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Resumo 
O compartilhamento e a transferência de informações entre docentes nas IES são fundamentais 
para a eficiência da educação. É interessante conhecer a realidade do gerenciamento do grande 
volume de informações inseridas em uma IES, especificamente na área de Engenharia de Produção 
a qual cresce significativamente no Brasil. É um estudo de caso exploratório  junto a 15 docentes 
do Programa de Pós-Graduação de Engenharia de Produção da UTFPR de Ponta Grossa, no 
Estado do Paraná. Como instrumento de pesquisa utilizou-se um questionário, onde foi possível 
avaliar como e de que forma ocorre a transferência de informações nesse setor, e ainda, perceber 
de que maneira a transferência de informação pode facilitar e potencializar a Gestão do 
Conhecimento nos Programas de Pós Graduação em Engenharia de Produção. Os resultados 
apresentaram o e-mail e as reuniões periódicas entre os meios de transferência de informações 
mais utilizados entre docentes. Com base nesses resultados pode-se dizer que as IES precisam 
inevitavelmente estabelecer um bom fluxo de transferência de informações entre docentes e através 
do gerenciamento de informações e conhecimentos tornar possível que as IES alcancem um 
ambiente que propicie a criação de conhecimento e conseqüentemente a elevação do nível 
intelectual da mesma. 
 
Palavras-chave: Gestão do Conhecimento; Transferência de Informação; Instituição de Ensino 
Superior. 
 
 
1. Introdução 

A informação e o conhecimento passaram a ser considerados, na atual economia, os bens 
mais valiosos que qualquer organização pode possuir. Esse novo conceito vem se alastrando por 
todos os setores que percebem a necessidade cada vez maior, de se gerenciar esses ativos, 
especialmente nas IES (Instituições de Ensino Superior), as quais precisam estar constantemente 
buscando informações e novos conhecimentos, agregando valor tanto para a instituição quanto para 
seus docentes. 

A informação cumpre hoje papel fundamental para que as organizações se mantenham em 
um patamar de excelência na era do conhecimento. Para Lastres (1999), a explosão de uma nova era 
baseada na informação, onde o conhecimento e não mais os músculos determinam o diferencial 
competitivo nas organizações. A evolução da era industrial para a era do conhecimento agrega novas 
capacidades à inteligência humana e muda o modo como trabalhamos e vivemos. A informação e o 
conhecimento passaram a assumir papel ainda mais visível e estratégico na nova ordem 
estabelecida, baseando e alavancando as novas possibilidades de crescimento. Ter acesso a 
informações úteis, saber aplicá-las da melhor maneira possível e transformar as informações em 
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conhecimentos são algumas das atitudes que propulsionam a inovação e estimulam a criatividade 
dos indivíduos. Todas essas mudanças criaram a necessidade das organizações, nesse caso as IES, 
deixar claro a importância que há para as mesmas, em definir claramente as diferenças existentes 
entre informação e conhecimento, e como esses podem contribuir para um melhor aproveitamento 
do conhecimento de todos. Outro fator relevante é a necessidade de gerenciar o grande volume de 
informações que hoje permeiam qualquer IES.  

É, portanto, fundamental que as instituições não apenas detenham informações úteis para o 
seu negócio, como também às utilizem como fórmula propulsora para o seu desenvolvimento 
educacional. Esse trabalho avalia o uso de toda informação existente em uma IES, realizando um 
estudo de caso no Programa de Pós-Graduação em Eng. de Produção da UTFPR – Campus de Ponta 
Grossa. Acredita-se que a transferência de informações nas IES, bem como seu gerenciamento, 
agregam valor para a instituição elevando o nível de capital intelectual e proporcionando a troca de 
experiências e dessa forma facilitar e melhorar o desempenho dos docentes. 
 
 
2. REVISÃO DA LITERATURA 
 
2.1 Relação entre Gestão do Conhecimento e Tecnologia da Informação 

Ao se tratar de gestão dentro de uma organização, é impossível não se referir à Gestão do 
Conhecimento (GC) como um benefício para o bom desempenho do processo organizacional e 
produtivo, seja de qual ramo for o negócio ou instituição. Nesse âmbito, torna-se importante 
entender os limites da Tecnologia de Informação (TI) dentro da GC, a qual desempenha papel 
fundamental e age como recurso estratégico para o desempenho das práticas relacionadas à GC.  

O conhecimento pode ser criado apenas pelas pessoas, portanto é preciso que as 
organizações invistam em seu capital intelectual para garantir que todo o conhecimento tácito 
embutido nela seja convertido em ativos tangíveis e agregue valor para a empresa. Daí a importância 
das empresas conscientizarem-se da função que o conhecimento pode exercer na atual economia 
mundial e se preocuparem em converter o conhecimento tácito para o explícito. Nesse sentido a TI 
age como recurso facilitador estabelecendo sistemas de apoio e que permitem a codificação 
transferência, compartilhamento de informações e conhecimentos. 

Atualmente, existe um grande interesse na aplicação de tecnologias da informação como 
suporte nos processos de Gestão do Conhecimento. Marodim (2004) coloca que a TI tem como 
funcionalidade principal o suporte aos processos de Gestão do Conhecimento e possui 
características específicas que facilitam e melhoram os processos de GC, buscando também servir 
como meio de compartilhamento de conhecimento entre os indivíduos. A TI hoje apresenta várias 
ferramentas que poderão ser utilizadas como auxiliares da GC como intranets, sistemas de 
aprendizado à distância, mecanismos de inteligência artificial, banco de dados relacionais, sistemas 
de informação distribuídos, groupware, sistemas de gestão de documentos, entre outros. 

 
2.2 O valor da informação nas IES 

Nessa nova era de informações, a GC deve fazer parte das organizações, essa premisa se estabeleceu 
devido à velocidade que ