de gestão do conhecimento no planejamento das contratações de TI (itens 

16 a 26 do questionário aplicado).  

Os itens abordam questionamentos relativos à existência de iniciativas de GC nas IFES 

pesquisadas, especificamente no planejamento das contratações de soluções de TI. 

Com relação à área de TI da IFES possuir iniciativas de Gestão do Conhecimento 

alinhadas com visão, missão e objetivos estratégicos da organização, os resultados obtidos são 

apresentados na Tabela 11, a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existe uma priorização das contratações de soluções de 

TI com o apoio do comitê de TI do órgão? Quantidade de IFES Quantidade de IFES %

A ação descrita ainda não é realizada. 12 14,0%

A ação descrita é mal realizada. 18 20,9%

A ação descrita é realizada de forma adequada. 28 32,6%

A ação descrita é bem realizada. 14 16,3%

A ação descrita é muito bem realizada. 14 16,3%
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Tabela 11 – Iniciativas de Gestão do Conhecimento alinhadas com visão, missão e objetivos 
estratégicos da organização 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Das IFES respondentes, 26,7% afirmaram não possuir iniciativas de Gestão do 

Conhecimento alinhadas com visão, missão e objetivos estratégicos da organização; 20,9% 

afirmam que a ação é mal realizada; 27,9% informaram que ação é realizada de forma adequada; 

18,6% afirmam que a ação é bem realizada; Somente 5,8% afirmam que a ação é muito bem 

realizada. Infere-se que 73,3% das instituições possuem iniciativas de GC alinhadas com visão, 

missão e objetivos estratégicos do órgão. 

 Com relação à realização de ações para formalizar as iniciativas de GC no órgão, no 

Tabela 12, são apresentados os resultados obtidos. 

 

 Tabela 12 – Ações para formalização de iniciativas de GC nas IFES 

 
  Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Consideráveis 47,7% das IFES afirmam que nenhuma ação é realizada para formalizar 

as iniciativas de GC no órgão, mostrando que as IFES precisam amadurecer o conhecimento e 

suas iniciativas em GC; 30,2% afirmam que tem ações para formalizar a GC, mas são mal 

realizadas; 14% informam que são realizadas ações de forma adequada; Apenas 3,5% afirmam 

que as ações são bem realizadas; E 4,7% afirmam que as ações no sentido de formalizar a GC 

no órgão são muito bem realizadas. Infere-se que apenas 52,3% das IFES realizam ações para 

formalizar as iniciativas de GC. Através dos resultados obtidos, percebe-se que se faz necessária 

uma conscientização e amadurecimento das IFES em desenvolver ações para formalizar a 

gestão do conhecimento, e se beneficiarem das boas práticas atreladas a GC. 

A área de TI do órgão possui iniciativas de Gestão do 

Conhecimento alinhadas com visão, missão e objetivos 

estratégicos da organização. Quantidade de IFES Quantidade de IFES %

A ação descrita ainda não é realizada. 23 26,7%

A ação descrita é mal realizada. 18 20,9%

A ação descrita é realizada de forma adequada. 24 27,9%

A ação descrita é bem realizada 16 18,6%

A ação descrita é muito bem realizada 5 5,8%

Foram realizadas ações para formalizar as iniciativas 

de GC.
Quantidade de IFES Quantidade de IFES %

A ação descrita ainda não é realizada. 41 47,7%

A ação descrita é mal realizada. 26 30,2%

A ação descrita é realizada de forma adequada. 12 14,0%

A ação descrita é bem realizada. 3 3,5%

A ação descrita é muito bem realizada. 4 4,7%
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As IFES foram questionadas acerca dos recursos (financeiros/pessoas) alocados nas 

iniciativas de GC na área de TI, inclusive no planejamento das contratações de TI. A seguir, na 

Tabela 13, são apresentados os resultados obtidos. 

 

Tabela 13 – Recursos alocados em GC nas IFES 

 
 Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Das IFES respondentes, 47,7% afirmaram que não existem recursos alocados nas 

iniciativas de GC na área de TI, inclusive no planejamento das contratações de TI; 26,4% 

informaram que a ação existe, mas é mal realizada; 16,3% responderam que a ação é realizada 

de forma adequada; Já 7% informaram que a ação é bem realizada, e apenas 2,3% afirmam que 

a ação é muito bem realizada. Infere-se que apenas 52,3% das IFES analisadas têm ações de 

alocação de recursos nas iniciativas de GC na área de TI, inclusive no planejamento das 

contratações de TI, ressaltando que as IFES necessitam reavaliar a alocação dos recursos em 

iniciativas de GC na área de TI. 

Com relação à existência de uma política de proteção da informação e do conhecimento, 

na Tabela 14 apresenta os resultados informados pelas IFES. 

 

Tabela 14 – Política de proteção da informação e conhecimento nas IFES 

          
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 Das IFES respondentes, 19,8% afirmaram que não possuem uma política de proteção 

da informação e do conhecimento; 20,9% informaram possuem uma política de proteção à 

informação e ao conhecimento, mas essa ação é mal realizada; 37,2% responderam que a ação 

é realizada de forma adequada; Já 15,1% informaram que a ação é bem realizada, e somente 

7% afirmam que a ação é muito bem realizada. Infere-se que 80,2% das IFES analisadas têm 

Recursos (financeiros/pessoas) são alocados nas 

iniciativas de GC na área de TI, inclusive no 

planejamento das contratações de TI.
Quantidade de IFES Quantidade de IFES %

A ação descrita ainda não é realizada. 41 47,7%

A ação descrita é mal realizada. 23 26,7%

A ação descrita é realizada de forma adequada. 14 16,3%

A ação descrita é bem realizada 6 7,0%

A ação descrita é muito bem realizada 2 2,3%

A organização tem uma política de proteção da 

informação e do conhecimento.
Quantidade de IFES Quantidade de IFES %

A ação descrita ainda não é realizada. 17 19,8%

A ação descrita é mal realizada. 18 20,9%

A ação descrita é realizada de forma adequada. 32 37,2%

A ação descrita é bem realizada 13 15,1%

A ação descrita é muito bem realizada 6 7,0%
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ações de alocação de recursos nas iniciativas de GC na área de TI, inclusive no planejamento 

das contratações de TI. 

As IFES foram questionadas acerca do incentivo da alta gestão ao aprendizado 

individual e organizacional, e ações de colaboração e compartilhamento do conhecimento, 

melhoria do desempenho, e criação do conhecimento e inovação no planejamento das 

contratações de TI. Na Tabela 15 são apresentados os resultados de acordo com as respostas 

obtidas. 

 

Tabela 15 – Incentivo da alta gestão a ações de inovação, colaboração e compartilhamento do 
conhecimento nas IFES 

Fonte: Elaborada pela autora. 
 

Das IFES respondentes, 23,3% afirmaram que não há um incentivo da alta gestão em 

ações voltadas para a criação, compartilhamento de conhecimento, por exemplo; 23,3% 

informaram que existe incentivo, mas essa ação é mal realizada; 38,4% responderam que o 

incentivo é realizado de forma adequada; Já 12,8% informaram que a ação é bem realizada, e 

somente 2,3% afirmam que a ação de incentivo da alta gestão à inovação, criação e 

compartilhamento de conhecimento, é muito bem realizada. Infere-se que 76,7% das IFES 

analisadas afirmam que existe incentivo da alta gestão em ações voltadas à proliferação da 

gestão do conhecimento no planejamento das contratações de TI. 

Com relação à existência de equipes multidisciplinares no planejamento das 

contratações de soluções de TI, na Tabela 16 os resultados obtidos são apresentados. 

 

Tabela 16 – Equipes multidisciplinares no PCTI nas IFES 

 
 Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A alta gestão promove, reconhece e recompensa o 

aprendizado individual e organizacional, a colaboração e o 

compartilhamento de conhecimento, a melhoria do 

desempenho, e a criação do conhecimento e inovação, 

inclusive no planejamento das contratações de TI

Quantidade de IFES Quantidade de IFES %

A ação descrita ainda não é realizada. 20 23,3%

A ação descrita é mal realizada. 20 23,3%

A ação descrita é realizada de forma adequada. 33 38,4%

A ação descrita é bem realizada 11 12,8%

A ação descrita é muito bem realizada 2 2,3%

A organização contempla a formação de equipes multidisciplinares para 

resolver problemas ou lidar com situações preocupantes que ocorrem em 

diferentes unidades/departamentos da organização, referentes ao processo 

de planejamento das contratações de TI.

Quantidade de IFES Quantidade de IFES %

A ação descrita ainda não é realizada. 9 10,5%

A ação descrita é mal realizada. 23 26,7%

A ação descrita é realizada de forma adequada. 29 33,7%

A ação descrita é bem realizada 18 20,9%

A ação descrita é muito bem realizada 7 8,1%
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Das IFES analisadas, 10,5% afirmaram que não existem equipes multidisciplinares no 

planejamento das contratações de soluções de TI; 26,7% informaram que esta ação existe, mas 

é mal realizada; 33,7% responderam que esta ação é realizada de forma adequada; 20,9% 

informaram que a ação é bem realizada, e somente 8,1% afirmam que a ação de promoção de 

equipes multidisciplinares no planejamento das contratações de soluções de TI é muito bem 

realizada. Infere-se que 89,5% das IFES analisadas afirmam que possuem equipes apoiando o 

processo de planejamento das contratações de soluções de TI. 

Torres (2012), afirma que a existência de uma infraestrutura de TI como suporte se faz 

necessária e importante para facilitar a efetiva implantação de uma cultura de GC. Uma 

infraestrutura de TI adequada permite que a organização disponha de dados, informações e 

conhecimentos em tempo hábil para suportar a tomada de decisão. As IFES foram questionadas 

acerca da existência de uma infraestrutura de TI como suporte ao planejamento das contratações 

de TI, tais como internet, intranet e sítio na web, repositórios de conhecimento, etc. A seguir, 

na Tabela 17, seguem os resultados obtidos com esse questionamento feito junto às IFES. 

 

Tabela 17 – Infraestrutura de TI em GC nas IFES 

 
 Fonte: Elaboração própria 

 

Das IFES em análise, 15,1% afirmaram que não existe uma infraestrutura de TI como 

suporte ao planejamento das contratações de TI; 18,6% informaram que esta ação existe, mas 

é mal realizada; 37,2% responderam que esta ação é realizada de forma adequada; 16,3% 

informaram que a ação é bem realizada, e 12,8% afirmam que a ação de promoção da alta 

gestão, de uma infraestrutura de TI como suporte ao planejamento das contratações de TI, é 

muito bem realizada. Infere-se que 84,9% das IFES analisadas afirmam que existe uma 

infraestrutura de TI como suporte ao planejamento das contratações de TI. 

A atualização regular de informações produzidas durante o planejamento das 

contratações de TI é importante, pois reduz a possibilidade de retrabalhos em futuras 

contratações. Com relação a esta ação, na Tabela 18 apresenta os resultados obtidos. 

 

  

A alta administração implantou uma infraestrutura de TI 

para apoiar o planejamento de contratações de TI 

(exemplos: internet, intranet e sítio na web), e dotou a 

organização com a estrutura necessária para facilitar a 

efetiva GC.

Quantidade de IFES Quantidade de IFES %

A ação descrita ainda não é realizada. 13 15,1%

A ação descrita é mal realizada. 16 18,6%

A ação descrita é realizada de forma adequada. 32 37,2%

A ação descrita é bem realizada 14 16,3%

A ação descrita é muito bem realizada 11 12,8%
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Tabela 18 – Atualização regular de informações do PCTI nas IFES 

 
  Fonte: Elaborada pela autora. 

 

De acordo com as IFES analisadas, 25,6% responderam que não existe uma atualização 

regular das informações produzidas durante o planejamento das contratações de TI; 29,1% 

informaram que esta ação existe, mas é mal realizada; 32,6% responderam que esta ação é 

realizada de forma adequada; 9,3% informaram que a ação é bem realizada, e  apenas 3,5% 

afirmam que a atualização regular das informações produzidas no planejamento das 

contratações de TI é muito bem realizada. Infere-se que 74,4% das IFES analisadas realizam 

atualização regular de informações produzidas durante o planejamento das contratações de TI. 

Segundo Servin (2005) a GC facilita os processos organizacionais para estabelecer um 

ambiente no qual as pessoas sejam motivadas a criar, aprender, compartilhar e usar o 

conhecimento em conjunto, para o benefício da organização. 

Com relação ao incentivo à equipe envolvida no planejamento das contratações de TI 

para criar, registrar, armazenar e compartilhar as melhores práticas e lições aprendidas com 

todos os integrantes envolvidos, são apresentados na Tabela 19, os resultados obtidos. 

 

Tabela 19 – Incentivo à criação, registro, armazenamento e compartilhamento do conhecimento no 

PCTI nas IFES 

 
 Fonte: Elaborada pela autora. 

 

De acordo com as informações fornecidas pelas IFES, 15,1% afirmaram que não existe 

incentivo à equipe envolvida no planejamento das contratações de TI para criar, registrar, 

armazenar e compartilhar as melhores práticas e lições aprendidas; 26,7% informaram que esta 

ação existe, mas é mal realizada; 36% responderam que esta ação é realizada de forma 

As informações produzidas durante o planejamento 

das contratações de TI, disponíveis no sítio da 

web/intranet/nuvem, são atualizadas regularmente.

Quantidade de IFES Quantidade de IFES %

A ação descrita ainda não é realizada. 22 25,6%

A ação descrita é mal realizada. 25 29,1%

A ação descrita é realizada de forma adequada. 28 32,6%

A ação descrita é bem realizada 8 9,3%

A ação descrita é muito bem realizada 3 3,5%

A equipe envolvida no planejamento das contratações de TI 

é incentivada a criar, registrar, armazenar e compartilhar as 

melhores práticas e lições aprendidas com todos os 

integrantes envolvidos para que não haja um constante 

retrabalho.

Quantidade de IFES Quantidade de IFES %

A ação descrita ainda não é realizada. 13 15,1%

A ação descrita é mal realizada. 23 26,7%

A ação descrita é realizada de forma adequada. 31 36,0%

A ação descrita é bem realizada 9 10,5%

A ação descrita é muito bem realizada 10 11,6%



85 
 

adequada; 10,5% informaram que a ação é bem realizada, e  apenas 11,6% afirmam que a ação 

de incentivo à equipe envolvida no planejamento das contratações de TI para criar, registrar, 

armazenar e compartilhar as melhores práticas e lições aprendidas é muito bem realizada. 

Infere-se que 84,9% das IFES analisadas realizam afirmam ter algum incentivo à equipe 

envolvida no planejamento das contratações de TI para criar, registrar, armazenar e 

compartilhar as melhores práticas e lições aprendidas com todos os envolvidos no processo de 

planejamento das contratações de TI. 

Batista (2012) aborda as práticas de gestão do conhecimento como práticas de gestão 

que são voltadas principalmente para a retenção, disseminação, compartilhamento e aplicação 

do conhecimento dentro das organizações. A retenção e repasse de conhecimento é uma boa 

prática para o amadurecimento da cultura de GC. Com relação a esta ação de retenção e repasse 

de conhecimentos dos servidores que estão saindo da organização ou estão sendo realocados 

em outras unidades, apresentam-se os resultados obtidos na Tabela 20, de acordo com as 

informações fornecidas pelas IFES. 

 

Tabela 20 – Retenção e repasse de conhecimentos dos servidores no PCTI nas IFES 

 
  Fonte: Elaborada pela autora. 

 

De acordo com as respostas dadas pelas IFES analisadas, 12,8% informam que não 

existe ação de retenção e repasse de conhecimentos dos servidores que estão saindo da 

organização ou estão sendo realocados em outras unidades sobre o processo de planejamento 

das contratações de TI; 31,4% informaram que esta ação existe, mas é mal realizada; 32,6% 

responderam que esta ação é realizada de forma adequada; 14% informaram que a ação é bem 

realizada, e apenas 9,3% afirmam que a retenção e repasse de conhecimento de servidores que 

estão saindo da organização ou estão sendo realocados, acerca do planejamento das 

contratações de TI, é muito bem realizado. Infere-se que 87,2% das IFES analisadas realizam 

o repasse de conhecimento de servidores experientes no processo de planejamento das 

contratações de TI. 

O conhecimento essencial de servidores que estão 

saindo da organização ou estão sendo realocados em 

outras unidades é retido e repassado para outros 

servidores.

Quantidade de IFES Quantidade de IFES %

A ação descrita ainda não é realizada. 11 12,8%

A ação descrita é mal realizada. 27 31,4%

A ação descrita é realizada de forma adequada. 28 32,6%

A ação descrita é bem realizada 12 14,0%

A ação descrita é muito bem realizada 8 9,3%
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Com relação ao questionamento feito às IFES sobre a atitude de assumir riscos, como 

oportunidade aprendizagem, a Tabela 21 apresenta um resumo dos resultados obtidos. 

 

Tabela 21 – Atitude de aprendizagem com riscos no PCTI nas IFES 

 
 Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Das IFES em análise, 12,8% afirmaram que a equipe não considera a atitude de assumir 

riscos, como oportunidade aprendizagem; 14% informaram que esta ação existe, mas é mal 

realizada; 40,7% responderam que esta ação é realizada de forma adequada, ou seja, que 

consideram a atitude de assumir riscos, como oportunidade para que os mesmos erros não sejam 

cometidos no futuro; 25,6% informaram que a ação é bem realizada, e  apenas 7% afirmam que 

a ação de assumir riscos como oportunidade de evitar retrabalhos é muito bem realizada.  

A seguir, serão apresentados os resultados referentes às práticas de GC das IFES no 

planejamento de contratações de TI. 

 

6.1.4 Práticas de gestão do conhecimento no planejamento das contratações de TI nas IFES 

 

No bloco de questionamentos apresentados a seguir serão apresentados o estágio de 

implantação e uso das práticas de GC no planejamento das contratações de TI das IFES 

pesquisadas, de acordo com as informações fornecidas pelas mesmas. 

 

 Melhores práticas (best practices)  

De acordo com Batista (2012), a prática de GC denominada como MELHORES 

PRÁTICAS (best practices) refere-se à identificação e difusão de melhores práticas, que podem 

ser definidas como um procedimento validado para a realização de uma tarefa ou para a solução 

de um problema. Essas tarefas podem ser documentadas por meio de bancos de dados, manuais, 

templates ou diretrizes. 

A seguir, na Tabela 22 são apresentados os resultados obtidos com relação à prática 

denominada melhores práticas (best practices). 

A equipe de planejamento das contratações de TI 

considera a atitude de assumir riscos ou o fato de 

cometer erros como oportunidades de aprendizagem 

desde que isso não ocorra repetidamente.

Quantidade de IFES Quantidade de IFES %

A ação descrita ainda não é realizada. 11 12,8%

A ação descrita é mal realizada. 12 14,0%

A ação descrita é realizada de forma adequada. 35 40,7%

A ação descrita é bem realizada 22 25,6%

A ação descrita é muito bem realizada 6 7,0%
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Tabela 22 – Melhores Práticas 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Das IFES em análise, 14% afirmaram que não existem planos de implantação desta 

prática em suas ações de planejamento das contratações de TI; 32,6% informaram que esta 

prática é planejada para o futuro; Também 32,6% responderam que esta prática está em 

processo de implantação; 17,4% informaram que a prática já está implantada, e apenas 3,5% 

afirmam que a prática já está implantada e apresentando resultados importantes e relevantes. É 

inferido que apenas 20,9% das IFES respondentes têm a prática de GC denominada melhores 

práticas como implantadas em suas instituições como suporte ao planejamento das contratações 

de TI. 

 

 Comunidades de prática/comunidades de conhecimento 

Segundo Batista (2012), a prática de GC COMUNIDADES DE 

PRÁTICA/COMUNIDADES DE CONHECIMENTO caracteriza-se por grupos informais e 

interdisciplinares de pessoas unidas em torno de um interesse comum. As comunidades são 

auto-organizadas de modo que permita a colaboração de pessoas internas ou externas à 

organização; Facilitam a transferência de melhores práticas e o acesso a especialistas, bem 

como a reutilização de modelos, do conhecimento e das lições aprendidas. 

Na Tabela 23 são apresentados os resultados obtidos com relação à referida prática. 

 

Tabela 23 – Comunidades de prática/comunidades de conhecimento 

 
 Fonte: Elaborada pela autora. 

 

De acordo com as IFES analisadas, 23,3% afirmaram que não existem planos de 

implantação desta prática em suas ações de planejamento das contratações de TI; 36% 

Melhores práticas (best practices) Quantidade de IFES Quantidade de IFES %

Não existem planos de implantação 12 14,0%

Planejadas para o futuro. 28 32,6%

Estão em processo de implantação. 28 32,6%

Já estão implantadas. 15 17,4%

Já estão implantadas e apresentando resultados importantes e 

relevantes. 3 3,5%

Comunidades de prática/comunidades de 

conhecimento Quantidade de IFES Quantidade de IFES %

Não existem planos de implantação 20 23,3%

Planejadas para o futuro. 31 36,0%

Estão em processo de implantação. 28 32,6%

Já estão implantadas. 4 4,7%

Já estão implantadas e apresentando resultados 

importantes e relevantes. 3 3,5%
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informaram que planejam implantar esta prática de GC no futuro; 32,6% responderam que a 

prática comunidades de prática/comunidades de conhecimento está em processo de 

implantação; 4,7% informaram que a prática já está implantada, e apenas 3,5% afirmam que a 

prática já está implantada e apresentando resultados importantes e relevantes. Pode-se inferir 

que apenas 8,1% das IFES pesquisadas consideram ter a prática de GC comunidades de 

prática/comunidades de conhecimento em sua rotina no processo de planejamento das 

contratações de TI. 

 

 Coaching 

Batista (2012) afirma que a prática de GC denominada como COACHING faz parte de 

processo planejado de orientação, consultoria, apoio, diálogo e acompanhamento, alinhado às 

diretrizes estratégicas. No planejamento das contratações de TI, o coach seria similar à figura 

de um servidor/equipe responsável pela elaboração dos templates, estudo dos normativos 

referentes às contratações de TI, treinamentos sobre as leis e instruções normativas referentes 

às contratações de TI, etc. 

A seguir, na Tabela 24 são apresentados os resultados obtidos com relação à prática 

denominada coaching. 

 

Tabela 24 – Coaching 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Das IFES respondentes, 31,4% afirmaram que não existem planos de implantação desta 

prática em suas ações de planejamento das contratações de TI; 26,7% informaram que esta 

prática de coaching é planejada para o futuro; 24,4% responderam que esta prática está em 

processo de implantação; 12,8% informaram que a prática já está implantada, e apenas 4,7% 

afirmam que a prática já está implantada e apresentando resultados importantes e relevantes. 

Infere-se, portanto, que 58,1% das IFES afirmam não ter a prática de coaching no planejamento 

das contratações de TI. 

 

 

Coaching Quantidade de IFES Quantidade de IFES %

Não existem planos de implantação 27 31,4%

Planejadas para o futuro. 23 26,7%

Estão em processo de implantação. 21 24,4%

Já estão implantadas. 11 12,8%

Já estão implantadas e apresentando resultados 

importantes e relevantes. 4 4,7%
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 Benchmarking interno e externo 

Batista (2012) corrobora que a prática benchmarking trata-se da busca sistemática das 

melhores referências para comparação aos processos, produtos e serviços da organização. 

Comparações são realizadas dentro e fora da organização (internamente e em outras 

universidades), os resultados são usados para melhorar o desempenho organizacional e criar 

novos conhecimentos. 

A seguir, na Tabela 25, são apresentados os resultados obtidos com relação à prática 

denominada Benchmarking interno e externo. 

 

Tabela 25 – Benchmarking interno e externo 

 
 Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Das IFES em análise, 27,9% afirmaram que não existem planos de implantar o 

benchmarking, ou seja, a busca de referências e comparações com outras instituições, como 

prática de GC em ações de planejamento das contratações de TI; 31,4% informaram que esta 

prática é planejada para o futuro; 25,6% responderam que esta prática já está em processo de 

implantação; 12,8% informaram que a prática já está devidamente implantada, e apenas 2,3% 

afirmam que a prática já está implantada e apresentando resultados importantes e relevantes. 

Infere-se que 40,7% afirmam já possuírem esta prática de GC como suporte ao planejamento 

das contratações de TI, considerando as IFES que possuem esta prática em processo de 

implantação. 

 

 Ferramentas de colaboração 

De acordo com Batista (2012), a prática de GC denominada como FERRAMENTAS 

DE COLABORAÇÃO (como portais, intranets e extranets, fóruns e listas de discussão, 

ambiente nas nuvens, repositório de conhecimentos, etc.) são usadas como fonte de 

comunicação entre os integrantes envolvidos no planejamento das contratações de TI, como 

apoio à transferência de conhecimento e ao compartilhamento de informação. Tratam-se de 

portal ou outros sistemas informatizados que capturam e difundem conhecimento e experiência 

entre servidores/departamentos. Ou seja, espaços para discutir, homogeneizar e partilhar 

Benchmarking  interno e externo Quantidade de IFES Quantidade de IFES %

Não existem planos de implantação 24 27,9%

Planejadas para o futuro. 27 31,4%

Estão em processo de implantação. 22 25,6%

Já estão implantadas. 11 12,8%

Já estão implantadas e apresentando 

resultados importantes e relevantes. 2 2,3%
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informações, ideias e experiências que contribuirão para o desenvolvimento de competências e 

para o aperfeiçoamento de processos e atividades desempenhadas pela equipe de planejamento 

das contratações de TI, no contexto desta pesquisa. 

A seguir, na Tabela 26 são apresentados os resultados obtidos com relação à prática 

denominada Ferramentas de colaboração. 

 

Tabela 26 – Ferramentas de colaboração 

 
 Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Das IFES em análise, 8,1% afirmaram que não existem planos de implantar ferramentas 

de colaboração como suporte ao planejamento das contratações de soluções de TI; 32,6% 

informaram que esta prática é planejada para o futuro; 33,7% responderam que esta prática está 

em processo de implantação; 19,8% informaram que já possuem em sua rotina ferramentas de 

colaboração, e apenas 5,8% afirmam que a prática já está implantada e apresentando resultados 

importantes e relevantes. Apenas 25,6% das IFES, portanto, usam ferramentas de colaboração 

como prática de GC no auxílio ao planejamento das compras de TI. 

 

 Banco de competências organizacionais 

Segundo Batista (2012), a prática de GC denominada como banco de competências 

organizacionais trata-se de repositório de informações sobre a localização de conhecimentos na 

instituição, incluindo fontes de consulta e também as pessoas ou as equipes detentoras de 

determinado conhecimento. Exemplo: Os servidores que atuam no planejamento das 

contratações de TI são selecionados para conduzirem cada compra de TI de acordo o seu perfil 

e especialidade. 

A seguir, na Tabela 27 são apresentados os resultados obtidos com relação à prática 

denominada Banco de competências organizacionais. 

 

 

 

 

 

Ferramentas de colaboração são usadas como fonte de 

comunicação entre os integrantes envolvidos no planejamento 

das contratações de TI
Quantidade de IFES Quantidade de IFES %

Não existem planos de implantação 7 8,1%

Planejadas para o futuro. 28 32,6%

Estão em processo de implantação. 29 33,7%

Já estão implantadas. 17 19,8%

Já estão implantadas e apresentando resultados importantes e 

relevantes. 5 5,8%
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Tabela 27 – Banco de competências organizacionais 

 
 Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Das IFES em análise, 34,9% afirmaram que não existem planos possuírem um banco de 

competências organizacionais em suas ações de planejamento das contratações de TI; 36% 

informaram que esta prática é planejada para o futuro; 20,9% responderam que esta prática está 

em processo de implantação; 7% informaram que a prática já está implantada. Apenas 1,2% 

afirmam que a prática já está implantada e apresentando resultados importantes e relevantes. 

Infere-se que 91,9% das IFES não usam um banco de competências organizacionais como 

auxílio ao planejamento das aquisições de TI. 

 

 Memória organizacional/ lições aprendidas/ banco de conhecimentos 

Batista (2012) explica que a prática de GC denominada como memória organizacional/ 

lições aprendidas/ banco de conhecimentos refere-se a registro do conhecimento organizacional 

sobre processos, produtos, serviços, etc. As lições aprendidas são relatos de experiências nos 

quais se registra o que aconteceu e o que foi aprendido durante o processo. A gestão de conteúdo 

mantém atualizadas as informações, ideias, experiências, lições aprendidas e melhores práticas 

documentadas na base de conhecimentos. O conhecimento obtido de fontes internas ou 

externas, formais ou informais, é formalizado, documentado e armazenado para facilitar o seu 

acesso. 

A seguir, na Tabela 28, são apresentados os resultados obtidos com relação à prática 

denominada Memória organizacional/ lições aprendidas/ banco de conhecimentos. 

 

Tabela 28 – Memória organizacional/ lições aprendidas/ banco de conhecimentos 

 
 Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Banco de competências organizacionais Quantidade de IFES Quantidade de IFES %

Não existem planos de implantação 30 34,9%

Planejadas para o futuro. 31 36,0%

Estão em processo de implantação. 18 20,9%

Já estão implantadas. 6 7,0%

Já estão implantadas e apresentando resultados 

importantes e relevantes. 1 1,2%

Memória organizacional/ lições aprendidas/ banco de 

conhecimentos
Quantidade de IFES Quantidade de IFES %

Não existem planos de implantação 30 34,9%

Planejadas para o futuro. 29 33,7%

Estão em processo de implantação. 21 24,4%

Já estão implantadas. 4 4,7%

Já estão implantadas e apresentando resultados 

importantes e relevantes. 2 2,3%
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Das IFES analisadas, 34,9% afirmaram que não existem planos de implantação desta 

prática em suas ações de planejamento das contratações de TI; 33,7% informaram que 

pretendem implantar a prática no futuro; 24,4% responderam que esta prática está em processo 

de implantação; 4,7% informaram que a prática já está implantada, e apenas 2,3% afirmam que 

a prática já está implantada e apresentando resultados importantes e relevantes. Infere-se que 

93% não possuem esta prática em sua rotina de apoio ao planejamento das contratações de TI. 

 

 Educação corporativa 

De acordo com Batista (2012), a prática de GC denominada como educação corporativa 

refere-se ao incentivo do órgão à realização de capacitações referentes ao planejamento das 

contratações de TI, no contexto pesquisado. Engloba processos de educação continuada 

estabelecidos com vistas à atualização do pessoal de maneira uniforme em áreas da instituição. 

Pode ser implementada sob a forma de universidade corporativa, sistemas de ensino à distância, 

palestras, cursos técnicos, etc. 

A seguir, na Tabela 29 são apresentados os resultados obtidos com relação à prática 

denominada educação corporativa. 

 

Tabela 29 - Educação corporativa 

 
 Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Das IFES respondentes, 16,3% afirmaram que não existem planos de implantação da 

prática educação corporativa em suas ações de planejamento das contratações de TI; 22,1% 

informaram que esta prática é planejada para o futuro; 26,7% responderam que a educação 

corporativa está em processo de implantação Esta prática alcança um percentual relevante de 

implantação, onde 25,6% informaram que a prática já está implantada, e 9,3% afirmam que a 

educação corporativa já está implantada e apresentando resultados importantes e relevantes. 

 

 Sistemas de Workflow 

Segundo Batista (2012), a prática de GC denominada como sistemas de workflow 

refere-se à automação do fluxo ou do trâmite de documentos gerados durante o processo de 

Educação corporativa Quantidade de IFES Quantidade de IFES %

Não existem planos de implantação 14 16,3%

Planejadas para o futuro. 19 22,1%

Estão em processo de implantação. 23 26,7%

Já estão implantadas. 22 25,6%

Já estão implantadas e apresentando resultados 

importantes e relevantes. 8 9,3%
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planejamento das contratações de TI. Workflow é o termo utilizado para descrever a automação 

de sistemas e dos processos de controle interno. É utilizado, por exemplo, para controle de 

documentos e revisões, versões, requisições de pagamentos, etc. 

A seguir, na Tabela 30 são apresentados os resultados obtidos com relação à prática 

denominada Sistemas de Workflow. 

 

Tabela 30 - Sistemas de Workflow 

 
 Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Das IFES em análise, 20,9% afirmaram que não existem planos para implantar sistemas 

de workflow em suas ações de planejamento das contratações de TI; 34,9% informaram que 

esta prática é planejada para o futuro; 32,6% responderam que a prática de GC sistemas de 

workflow está em processo de implantação; 9,3% informaram que a prática já está implantada, 

e apenas 2,3% afirmam usam em sua rotina a prática de sistemas de workflow como suporte ao 

planejamento das contratações de TI, e está apresentando resultados importantes e relevantes.  

 

 Gestão Eletrônica de Documentos (GED) 

Batista (2012) afirma que a prática de GC denominada como Gestão Eletrônica de 

Documentos (GED) trata-se da prática de gestão que implica adoção de aplicativos 

informatizados de controle de emissão, edição e acompanhamento da tramitação, da 

distribuição, do arquivamento e do descarte de documentos. Como exemplo aplicado ao 

contexto do planejamento de contratações de TI, pode-se citar os artefatos elaborados durante 

o processo. 

A seguir, na Tabela 31, são apresentados os resultados obtidos com relação à prática 

denominada Gestão Eletrônica de Documentos (GED). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemas de workflow Quantidade de IFES Quantidade de IFES %

Não existem planos de implantação 18 20,9%

Planejadas para o futuro. 30 34,9%

Estão em processo de implantação. 28 32,6%

Já estão implantadas. 8 9,3%

Já estão implantadas e apresentando resultados 

importantes e relevantes. 2 2,3%
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Tabela 31 - Gestão Eletrônica de Documentos (GED) 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Das IFES em análise, 15% afirmaram que não existem planos de implantarem a GED 

em suas ações de planejamento das contratações de TI; 40% informaram que esta prática é 

planejada para o futuro; 29% responderam que esta prática está em processo de implantação; 

13% informaram que a prática já está implantada, e apenas 3% afirmam que possuem a GED 

implantada e apresentando resultados importantes e relevantes. Infere-se que 16% das IFES 

possuem GED em sua rotina, como parte da cultura de GC no planejamento das contratações 

de TI. 

Um questionamento pertinente realizado foi aproximada de processos de planejamento 

das contratações de TI elaborados durante o ano, mesmo que as contratações/compras não 

tenham sido efetivamente realizadas. O Gráfico 5 apresenta os valores máximo e mínimo da 

quantidade de processos, bem como a média de processos de planejamentos feitos pelas IFES 

no último ano. 

 

      Gráfico 5 – Quantidade de planejamentos de contratações de TI nas IFES em 2016 

       Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Gestão eletrônica de documentos (GED) Quantidade de IFES Quantidade de IFES %

Não existem planos de implantação 13 15,1%

Planejadas para o futuro. 34 39,5%

Estão em processo de implantação. 25 29,1%

Já estão implantadas. 11 12,8%

Já estão implantadas e apresentando resultados 

importantes e relevantes. 3 3,5%
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O valor máximo de processos de planejamento das contratações de TI elaborados 

durante o ano foram 100 processos. Algumas instituições informaram não ter elaborado 

processos de planejamento das contratações de TI durante o ano, apresentando 0 como valor 

mínimo. 

A média de processos de planejamento das contratações de TI elaborados durante o ano 

foi 12,21 servidores. 

A Tabela 32 a seguir apresenta um resumo sobre o uso das práticas de GC no 

planejamento das contratações de TI nas IFES analisadas, em termos absolutos. 

 

Tabela 32 - Estágio de implantação das práticas de GC nas IFES 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

De um modo geral, pode-se afirmar que as práticas de GC no planejamento das 

contratações de TI se caracterizam por um nível incipiente de adoção nas IFES pesquisadas. As 

práticas que mais apresentaram IFES que não possuem planos de implantação são Banco de 

competências organizacionais (30 IFES), Memória organizacional/ lições aprendidas/ banco de 

conhecimento (30 IFES) e Coaching (27 IFES). Apenas uma IFES afirmou que a prática Banco 

de competências organizacionais está implantada e apresentando resultados relevantes. 

A Tabela 33 apresenta um resumo sobre o uso das práticas de GC nas IFES analisadas, 

em termos percentuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prática
Não existem planos de 

implantação

Planejadas para o 

futuro.

Estão em processo de 

implantação.
Já estão implantadas.

Já estão implantadas e 

apresentando 

resultados importantes 

e relevantes.

Melhores práticas (best practices) 12 28 28 15 3

Comunidades de prática/comunidades de conhecimento 20 31 28 4 3

Coaching 27 23 21 11 4

Benchmarking interno e externo 24 27 22 11 2

Ferramentas de colaboração 7 28 29 17 5

Banco de competências organizacionais 30 31 18 6 1

Memória organizacional/ lições aprendidas/ banco de conhecimentos 30 29 21 4 2

Educação corporativa 14 19 23 22 8

Sistemas de workflow 18 30 28 8 2

Gestão eletrônica de documentos (GED) 13 34 25 11 3

IFES – Estágio de implantação de práticas de gestão do conhecimento no planejamento de contratações de TI
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Tabela 33 - Estágio de implantação das práticas de GC nas IFES - percentuais 

 
 Fonte: Elaborada pela autora. 

 

De acordo com o resumo apresentado pode-se inferir que a prática com implantação 

mais ampla foi a educação corporativa (em 35% das IFES). A prática de GED destaca-se por 

69% das IFES terem afirmado que, ou tem planos de implantação, ou já está em processo de 

implantação. Sobre a prática ferramentas de colaboração, apenas 8% afirma não possuir planos 

de implantação, o que demonstra que essa prática é bem disseminada em maioria das IFES 

analisadas. Com relação à prática Memória organizacional/ lições aprendidas/ banco de 

conhecimentos, apenas 7% informaram que essa prática está implantada, e somente 1% 

afirmam que já estão implantadas e apresentando resultados importantes e relevantes. De modo 

geral, percebe-se uma incipiência na adoção das práticas de GC como suporte ao planejamento 

das contratações de TI. 

 

6.2 Análise da aplicação DEA 

 

Os dados obtidos foram modelados e processados no Software Frontier Analyst. 

A seguir, na Figura 10, temos um diagrama com os fatores de entrada e saída para o 

diagnóstico da eficiência das IFES em GC no planejamento das contratações de TI. Esses 

fatores foram definidos na fase de seleção dos fatores input e output, e foram selecionados 

dentre as questões do questionário aplicado, sendo considerados os mais representativos para a 

análise do DEA. 

 

Prática
Não existem planos de 

implantação

Planejadas para o 

futuro.

Estão em processo de 

implantação.
Já estão implantadas.

Já estão implantadas e 

apresentando 

resultados importantes 

e relevantes.

Melhores práticas (best practices) 14% 33% 33% 17% 3%

Comunidades de prática/comunidades de conhecimento 23% 36% 33% 5% 3%

Coaching 31% 27% 24% 13% 5%

Benchmarking interno e externo 28% 31% 26% 13% 2%

Ferramentas de colaboração 8% 33% 34% 20% 6%

Banco de competências organizacionais 35% 36% 21% 7% 1%

Memória organizacional/ lições aprendidas/ banco de conhecimentos 35% 34% 24% 5% 2%

Educação corporativa 16% 22% 27% 26% 9%

Sistemas de workflow 21% 35% 33% 9% 2%

Gestão eletrônica de documentos (GED) 15% 40% 29% 13% 3%

IFES – Estágio de implantação de práticas de gestão do conhecimento no planejamento de contratações de TI - Percentuais
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Figura 10 – Modelagem do método DEA

 Fonte: Elaborada pela autora, utilizando o Software Frontier Analyst 

 

Ao todo foram selecionados dezesseis fatores, sendo dez fatores de entrada e seis fatores 

de saída, conforme observado na Figura 10. 

 

6.2.1 Análise da eficiência relativa da gestão do conhecimento no planejamento das 

contratações de TI das IFES do Brasil 

 

No processamento dos dados através do Software Frontier Analyst foi possível verificar 

a eficiência relativas das IFES analisadas no que diz respeito à avaliação da gestão do 

conhecimento no planejamento das contratações de TI. 

No Gráfico 6, a seguir, é apresentada a distribuição das eficiências relativas das IFES 

após processamento dos dados no Software Frontier Analyst. 
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Gráfico 6 – Distribuição de eficiências relativas das IFES

 Fonte: Gráfico gerado pelo Software Frontier Analyst. 
 

De acordo com o Gráfico 6, cinquenta e sete IFES tiveram 100% de eficiência; doze 

IFES obtiveram eficiência entre 91 e 99,9%; oito IFES tiveram eficiência entre 81 e 90%; quatro 

IFES com eficiência entre 71 e 80%; duas IFES obtiveram entre 61 e 70%; e três IFES ficaram 

com eficiência entre 51 e 60%. 

O Quadro 16 exprime o resultado, em valores percentuais, do cálculo da eficiência 

relativa obtida pelas IFES. 

Corroborando com Sharma et al. (1999), as IFES que tiveram a eficiência igual a 100% 

são eficientes, ou seja, constituem o que se chama de fronteira de eficiência. Por outro lado, as 

que possuem eficiência menor que 100% estão abaixo desta denominada fronteira, ou seja, não 

atingiram ainda a eficiência. 

Das 86 IFES analisadas, de acordo com a aplicação do modelo DEA no Software 

Frontier Analyst, 57 IFES foram avaliadas como eficientes, em destaque na cor verde, e 29 

IFES foram consideradas ineficientes, em destaque na cor vermelho (Ver Quadro 19). 
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    Quadro 19 - Eficiência relativa das IFES em Gestão do Conhecimento no 
Planejamento das Contratações de TI  

   

    

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados extraídos do Software Frontier Analyst 

IFES Score Condição IFES Score Condição

UFSJ 100,00% IFBAIANO 100,00%

IFMT 100,00% IFSC 100,00%

IFPA 100,00% IFTM 100,00%

IFSP 100,00% UFAL 100,00%

UFAM 100,00% UFERSA 100,00%

UFBA 100,00% UFG 100,00%

UFCSPA 100,00% UFGD 100,00%

UFMS 100,00% UFOB 100,00%

UFSCAR 100,00% UFT 100,00%

CEFET/RJ 100,00% UNB 100,00%

IFAM 100,00% UNIFEI 100,00%

IFB 100,00% IFSUDESTEMG 100,00%

IFGOIANO 100,00% UFOP 100,00%

IFMS 100,00% IFRO 100,00%

IFNMG 100,00% IFTO 99,80%

IFPE 100,00% UFRJ 98,80%

IFRN 100,00% IFMG 97,60%

IFRR 100,00% UFC 97,60%

IFS 100,00% UFRN 97,10%

IFSULDEMINAS 100,00% UNILA 96,40%

UFABC 100,00% IFSUL 95,70%

UFCA 100,00% IFSERTAO-PE 93,40%

UFES 100,00% UNIFAL 93,20%

UFFS 100,00% UFCG 92,80%

UFJF 100,00% IFC 92,20%

UFMA 100,00% UFF 91,20%

UFMG 100,00% UNIFESSPA 89,50%

UFPA 100,00% UNIPAMPA 88,00%

UFPR 100,00% UNIFAP 86,70%

UFRGS 100,00% IFAL 86,60%

UFRPE 100,00% IFAC 85,90%

UFS 100,00% IFPR 84,80%

UFSB 100,00% UFMT 84,80%

UFSM 100,00% UFTM 82,40%

UFU 100,00% UNILAB 80,90%

UFV 100,00% UFSC 79,70%

UFVJM 100,00% IFG 78,60%

UNIFESP 100,00% IFMA 77,00%

UNIR 100,00% UFRR 70,50%

UNIRIO 100,00% IFRS 66,70%

UNIVASF 100,00% UFOPA 60,80%

CEFET - MG 100,00% UFLA 57,50%

IFBA 100,00% UFPE 55,00%
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Dessa forma, verifica-se que aproximadamente 66% das IFES analisadas localizaram-

se na fronteira de eficiência, ou seja, atingiram 100% de eficiência, e 34% foram classificadas 

como ineficientes. Ademais, as cinco instituições mais ineficientes foram: a Universidade 

Federal de Roraima – UFRR, com 70,5% de eficiência relativa; o Instituto Federal do Rio 

Grande do Sul - IFRS, com 66,7%; a Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA, com 

66,8% de eficiência; a Universidade Federal de Lavras – UFLA, com 57,5%; e a Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE), que foi a instituição que obteve o pior resultado, com 55% de 

eficiência. A média da eficiência relativa entre todas as IFES analisadas, considerando 

eficientes e ineficientes, foi 94,89% de eficiência relativa. 

Para fins comparativos, foram calculadas as eficiências relativas nos softwares Frontier 

Analyst e no DEA Solver (Ver Quadro 20).  

 

Quadro 20 - Comparativo entre as eficiências relativas das IFES em 

GC no Planejamento das Contratações de TI – DEA Solver X Frontier 
Analyst 

 
 Fonte: Elaborado pela autora, baseado em dados extraídos dos softwares DEA 

Solver e Frontier Analyst 

 

Eficiência Frontier 

Analyst IFES

Eficiência 

DEA Solver IFES

99,80% IFTO 99,77% IFTO

98,80% UFRJ 98,73% UFRJ

97,60% IFMG 97,58% IFMG

97,60% UFC 97,56% UFC

97,10% UFRN 97,14% UFRN

96,40% UNILA 96,32% UNILA

95,70% IFSUL 95,70% IFSUL

93,40% IFSERTAO-PE 93,38% IFSERTAO-PE

93,20% UNIFAL 93,19% UNIFAL

92,80% UFCG 92,76% UFCG

92,20% IFC 92,25% IFC

91,20% UFF 91,18% UFF

89,50% UNIFESSPA 89,38% UNIFESSPA

88,00% UNIPAMPA 87,91% UNIPAMPA

86,70% UNIFAP 86,67% UNIFAP

86,60% IFAL 86,58% IFAL

85,90% IFAC 85,90% IFAC

84,80% IFPR 84,78% IFPR

84,80% UFMT 84,77% UFMT

82,40% UFTM 82,37% UFTM

80,90% UNILAB 80,87% UNILAB

79,70% UFSC 79,69% UFSC

78,60% IFG 78,58% IFG

77,00% IFMA 76,97% IFMA

70,50% UFRR 70,52% UFRR

66,70% IFRS 66,67% IFRS

60,80% UFOPA 60,84% UFOPA

57,50% UFLA 57,49% UFLA

55,00% UFPE 55,00% UFPE
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No Quadro 17, temos um comparativo entre os resultados obtidos após processamento 

nos referidos softwares. Ambos os softwares apresentaram as mesmas IFES como ineficientes. 

O Frontier Analyst apresenta mais recursos gráficos, o que facilita a análise e interpretação dos 

dados obtidos. 

Pode-se perceber que os softwares Frontier Analyst e o DEA Solver apresentaram 

resultados similares, com valores de eficiência próximos, demonstrando a consistência do 

modelo aplicado.  

A seguir, no Gráfico 7, apresenta-se a distribuição das eficiências relativas das IFES não 

eficientes.  

 

Gráfico 7 – Distribuição de eficiências relativas das IFES não eficientes 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Dentre as IFES ineficientes, destaca-se no conjunto das IFES ineficientes, a UFPE com 

a menor eficiência relativa (55%). Dentre as vinte e nove IFES consideradas ineficientes, a 

média é 84,87% de eficiência relativa. 

A seguir, na Tabela 34, podemos ver um resumo das IFES eficientes e ineficientes por 

região do Brasil. 
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Tabela 34 - IFES eficientes e ineficientes por região  

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Na região Norte, das IFES respondentes, foram nove IFES eficientes, representando 

10,47% das 86 IFES respondentes, e cinco IFES ineficientes, representando 5,81% do total de 

IFES respondentes. Na região Nordeste, 65,22% de suas IFES respondentes foram classificadas 

como eficientes (16 IFES) e 34,78% foram consideradas ineficientes. A região Centro-Oeste 

destacou-se por ter 80% das IFES respondentes como eficientes. O Sudeste também destacou, 

pois das 26 respondentes, 19 foram consideradas eficientes (73,08%), e sete ineficientes 

(26,92%). Das 13 IFES respondentes do Sul, seis foram consideradas eficientes e sete foram 

classificadas como ineficientes, tendo, portanto, mais IFES ineficientes do que eficientes, no 

que diz respeito ao uso da GC como suporte no planejamento das contratações de TI.  

Ademais, analisando a eficiência relativa de acordo com a localização, em termos 

percentuais, a região mais eficiente foi a Centro-Oeste, com 80% de suas IFES respondentes 

eficientes. A região menos eficiente foi a região Sul, com 53,85% de suas IFES respondentes 

ineficientes. 

 

6.2.2 Análise de Unidades de Referência 

 

O modelo DEA, ao calcular a eficiência de cada DMU, também classifica as DMU’s 

que são referência para outras DMU’s similares. Cada unidade ineficiente é associada a 

unidades de referência (unidades consideradas eficientes) que servirão de exemplo para que 

elas possam atingir sua eficiência máxima.  

As unidades de referência são também chamadas de benchmarkings, que são instituições 

que possuem as melhores práticas e que são como modelos para as instituições que não 

chegaram à fronteira de eficiência, ou seja, que não atingiram a eficiência máxima (100%).  

Vale ressaltar que o fato de uma unidade ter sido classificada como eficiente, não 

significa que ela será referência para as IFES ineficientes. Ou seja, nem toda unidade que faz 

parte da fronteira de eficiência, será benchmarking para outras DMU’s. 

Região

Quantidade de 

IFES eficientes

% de IFES eficientes 

(total de IFES 

respondentes)

% de IFES eficientes 

(total de IFES 

respondentes da 

região)

Quantidade de 

IFES 

ineficientes

% de IFES 

ineficientes (total 

de IFES 

respondentes)

% de IFES ineficientes 

(total de IFES 

respondentes da 

região)

Norte 9 10,47% 64,29% 5 5,81% 35,71%

Nordeste 15 17,44% 65,22% 8 9,30% 34,78%

Centro-Oeste 8 9,30% 80,00% 2 2,33% 20,00%

Sudeste 19 22,09% 73,08% 7 8,14% 26,92%

Sul 6 6,98% 46,15% 7 8,14% 53,85%
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No Gráfico 8, apresentam-se as frequências de unidades de referência, ou seja, para 

quantas IFES cada benchmarking é referência. As freqüências de unidades de referência foram 

classificadas pelo Software Frontier Analyst. 

Verificando os benchmarkings das IFES, dentre as instituições tomadas como 

referência, a que mais se destacou foi a Universidade Federal do Oeste da Bahia – UFOB, sendo 

benchmarking para vinte e duas instituições. Destaca-se também a Universidade Federal do 

Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO, que foi parâmetro de referência para vinte e uma IFES. 

 

  Gráfico 8 – Frequências de Unidades de Referência 

 
              Fonte: Elaborado pela autora, baseado em dados extraídos do Software Frontier Analyst  

 

Na Figura 11 apresentam-se as IFES que têm a UFOB como parâmetro de referência. 
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Figura 11 - IFES que têm a UFOB como unidade de referência

 
                       Fonte: Extraído do Software Frontier Analyst 

 

Como é possível observar, a UFOB é parâmetro de referência para vinte e duas 

instituições que estão abaixo da fronteira de eficiência. Também é possível perceber observar 

na Figura 11 que a UFPE é a IFES com menor eficiência relativa dentre as que têm a UFOB 

como benchmarking. 

No Quadro 21, é possível observar as vinte e nove IFES consideradas não eficientes, ou 

seja, obtiveram eficiência menor do que 100%, e suas respectivas unidades de referência 

(benchmarkings). 

Destaca-se o Instituto Federal do Maranhão – IFMA, como a IFES com mais 

benchmarkins para seguir como exemplo para alcançar sua eficiência máxima. O IFMA tem 

dez IFES como bechmarkings: Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais - 

CEFET-MG, Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca - CEFET-

RJ, Instituto Federal Goiano - IFGOIANO, Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto 

Alegre - UFCSPA, Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, Universidade Federal de 

Mato Grosso do Sul - UFMS, Universidade Federal do Oeste da Bahia - UFOB e Universidade 

Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO. 
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Quadro 21 - IFES ineficientes e suas respectivas unidades de referência (benchmarkings) 

 
 Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados extraídos pelo Software Frontier Analyst 

 

Na observação das IFES ineficientes, observa-se que a Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE), foi a menos eficiente no conjunto das IFES analisadas. Com base na 

observação das unidades de referência, visando obter melhor eficiência, a UFPE deve orientar-

se pelas seguintes IFES: Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB) e Universidade 

Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). 

A seguir, nos Gráficos 9 e 10, são apresentadas as unidades de referência, ou seja, 

benchmarkings que a UFPE pode se basear para melhorar a eficiência no processo de 

planejamento das contratações de TI. As barras que representam as unidades de referência estão 

na cor vermelha e as que se referem às unidades ineficientes são representadas em azul. 

 

 

 

 

Eficiência IFES Unidades de Referência

99,80% IFTO CEFET - MG, IFPE, IFSP, UFOP, UFVJM, UNB, UNIVASF

98,80% UFRJ IFAM, IFMS, UFCSPA, UFOB, UFOP, UNIRIO

97,60% IFMG IFS, UFCSPA, UFOB, UFOP, UNIRIO

97,60% UFC CEFET - MG, CEFET-RJ, UFCA, UFCSPA, UFMG, UFOB, UFOP

97,10% UFRN IFPE, IFSP, UFOB, UNB

96,40% UNILA IFAM, IFRR, IFSP, UFAL, UFCSPA, UNB, UNIRIO

95,70% IFSUL IFBA, IFS, UFMG, UFOB, UFSCAR, UNIRIO

93,40% IFSERTAO-PE CEFET - MG, IFGOIANO, IFMS, IFSC, UFG, UNIFEI, UNIRIO

93,20% UNIFAL IFAM, IFSP, UFCSPA, UFMS, UFOB, UFOP, UFSB

92,80% UFCG IFAM, IFBA, IFMS, UFCSPA, UFOB, UFOP, UNIRIO

92,20% IFC IFBA, UFCSPA, UFOB, UFOP, UFSCAR, UNIRIO

91,20% UFF CEFET - MG, IFMT, UFMS, UNIRIO

89,50% UNIFESSPA IFAM, IFSP, UFCSPA, UFOB, UFOP, UNIRIO

88,00% UNIPAMPA CEFET - MG, IFAM, IFNMG, UFOB, UFOP

86,70% UNIFAP IFSP, UNIRIO

86,60% IFAL IFAM, IFSP, UFCSPA, UFMS, UFOB, UFOP, UFSB

85,90% IFAC CEFET - MG, IFBA, IFGOIANO, UFCSPA, UFMG, UFOB, UFRPE, UFVJM, UNIRIO

84,80% IFPR CEFET - MG, CEFET-RJ, UFCA, UFCSPA, UFMG, UFOB, UNIRIO

84,80% UFMT IFBA, IFMS, IFS, UFOB, UFSCAR, UNIRIO

82,40% UFTM CEFET - MG, IFBA, UFCSPA, UFOB, UFU

80,90% UNILAB CEFET - MG, UFCA, UFMG, UFOB, UFOP, UNIRIO

79,70% UFSC UFBA, UFCSPA, UFMG, UFOB, UFOP, UFSCAR, UNIFESP, UNIRIO

78,60% IFG UFBA, UFCSPA, UFERSA, UFES, UFOB, UFSB, UNIRIO, UNIVASF

77,00% IFMA CEFET - MG, CEFET-RJ, IFGOIANO, UFCSPA, UFERSA, UFMG, UFMS, UFOB, UFOP, UNIRIO

70,50% UFRR CEFET - MG, UFMS, UFOB, UFU, UNIRIO

66,70% IFRS UFOB

60,80% UFOPA CEFET - MG, CEFET-RJ, IFTM, UFBA, UNIRIO

57,50% UFLA CEFET - MG, CEFET-RJ, IFBA, IFGOIANO, UFCSPA, UFMG, UFOP, UNIRIO

55,00% UFPE UFOB, UNIRIO
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 Gráfico 9 - Comparação da IFES UFPE com a unidade de referência UFOB 

Fonte: Gráficos gerados pelo Software Frontier Analyst  
 

Percebe-se que na unidade de referência UFOB destacam-se os fatores melhores 

práticas, comunidades de prática/comunidades de conhecimento e benchmarking interno e 

externo com resultados 200% maiores que os fatores apresentados pela UFPE. 

 

Gráfico 10 – Comparação da IFES UFPE com a unidade de referência UNIRIO 

 
Fonte: Gráficos gerados pelo Software Frontier Analyst  
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Destaca-se que a UNIRIO, no que diz respeito aos fatores de saída melhores práticas e 

memória organizacional/lições aprendidas, apresentou resultados 400% superiores que a UFPE.  

 

6.2.3 Análise dos potenciais de melhoria das IFES ineficientes 

 

A avaliação dos excessos e escassez dos fatores input e output projetados no modelo 

DEA é ferramenta importante no processo de tomada de decisão. Dessa forma, após a análise 

das eficiências relativas das IFES, é interessante examinar as causas da ineficiência para que as 

mesmas possam direcionar seus esforços para que possam chegar à eficiência máxima. 

A seguir serão apresentadas as potenciais melhorias que as cinco IFES consideradas 

mais ineficientes devem ter para atingir a eficiência máxima. Tanto no que diz respeito à 

redução ou aumento dos fatores de entrada e saída. 

Na Tabela 35 temos as potenciais melhorias que a Universidade Federal de Roraima 

(UFRR) deve ter para atingir a eficiência relativa máxima de 100%. 

 

Tabela 35 - Potenciais melhorias da UFRR 

 
Fonte: Elaborada pela autora com base em dados extraídos do Software Frontier Analyst 

 

Na Tabela 35 são apresentados os fatores de entrada e saída que apresentam folga, ou 

seja, que os insumos poderiam ser reduzidos, e os fatores que apresentam escassez, ou seja, que 

deveriam aumentar percentualmente para que a eficiência relativa seja atingida. 

É possível destacar que o fator que apresentar maior folga, que poderia ser reduzido em 

55%, é o fator de entrada número de servidores no planejamento das contratações de TI. Já o 

fator de destaque, no que diz respeito à escassez de insumos, ou seja, que poderia ser 

Input / output Value Target

Potential 

Improvements

(I)9.Nº de servidores no PCTI 9 4,05 -55,01%

(I)23.Atualização das informações produzidas no PCTI 4 2,03 -49,18%

(I)18.Recursos em GC no PCTI 3 1,57 -47,54%

(I)22.Infraestrutura de TI na GC 5 3,36 -32,79%

(I)17.Ações para formalizar as iniciativas de GC 2 1,56 -22,13%

(I)35.Sistemas de workflow 2 1,58 -20,90%

(I)31.Ferramentas de colaboração 3 3 0,00%

(I)34.Educação corporativa 3 3 0,00%

(I)36.GED 2 2 0,00%

(I)37.Qde de PCTI 2016 5 5 0,00%

(O)30.Benchmarking interno e externo 2 2,84 41,80%

(O)24.Registro, armazenamento e compartilhamento de conhecimento. 4 5,67 41,80%

(O)28.Comunidades de prática/comunidades de conhecimento 1 1,63 63,11%

(O)27.Melhores práticas (best practices) 2 3,73 86,48%

(O)25.Retenção de conhecimento 3 5,65 88,25%

(O)33.Memória organizacional/ lições aprendidas 1 2,98 198,36%
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aprimorado, é o fator de saída memória organizacional/lições aprendidas, podendo ser 

aumentado em 198% para melhorar a eficiência relativa da UFRR. 

No Gráfico 11 é possível visualizar os fatores de entrada e saída que devem ser 

analisados, sugerindo as potenciais melhorias que devem ser realizadas para se alcançar uma 

melhor eficiência relativa da UFRR. 

Os valores negativos à esquerda representam as folgas, ou seja, os fatores que poderiam 

ser reduzidos, já os valores positivos à direita representam os fatores que apresentam escassez, 

ou seja, as variáveis que devem ser aumentadas para se alcançar a eficiência relativa. 

 

Gráfico 11 – Potenciais melhorias da IFES UFRR 

Fonte: Gráficos gerados pelo Software Frontier Analyst  
 

A educação corporativa é a prática que se destaca, devendo ser direcionadas ações para 

que os resultados nesse fator específico sejam melhorados em 198%. 

Na tabela 36 observam-se as potenciais melhorias que os fatores input e output deveriam 

ter para o alcance da eficiência do Instituto Federal do Rio Grande do Sul - IFRS. 
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Tabela 36 - Potenciais melhorias da IFRS 

 
Fonte: Elaborada pela autora, com base em dados extraídos do Software Frontier Analyst 

 

De acordo com os dados extraídos pelo Software Frontier Analyst, destaca-se que o 

IFRS apresenta uma folga de 95% no fator de entrada que aborda a quantidade de planejamentos 

das contratações de TI.  

No Gráfico 12 apresentam-se os fatores input e output que estão em excessos e os que 

apresentam escassez no IFRS. 

 

Gráfico 12 – Potenciais melhorias da IFES IFRS 

Fonte: Gráficos gerados pelo Software Frontier Analyst  

 

A ineficiência do IFRS pelo lado dos inputs deve-se pelo excesso dos seguintes fatores: 

número de servidores alocados no planejamento das contratações de TI, podendo ser reduzido 

Input / output name Value Target

Potential 

Improvements

(I)37.Qde de PCTI 2016 100 5 -95,00%

(I)22.Infraestrutura de TI na GC 3 1 -66,67%

(I)17.Ações para formalizar as iniciativas de GC 2 1 -50,00%

(I)18.Recursos em GC no PCTI 2 1 -50,00%

(I)34.Educação corporativa 3 2 -33,33%

(I)9.Nº de servidores no PCTI 4 3 -25,00%

(I)23.Atualização das informações produzidas no PCTI 3 3 0,00%

(I)31.Ferramentas de colaboração 3 3 0,00%

(I)35.Sistemas de workflow 1 1 0,00%

(I)36.GED 3 3 0,00%

(O)27.Melhores práticas (best practices) 2 3 50,00%

(O)28.Comunidades de prática/comunidades de conhecimento 2 3 50,00%

(O)30.Benchmarking interno e externo 2 3 50,00%

(O)24.Registro, armazenamento e compartilhamento de conhecimento. 3 5 66,67%

(O)25.Retenção de conhecimento 3 5 66,67%

(O)33.Memória organizacional/ lições aprendidas 1 2 100,00%
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em 25%; ações para formalizar as iniciativas de GC, em excesso 50%; recursos em GC no 

PCTI, também com excesso de 50%; infraestrutura de TI na GC, podendo ser reduzido em 

66,67%; o fator educação corporativa, com excesso de 33,33%; e por fim, o fator de destaque 

quantidade de planejamentos das contratações de TI, que poderia ser reduzido em 95% para 

que o IFRS se torne eficiente. 

Como output, destaca-se o fator memória organizacional/lições aprendidas que deveria 

ser aprimorado em 100% para contribuir para o alcance da eficiência máxima do IFRS. 

Na Tabela 6 apresentam-se os fatores que denotam excesso e os que apresentam 

escassez, ou seja, que a Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA, como IFES 

considerada ineficiente, precisaria aprimorar para chegar à fronteira de eficiência.  

 

Tabela 37 - Potenciais melhorias da UFOPA 

Input / output  Value Target 
Potential 

Improvements 

(I)9.Nº de servidores no PCTI 10 2,56 -74,37% 

(I)17.Ações para formalizar as iniciativas de GC 2 1,3 -34,91% 
(I)35.Sistemas de workflow 2 1,3 -34,91% 
(I)36.GED 2 1,3 -34,91% 
(I)18.Recursos em GC no PCTI 2 1,69 -15,57% 
(I)22.Infraestrutura de TI na GC 3 2,72 -9,41% 
(I)31.Ferramentas de colaboração 2 2 0,00% 
(I)23.Atualização das informações produzidas no PCTI 2 2 0,00% 
(I)34.Educação corporativa 3 3 0,00% 
(I)37.Qde de PCTI 2016 15 15 0,00% 
(O)30.Benchmarking interno e externo 2 3,29 64,36% 
(O)24.Registro, armazenamento e compartilhamento de 
conhecimento. 2 3,29 64,36% 
(O)25.Retenção de conhecimento 2 3,33 66,30% 
(O)28.Comunidades de prática/comunidades de conhecimento 1 1,76 75,54% 
(O)33.Memória organizacional/ lições aprendidas 1 2,46 145,99% 
(O)27.Melhores práticas (best practices) 1 3,16 215,82% 

Fonte: Elaborada pela autora, com base em dados extraídos do Software Frontier Analyst 

 

Quanto às folgas da UFOPA, ou seja, os fatores que influenciaram na ineficiência da 

UFOPA, destacam-se à esquerda do Gráfico 13: número de servidores no PCTI, que poderia 

ser reduzido em 74,37%, como já mencionado; ações para formalizar as iniciativas de GC, 

podendo reduzir-se em 34,91%;recursos em GC no planejamento das contratações de TI, tais 

como servidores e ferramentas de TI, por exemplo, que poderiam ser reduzidos em 15,57%; 

infraestrutura de TI na GC, em excesso 9,41%; e os fatores sistemas de workflow e GED, ambos 
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em excesso em 34,91%.ações, à direita, os fatores em escassez da UFOPA, no que diz respeito 

ao uso da GC no planejamento das contratações de TI.  

Os itens que apresentam os valores mais expressivos nos excessos (folgas), que podem 

ser observados no Gráfico 13, são o número de servidores no PCTI, ações para formalizar as 

iniciativas de GC, recursos no PCTI e infraestrutura de TI, que poderia ser reduzido em 9,41%. 

 

Gráfico 13 – Potenciais melhorias da IFES UFOPA 

 
Fonte: Gráficos gerados pelo Software Frontier Analyst  

 

Ao observar os dados apresentados, infere-se, portanto, que a UFOPA poderia reduzir 

o número de servidores alocados no PCTI em 74,37%, e deveria aumentar em 215,82% o fator 

de saída denominado como melhores práticas. Outro fator de saída que merece destaque é o 

fator denominado memória organizacional e lições aprendidas, que deveria ser aumentado em 

145,99%. 

A Tabela 38 detalha as causas de ineficiência da UFLA, apresentando os fatores de 

entrada e saída que estão em excesso ou em escassez. 

Podem-se observar os valores calculados como meta (target), ou seja, os valores que os 

fatores de entrada e saída deveriam atingir para o alcance da fronteira de eficiência. 
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Tabela 38 - Potenciais melhorias da UFLA 

 
Fonte: Elaborada pela autora com base em dados extraídos do Software Frontier Analyst 

 

Destaca-se que o fator que apresentou maior folga na UFLA foi o fator de entrada 

formalizar as iniciativas de GC, que poderia ser reduzido em 39,58%. E o fator que apresentou 

maior escassez, ou seja, que deveria ser aprimorado, foi o fator retenção de conhecimento, que 

deveria melhorar 445,50%. 

A seguir, os fatores considerados como folgas e em escassez, ou seja, as sugestões do 

que pode ser melhorado para que a UFLA atinja a fronteira de eficiência (Ver Gráfico 14). 

 

   Gráfico 14 – Potenciais melhorias da IFES UFLA 

  Fonte: Gráficos gerados pelo Software Frontier Analyst  

 

Input / output name Value Target

Potential 

Improvements

(I)17.Ações para formalizar as iniciativas de GC 5 3,02 -39,58%

(I)9.Nº de servidores no PCTI 10 7,47 -25,26%

(I)35.Sistemas de workflow 4 3,31 -17,23%

(I)36.GED 4 4 0,00%

(I)18.Recursos em GC no PCTI 3 3 0,00%

(I)22.Infraestrutura de TI na GC 5 5 0,00%

(I)23.Atualização das informações produzidas no PCTI 4 4 0,00%

(I)31.Ferramentas de colaboração 5 5 0,00%

(I)34.Educação corporativa 5 5 0,00%

(I)37.Qde de PCTI 2016 12 12 0,00%

(O)28.Comunidades de prática/comunidades de conhecimento 3 5,22 73,93%

(O)33.Memória organizacional/ lições aprendidas 3 5,22 73,93%

(O)24.Registro, armazenamento e compartilhamento de conhecimento. 2 5,44 171,84%

(O)27.Melhores práticas (best practices) 2 6,01 200,64%

(O)30.Benchmarking interno e externo 1 5,2 419,57%

(O)25.Retenção de conhecimento 1 5,46 445,50%
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Destacam-se como os principais fatores a serem aprimorados para melhorar os 

resultados da UFLA os seguintes fatores de saída: retenção de conhecimento (aumento em 

445%); e benchmarking interno e externo (aumento em 419%). 

A seguir, na Tabela 39 observam-se os indicadores considerados como meta, as folgas 

e os fatores que deveriam ser aprimorados, para o alcance da eficiência relativa da UFPE, a 

IFES que foi classificada como a com menor eficiência relativa dentre as IFES analisadas. 

De acordo com os dados extraídos, destaca-se que a ineficiência da UFPE se deve 

principalmente ao excesso no fator de entrada denominado como quantidade de planejamentos 

das contratações de TI, que poderia ser reduzido em 63,64%; E ao fator de saída melhores 

práticas, que poderia ser aprimorado em 281,82%. 

Os valores percentuais negativos representam os excessos e os valores percentuais 

positivos representam os fatores que estão em escassez, ou seja, que devem ser analisados e 

melhorados os seus resultados. 

 

Tabela 39 - Potenciais melhorias da UFPE 

 
Fonte: Elaborada pela autora com base em dados extraídos do Software Frontier Analyst 

 

No Gráfico 15, à esquerda temos os fatores que estão em excesso e, à direita, os fatores 

que estão em escassez, ou seja, que deveriam ser aumentados para que a UFPE atinja a fronteira 

de eficiência.  

 

 

 

 

Input / output name Value Target

Potential 

Improvement

(I)37.Qde de PCTI 2016 15 5,45 -63,64%

(I)17.Ações para formalizar as iniciativas de GC 3 1,36 -54,55%

(I)18.Recursos em GC no PCTI 3 1,36 -54,55%

(I)35.Sistemas de workflow 3 1,36 -54,55%

(I)22.Infraestrutura de TI na GC 3 1,91 -36,36%

(I)9.Nº de servidores no PCTI 3 3 0,00%

(I)23.Atualização das informações produzidas no PCTI 3 3 0,00%

(I)31.Ferramentas de colaboração 3 3 0,00%

(I)36.GED 3 3 0,00%

(I)34.Educação corporativa 3 3 0,00%

(O)24.Registro, armazenamento e compartilhamento de conhecimento. 3 5,45 81,82%

(O)25.Retenção de conhecimento 3 5,45 81,82%

(O)28.Comunidades de prática/comunidades de conhecimento 1 2,73 172,73%

(O)33.Memória organizacional/ lições aprendidas 1 3 200,00%

(O)30.Benchmarking interno e externo 1 3,55 254,55%

(O)27.Melhores práticas (best practices) 1 3,82 281,82%
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Gráfico 15 – Potenciais melhorias da IFES UFPE 

Fonte: Gráficos gerados pelo Software Frontier Analyst  

 

Destacam-se os fatores que, sendo aprimorados, poderiam melhorar os resultados da 

UFPE, são eles: o fator output melhores práticas, que poderia ser aumentado em 281,82% e 

fator output benchmarking interno e externo que poderia ser aumentado em 254,55% para 

contribuir para que a UFPE chegue à fronteira de eficiência no uso da GC no planejamento das 

contratações de TI. 

No Quadro 22 apresenta-se um resumo com todos os fatores de entrada que estão em 

excesso em todas as IFES consideradas ineficientes, ou seja, os insumos que poderiam ser 

reduzidos. De acordo com o software Frontier Analyst, o excesso desses fatores é o causador 

da ineficiência das IFES classificadas como ineficientes. Os fatores de entrada são os seguintes: 

nº de servidores no planejamento das contratações de TI; ações para formalizar as iniciativas 

de GC; recursos em GC no planejamento das contratações de TI; infraestrutura de TI na GC; 

ferramentas de colaboração; educação corporativa; sistemas de workflow; GED; e quantidade 

aproximada de planejamentos de contratações de TI feitos pelo órgão no ano de 2016. 
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Quadro 22 - Fatores em excesso nas IFES ineficientes

 
Fonte: Gráficos gerados pelo Software Frontier Analyst  

 

O software Frontier Analyst estabelece uma meta que deve ser atingida pela IFES 

ineficiente para que a mesma atinja a eficiência relativa. Com base nessa meta são calculados 

os valores percentuais que devem ser atingidos. Fatores estes que devem ser reduzidos, se 

estiverem em excesso, ou aumentados, se estiverem em escassez. Os fatores que possuem 0% 

significa que já atingiram a meta calculada. Portanto, os fatores que necessitam de atenção são 

aqueles com percentual negativo. Os valores apresentados no Quadro 19 representam o 

percentual que as IFES ineficientes deveriam reduzir em cada fator de entrada ou insumo para 

que possa melhorar sua eficiência relativa, por isso são valores negativos. Essas informações 

são úteis para que as IFES ineficientes possam orientar seus esforços em cada fator destacado. 

No Quadro 23 é apresentado um resumo com todos os fatores de saída que estariam em 

escassez nas IFES consideradas ineficientes, ou seja, que deveriam ser analisados e aprimorados 

com o intuito de melhorar a eficiência relativa das mesmas. 

 

 

 

       

 

 

       

  

Excesso Excesso Excesso Excesso Excesso Excesso Excesso Excesso Excesso Excesso

IFTO 99,80% -57,70% 0,00% 0,00% -29,83% 0,00% 0,00% -2,77% -19,22% -9,84% 0,00%

UFRJ 98,80% 0,00% -24,46% -24,46% -29,62% 0,00% 0,00% 0,00% -54,51% -34,19% -2,72%

IFMG 97,60% 0,00% -42,81% -42,81% -45,79% -40,72% 0,00% 0,00% -61,32% -1,65% -49,61%

UFC 97,60% -28,45% -54,55% -51,23% 0,00% 0,00% 0,00% -14,71% -25,76% 0,00% 0,00%

UFRN 97,10% -29,41% -45,59% 0,00% -31,37% -2,94% 0,00% -9,80% -51,96% -2,94% -73,23%

UNILA 96,40% -8,97% -7,03% -36,99% -2,10% 0,00% 0,00% 0,00% -2,34% -18,28% 0,00%

IFSUL 95,70% -48,72% -40,83% -68,51% -22,26% 0,00% 0,00% 0,00% -49,60% -41,29% -3,88%

IFSERTAO-PE 93,40% -82,41% -10,24% 0,00% -48,23% -60,63% 0,00% -51,44% 0,00% 0,00% -46,00%

UNIFAL 93,20% -5,95% -10,04% 0,00% 0,00% 0,00% -16,26% -26,67% -39,03% 0,00% 0,00%

UFCG 92,80% 0,00% -30,38% -30,92% 0,00% -18,13% 0,00% 0,00% -32,62% -7,80% 0,00%

IFC 92,20% -34,87% -33,61% -36,13% 0,00% -17,65% 0,00% 0,00% -30,25% -8,40% -31,65%

UFF 91,20% 0,00% -50,00% -19,35% -24,73% -25,81% -31,18% -4,84% -50,00% 0,00% -28,71%

UNIFESSPA 89,50% 0,00% -33,33% 0,00% -8,78% 0,00% -12,40% 0,00% -26,61% -26,36% -26,87%

UNIPAMPA 88,00% 0,00% -40,83% -22,50% -39,06% -11,13% 0,00% 0,00% 0,00% -13,59% -9,38%

UNIFAP 86,70% 0,00% -50,00% 0,00% -7,69% -28,21% -41,03% -23,08% -11,54% -11,54% -92,31%

IFAL 86,60% 0,00% 0,00% 0,00% -19,57% -48,45% 0,00% 0,00% -49,61% -22,29% -73,07%

IFAC 85,90% -15,64% 0,00% -39,54% -14,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,15% 0,00%

IFPR 84,80% 0,00% -34,77% -52,32% 0,00% 0,00% -17,55% -34,13% -55,80% 0,00% 0,00%

UFMT 84,80% -84,13% -35,44% -50,91% -2,06% 0,00% 0,00% 0,00% -38,77% -3,58% -20,65%

UFTM 82,40% -11,83% -21,54% -11,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -11,25% -23,67% 0,00%

UNILAB 80,90% -3,85% -41,32% -48,54% 0,00% -10,09% -8,87% 0,00% 0,00% 0,00% -35,55%

UFSC 79,70% -72,03% -38,06% -23,75% 0,00% -20,22% 0,00% 0,00% -3,40% 0,00% -38,33%

IFG 78,60% 0,00% -48,90% -26,74% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -22,64% -5,10% 0,00%

IFMA 77,00% 0,00% -48,69% -7,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -26,14% 0,00% 0,00%

UFRR 70,50% -55,01% -22,13% -47,54% -32,79% -49,18% 0,00% 0,00% -20,90% 0,00% 0,00%

IFRS 66,70% -25,00% -50,00% -50,00% -66,67% 0,00% 0,00% -33,33% 0,00% 0,00% -95,00%

UFOPA 60,80% -74,37% -34,91% -15,57% -9,41% 0,00% 0,00% 0,00% -34,91% -34,91% 0,00%

UFLA 57,50% -25,26% -39,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -17,23% 0,00% 0,00%

UFPE 55,00% 0,00% -54,55% -54,55% -36,36% 0,00% 0,00% 0,00% -54,55% 0,00% -63,64%

(I)37.Qde de 

PCTI 2016

IFES
Eficiência 

Relativa
(I)9.Nº de 

servidores 

no PCTI

(I)17.Ações 

para formalizar 

as iniciativas de 

GC 

(I)18.Recursos 

em GC no PCTI

(I)22. 

Infraestrutura de 

TI na GC

(I)23.Atualização 

das informações 

produzidas no 

PCTI

(I)31. 

Ferramentas 

de 

colaboração

(I)34.Educação 

corporativa

(I)35.Sistemas 

de workflow
(I)36.GED
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Quadro 23 - Fatores em escassez nas IFES ineficientes 

 
       Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados extraídos do Software Frontier Analyst 

 

Os valores apresentados no Quadro 20 representam o percentual que as IFES 

ineficientes deveriam aumentar em cada fator de saída, ou seja, os resultados que devem ser 

maximizados para que possa melhorar sua eficiência relativa, por isso são valores positivos. 

Pelo exposto, dentre as IFES analisadas, foi possível observar as IFES consideradas 

ineficientes no uso da gestão do conhecimento no planejamento das contratações de soluções 

de TI, as unidades de referência consideradas como exemplos para que as IFES ineficientes 

possam se basear para melhorar sua eficiência relativa, bem como os principais potenciais de 

melhorias das cinco IFES consideradas mais ineficientes. 

 

 

 

 

 

 

 

Escassez Escassez Escassez Escassez Escassez Escassez

IFTO 99,80% 14,08% 22,36% 19,71% 0,23% 0,23% 0,23%

UFRJ 98,80% 48,07% 1,29% 14,16% 1,29% 12,88% 1,29%

IFMG 97,60% 2,48% 171,40% 18,35% 2,48% 17,52% 2,48%

UFC 97,60% 2,50% 9,27% 64,99% 2,50% 8,67% 2,50%

UFRN 97,10% 49,02% 2,94% 5,88% 2,94% 2,94% 91,18%

UNILA 96,40% 3,82% 3,82% 3,82% 3,82% 19,24% 10,73%

IFSUL 95,70% 4,50% 4,50% 27,51% 4,50% 5,88% 4,50%

IFSERTAO-PE 93,40% 35,43% 7,09% 7,09% 7,09% 24,41% 7,09%

UNIFAL 93,20% 103,35% 7,31% 49,63% 7,31% 7,31% 15,43%

UFCG 92,80% 21,74% 7,80% 18,10% 7,80% 9,21% 7,80%

IFC 92,20% 23,53% 8,40% 20,17% 8,40% 8,40% 8,40%

UFF 91,20% 58,06% 9,68% 151,61% 9,68% 135,48% 9,68%

UNIFESSPA 89,50% 11,88% 20,67% 39,53% 11,88% 46,12% 11,88%

UNIPAMPA 88,00% 13,75% 42,03% 13,75% 13,75% 111,25% 155,63%

UNIFAP 86,70% 15,38% 34,62% 207,69% 46,15% 38,46% 15,38%

IFAL 86,60% 15,50% 38,66% 15,50% 67,83% 20,74% 15,50%

IFAC 85,90% 16,42% 16,42% 17,45% 16,42% 28,58% 16,42%

IFPR 84,80% 17,95% 40,71% 40,31% 17,95% 48,56% 17,95%

UFMT 84,80% 45,27% 17,96% 36,33% 17,96% 17,96% 17,96%

UFTM 82,40% 21,41% 50,41% 35,77% 21,41% 142,55% 78,59%

UNILAB 80,90% 23,66% 207,89% 23,66% 77,13% 353,00% 23,66%

UFSC 79,70% 25,48% 39,54% 25,48% 25,48% 25,48% 25,48%

IFG 78,60% 44,27% 27,26% 28,13% 27,26% 27,26% 55,68%

IFMA 77,00% 45,94% 29,92% 29,96% 29,92% 29,92% 29,92%

UFRR 70,50% 41,80% 88,25% 86,48% 63,11% 41,80% 198,36%

IFRS 66,70% 66,67% 66,67% 50,00% 50,00% 50,00% 100,00%

UFOPA 60,80% 64,36% 66,30% 215,82% 75,54% 64,36% 145,99%

UFLA 57,50% 171,84% 445,50% 200,64% 73,93% 419,57% 73,93%

UFPE 55,00% 81,82% 81,82% 281,82% 172,73% 254,55% 200,00%

IFES Eficiência Relativa
(O)28.Comunidades 

de 

prática/comunidades 

de conhecimento

(O)30.Benchmark ing 

interno e externo

(O)33.Memória 

organizacional/ lições 

aprendidas/ banco de 

conhecimentos

(O)24.Registro, 

armazenamento e 

compartilhamento

(O)25.Retenção 

de conhecimento 

(O)27.Melhores 

práticas (best 

practices)
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7    CONCLUSÃO 

 

Este trabalho buscou analisar a eficiência relativa da gestão do conhecimento no 

planejamento das contratações de TI das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) 

brasileiras através do método DEA-CCR-O, modelo este orientado aos fatores de saída, que 

busca maximizar os resultados mantendo fixos os fatores de entrada ou insumos.  

Na primeira etapa da análise dos resultados foi feita uma análise descritiva dos dados 

obtidos. No total, a pesquisa foi enviada a 103 instituições e foram 86 IFES respondentes, 

representando 83,49% das IFES pesquisadas. Os resultados mostraram que 12% das IFES 

respondentes são da região Centro-oeste, 27% da região Nordeste, 16% da região Norte, 30% 

do Sudeste e 15% da região Sul.  

No tocante ao processo de planejamento das contratações de soluções de TI, 93% das 

IFES analisadas afirmaram possuir um fluxo definido e formalmente instituído, com uma média 

de 5,22 servidores da área de TI envolvidos diretamente neste processo. Outro resultado 

importante obtido foi a média da quantidade de planejamentos de contratações de TI feitos pelas 

IFES, sendo aproximadamente feitos 12,21 planejamentos durante o ano, considerando tanto as 

compras que foram efetivadas com sucesso, quanto as que por algum motivo, não foram 

efetivadas. 

No que diz respeito às iniciativas de gestão do conhecimento no planejamento das 

contratações de TI das IFES analisadas, é importante destacar que 76,7% das IFES analisadas 

afirmaram que existe incentivo da alta gestão em ações voltadas à uso da gestão do 

conhecimento no planejamento das contratações de TI. Também foi inferido que 84,9% das 

IFES respondentes afirmaram disponibilizar uma infraestrutura de TI como suporte ao 

planejamento das contratações de TI. Outro resultado importante que deve ser destacado é que 

84,9% das IFES afirmaram ter algum incentivo à equipe envolvida no planejamento das 

contratações de TI para criar, registrar, armazenar e compartilhar as melhores práticas e lições 

aprendidas com todos os envolvidos no processo de planejamento das contratações de TI, e 

87,2% das IFES analisadas realizam o repasse de conhecimento de servidores experientes no 

processo de planejamento das contratações de TI. Todas essas iniciativas são primordiais para 

que se estabeleça uma cultura de GC tanto no uso da gestão do conhecimento como suporte ao 

planejamento das contratações de soluções de TI, como nas demais ramificações da área de TI 

das IFES analisadas. 

Nos resultados obtidos relacionados às principais práticas de TI realizadas pelas IFES, 

de um modo geral, foi possível observar que as práticas de GC no planejamento das 



118 
 

contratações de soluções de TI ainda encontram-se em um nível incipiente de adoção nas IFES 

pesquisadas. 

A prática de GC com implantação mais ampla foi a prática denominada educação 

corporativa, implantada em 35% das IFES. A prática de gestão eletrônica de documentos (GED) 

também se destacou, tendo 69% das IFES afirmado que ou tem planos de implantação, ou já 

está em processo de implantação. Sobre a prática ferramentas de colaboração, apenas 8% afirma 

não possuir planos de implantação, o que demonstra que essa prática é bem disseminada em 

maioria das IFES respondentes. Com relação à prática memória organizacional/ lições 

aprendidas/ banco de conhecimentos, 7% responderam que essa prática está implantada, e 

somente 1% afirmam que está implantada e apresentando resultados importantes e relevantes. 

As práticas que se destacaram por mais apresentaram IFES que não possuem planos de 

implantação são as práticas banco de competências organizacionais, das quais 30 IFES 

afirmaram não possuírem planos de implantação, a prática memória organizacional/ lições 

aprendidas/ banco de conhecimento, onde também 30 IFES responderam não terem planos de 

implantação, e a prática denominada coaching, em que 27 IFES não têm planos de implantação. 

Com relação à estimação da eficiência relativa das IFES, os resultados mostraram que 

66% das IFES atingiram 100% de eficiência, representando 57 IFES, e 34% das IFES analisadas 

foram classificadas como ineficientes, representando 29 IFES.  Destaca-se que a média da 

eficiência relativa entre todas as IFES analisadas foi de 94,89%. Dentre as IFES consideradas 

como ineficientes, a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) obteve o pior resultado, com 

55% de eficiência relativa. 

Com relação à análise da eficiência relativa das IFES da gestão do conhecimento no 

planejamento das contratações de soluções de TI por região, em termos percentuais, a região 

mais eficiente foi a Centro-Oeste, com 80% de suas IFES respondentes consideradas como 

eficientes. A região menos eficiente foi a região Sul, com 53,85% de suas IFES respondentes 

classificadas como ineficientes. 

Através dos resultados da pesquisa foi possível observar as unidades de referência para 

cada IFES considerada ineficiente. As unidades de referência são os benchmarkings, ou seja 

são as instituições que possuem as melhores práticas e que são exemplos para que as instituições 

ineficientes possam se basear para aprimorar sua eficiência relativa. Dentre as unidades de 

referência, destacou-se a Universidade Federal do Oeste da Bahia – UFOB, que foi parâmetro 

de referência para vinte e duas instituições ineficientes. A IFES com menor eficiência relativa, 

a UFPE, teve como benchmarkings a UFOB e a UNIRIO. 
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Os resultados da pesquisa apresentaram os potenciais de melhoria das IFES 

consideradas ineficientes, servindo de direcionamento para que as mesmas possam orientar seus 

esforços na melhoria de sua eficiência relativa no uso da gestão do conhecimento no 

planejamento das contratações de soluções de TI.  

É possível observar o resultado das cinco IFES mais ineficientes, apresentando os 

fatores de entrada e saída que estão em excesso ou escassez. As cinco IFES mais ineficientes 

são a UFRR, com 70,52% de eficiência relativa, a IFRS com 66,67%, UFOPA com 60,84%, 

UFLA com 57,49%, e a UFPE com 55% de eficiência relativa. 

Destaca-se que a ineficiência da UFPE, IFES considerada como a mais ineficiente, se 

deve principalmente ao excesso no fator de entrada denominado como quantidade de 

planejamentos das contratações de TI, que poderia ser reduzido em 63,64%; E ao fator de saída 

denominado como melhores práticas, que poderia ser aprimorado em 281,82%. 

Os resultados encontrados corroboram com Hurtado (2012), o qual afirma que é de 

grande importância que as instituições federais de ensino superior implementem ações e 

práticas de GC, frente ao contexto da integração econômica mundial e a tendência à 

internacionalização da educação superior. 

Os resultados apresentados poderão ser usados pelas IFES para que as mesmas possam 

analisar suas melhorias e direcionamento de esforços com o intuito de aprimorar sua eficiência 

relativa no uso da gestão do conhecimento como suporte ao planejamento das contratações de 

TI, processo este de relevante importância para que as IFES possam padronizar e aperfeiçoar o 

seu planejamento de aquisições de TI, diante das frequentes recomendações dos órgãos de 

controle, direcionadas ao planejamento das instituições, para que os mesmos possam usar os 

recursos públicos da melhor forma possível, e consequentemente melhorar nos serviços 

prestados à sociedade. 
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APÊNDICE A 

Gestão do Conhecimento no Planejamento das Contratações de TI das 

IFES do Brasil 

O presente questionário integra uma pesquisa avaliativa sobre a utilização da Gestão do 

Conhecimento (GC) no planejamento das contratações de soluções de TI nas IFES do 

Brasil. Ao preencher o questionário você estará contribuindo com reflexões que podem 

culminar em melhorias nas aquisições de TI nas IFES do Brasil. 

 

Agradecemos, desde já, sua participação e colaboração nesse estudo. 

 

*Obrigatório 

 

Informações sobre o órgão respondente. 

A seguir, serão coletadas algumas informações acerca do órgão respondente.  
 

Informações sobre o órgão respondente. 

A seguir, serão coletadas algumas informações acerca do órgão respondente. 

 

1. Nome do órgão respondente. * 

 

 

 

2. Região do Brasil ao qual o órgão 

pertence. * Marcar apenas uma oval. 

CentroOeste 

Nordeste 

Norte  

Sudeste 

Sul 
 

 

3. Quantidade aproximada de servidores da área 

de TI. * Marcar apenas uma oval. 

Até 20. 

21 a 40. 

41 a 60. 

61 a 80. 
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Mais de 80 servidores. 

 

4. Cargo que ocupa na 

Organização * Marcar apenas 

uma oval. 

Diretor/Gestor  

Chefe de divisão 

Analista de TI 

Técnico de TI 

Outro: 

 

5. Tempo de experiência no cargo 

atual * Exemplos: 6 meses/3 

anos/etc. 

 

 

6. A instituição pode ser divulgada em trabalho de 

pesquisa? * Marcar apenas uma oval. 

Sim 

Não 

 

Diagnóstico do Planejamento das Contratações de Soluções de TI 

Para responder aos itens 7 a 15, utilize a seguinte escala: 

 

[0] = A ação descrita ainda não é 

realizada. 

[1] = A ação descrita é mal realizada. 

[2] = A ação descrita é realizada de forma 

adequada. 

[3] = A ação descrita é bem realizada. 

[4] = A ação descrita é muito bem realizada. 

 

7. O órgão possui um fluxo definido referente ao processo de planejamento de 

contratações de soluções de TI formalmente instituído? * 

Marcar apenas uma oval. 
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1 2 3 4 5 

 

     
  
 

8. Existe algum grupo de trabalho ou equipe de planejamento das contratações de 

soluções de TI no órgão? * 

Marcar apenas uma oval. 
 

1 2 3 4 5 

 

     
  
 

 

9. Quantos servidores da área de TI estão envolvidos diretamente no planejamento 

das contratações de soluções de TI no órgão? 

 

 

 

10. A contratação é instituída formalmente através de um Documento de 

Oficialização da Demanda (DOD)? * 

Marcar apenas uma oval. 

 

1 2 3 4 5 

 

      
 

11. É elaborado o Estudo Técnico Preliminar (ETP) na fase de planejamento das 

contratações de soluções de TI, de acordo com a IN 04/2014? * 

Marcar apenas uma oval. 

              1     2     3      4    5 

 

 

     
  
 

12. É realizada a Análise de Riscos (AR) na fase de planejamento das contratações 

de soluções de TI, de acordo com a IN 04/2014? * 

Marcar apenas uma oval. 
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               1      2      3     4   5 

 

     
  
 

13. É elaborado o Termo de Referência (TR) na fase de planejamento das 

contratações de soluções de TI, de acordo com a IN 04/2014? * 

Marcar apenas uma oval. 
 

 1 2 3    4     5 

 

     
  
 

14. O processo de planejamento das contratações de soluções de TI é 

periodicamente revisado e melhorado? * 

Marcar apenas uma oval. 
 

      1     2      3      4 5 

     
  
 

15. Existe uma priorização das contratações de soluções de TI com o apoio do 

comitê de TI do órgão? * 

Marcar apenas uma oval. 
 

      1     2     3     4         5 

     
 

 

Diagnóstico de Iniciativas de GC 

Para responder aos itens 16 a 26, fazendo relação ao processo de planejamento das 

contratações de TI, utilize a seguinte escala: 

 

[0] = A ação descrita ainda não é realizada.  

[1] = A ação descrita é mal realizada. 

[2] = A ação descrita é realizada de forma adequada.  

[3] = A ação descrita é bem realizada. 

[4] = A ação descrita é muito bem realizada. 

 

 

16. A área de TI do órgão possui iniciativas de Gestão do Conhecimento alinhadas 

com visão, missão e objetivos estratégicos da organização. * 
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Marcar apenas uma oval. 

 

1 2 3 4 5 

 

     
  
 

17. Foram realizadas ações para formalizar as iniciativas de GC (exemplos: há 

uma unidade central de coordenação da gestão da informação/conhecimento; 

há um gestor da informação/conhecimento; grupos de trabalho/estudo sobre 

gestão do conhecimento; etc.) * 

Marcar apenas uma oval. 
 

1 2 3 4 5 

 

     
  
 

18. Recursos (financeiros/pessoas) são alocados nas iniciativas de GC na área de 

TI, inclusive no planejamento das contratações de TI. * 

Marcar apenas uma oval. 
 

1 2 3 4 5 

     
  
 

19. A organização tem uma política de proteção da informação e do conhecimento 

(exemplos: proteção da propriedade intelectual, segurança da informação e do 

conhecimento e política de acesso, integridade, autenticidade e sigilo das 

informações). * 

Marcar apenas uma oval. 
 

1 2 3 4 5 

     
  
 

20. A alta gestão promove, reconhece e recompensa o aprendizado individual e 

organizacional, a colaboração e o compartilhamento de conhecimento, a 

melhoria do desempenho, e a criação do conhecimento e inovação, inclusive no 

planejamento das contratações de TI. * 

Marcar apenas uma oval. 
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1 2 3 4 5 

     
  
 

21. A organização contempla a formação de equipes multidisciplinares para 

resolver problemas ou lidar com situações preocupantes que ocorrem em 

diferentes unidades/departamentos da organização, referentes ao processo de 

planejamento das contratações de soluções de TI (exemplos: grupos de trabalho, 

comissões, equipes de melhoria de processos de trabalho, equipes 

interfuncionais, equipes interdepartamentais, etc.) * 

Marcar apenas uma oval. 
 

1 2 3 4 5 

     
      

22. A alta administração implantou uma infraestrutura de TI para apoiar o 

planejamento de contratações de TI (exemplos: internet, intranet e sítio na 

web), e dotou a organização com a estrutura necessária para facilitar a efetiva 

GC. * 

Marcar apenas uma oval. 

 

1 2 3 4 5 

     
  
 

23. As informações produzidas durante o planejamento das contratações de TI, 

disponíveis no sítio da web/intranet/nuvem, são atualizadas regularmente. *  

Marcar apenas uma oval. 
 

1 2 3 4 5 

 

     
  
 

24. A equipe envolvida no planejamento das contratações de TI é incentivada a 

criar, registrar, armazenar e compartilhar as melhores práticas e lições 

aprendidas com todos os integrantes envolvidos para que não haja um constante 

“reinventar da roda” e retrabalho. * 

Marcar apenas uma oval. 
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1 2 3 4 5 

 

     
  
 

 

25. O conhecimento essencial de servidores que estão saindo da organização ou 

estão sendo realocados em outras unidades é retido e repassado para outros 

servidores. * 

Marcar apenas uma oval. 
 

1 2 3 4 5 

     
  
 

26. A equipe de planejamento das contratações de TI considera a atitude de 

assumir riscos ou o fato de cometer erros como oportunidades de aprendizagem 

desde que isso não ocorra repetidamente. * 

Marcar apenas uma oval. 
 

1 2 3 4 5 

     
 

Práticas de GC  
 

Das seguintes práticas de gestão do conhecimento e informação (itens 27 a 36), fazendo 

relação ao processo de planejamento das contratações de TI, indique o seu estágio de 

implantação de acordo com a seguinte escala: 

 

[0] Não existem planos de implantação. 

[1] Planejadas para o futuro. 

[2] Estão em processo de implantação. 

[3] Já estão implantadas. 

[4] Já estão implantadas e apresentando resultados importantes e relevantes.  

 

Observação: Para a questão 37 colocar o número aproximado de processos de planejamento 
das 

contratações de TI elaborados durante o ano, mesmo que as contratações/compras não 

tenham sido efetivamente  realizadas. 

27. Melhores práticas (best practices) * 

Identificação e difusão de melhores práticas, que podem ser definidas como um 

procedimento validado para a realização de uma tarefa ou para a solução de um 

problema. São documentadas por meio de bancos de dados, manuais, templates ou 
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diretrizes. 

Marcar apenas uma oval. 

 

1 2 3 4 5 

     
                  

28. Comunidades de prática/comunidades de conhecimento * 

Grupos informais e interdisciplinares de pessoas unidas em torno de um interesse 

comum. As comunidades são autoorganizadas de modo que permita a colaboração de 

pessoas internas ou externas à organização; Facilitam a transferência de melhores 

práticas e o acesso a especialistas, bem como a reutilização de modelos, do 

conhecimento e das lições aprendidas. Marcar apenas uma oval. 

 

1 2 3 4 5 

 

     
  

 

 

29. Coaching * 

Faz parte de processo planejado de orientação, consultoria, apoio, diálogo e 

acompanhamento, alinhado às diretrizes estratégicas. No planejamento das 

contratações de TI, o coach seria a figura de um servidor/equipe responsável pela 

elaboração dos templates, estudo dos normativos referentes às contratações de TI, 

treinamentos sobre as leis e instruções normativas referentes às contratações de TI, etc. 

Marcar apenas uma oval. 

 

1 2 3 4 5 

     
  
 

 

30. Benchmarking interno e externo * 

Busca sistemática das melhores referências para comparação aos processos, produtos 

e serviços da organização. Comparações são realizadas dentro e fora da organização 

(internamente e em outras Universidades), os resultados são usados para melhorar o 

desempenho organizacional e criar novos conhecimentos.  

Marcar apenas uma oval. 

 

1 2 3 4 5 
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31. Ferramentas de colaboração (como portais, intranets e extranets, fóruns e 

listas de discussão, ambiente nas nuvens, repositório de conhecimentos, etc.) são 

usadas como fonte de comunicação entre os integrantes envolvidos no 

planejamento das contratações de TI, como apoio à transferência de 

conhecimento e ao compartilhamento de informação. * 

Portal ou outros sistemas informatizados que capturam e difundem conhecimento e 

experiência entre servidores/departamentos. Ou seja, Espaços para discutir, 

homogeneizar e partilhar informações, ideias e experiências que contribuirão para o 

desenvolvimento de competências e para o aperfeiçoamento de processos e atividades 

desempenhadas pela equipe de planejamento das contratações de TI. 

Marcar apenas uma oval. 
 

1 2 3 4 5 

 

     
  
 

32. Banco de competências organizacionais * 

Repositório de informações sobre a localização de conhecimentos na instituição, 

incluindo fontes de consulta e também as pessoas ou as equipes detentoras de 

determinado conhecimento. Exemplo: Os servidores que atuam no planejamento das 

contratações de TI são selecionados de acordo o seu perfil e especialidade. 

Marcar apenas uma oval. 

 

1 2 3 4 5 

 

     
  
 

33. Memória organizacional/ lições aprendidas/ banco de conhecimentos *  

Registro do conhecimento organizacional sobre processos, produtos, serviços, etc. As 

lições aprendidas são relatos de experiências nos quais se registra o que aconteceu e o 

que foi aprendido durante o processo. A gestão de conteúdo mantém atualizadas as 

informações, ideias, experiências, lições aprendidas e melhores práticas documentadas 

na base de conhecimentos. O conhecimento obtido de fontes internas ou externas, 

formais ou informais, é formalizado, documentado e armazenado para facilitar o seu 

acesso. 

Marcar apenas uma oval. 

 

1 2 3 4 5 
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34. Educação corporativa * 

O órgão incentiva a realização de capacitações referentes ao planejamento das 

contratações de TI. Processos de educação continuada estabelecidos com vistas à 

atualização do pessoal de maneira uniforme em áreas da instituição. Pode ser 

implementada sob a forma de universidade corporativa, sistemas de ensino à distância, 

palestras, cursos técnicos, etc. 

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 

 

     
  

 

35. Sistemas de workflow * 

Automação do fluxo ou do trâmite de documentos gerados durante o processo de 

planejamento das contratações de TI. Workflow é o termo utilizado para descrever a 

automação de sistemas e dos processos de controle interno. É utilizado, por exemplo, 

para controle de documentos e revisões, versões, requisições de pagamentos, etc.  

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 

 

     
  

 

 

36. Gestão eletrônica de documentos (GED) * 

Prática de gestão que implica adoção de aplicativos informatizados de controle de 

emissão, edição e acompanhamento da tramitação, da distribuição, do arquivamento e 

do descarte de documentos (Exemplo: artefatos elaborados no planejamento das 

contratações de TI). 

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 

 

     
  
 

37. Quantidade aproximada de processos de planejamento das contratações de 

TI elaborados durante o ano, mesmo que as contratações/compras não tenham 

sido efetivamente realizadas. * 

 

  


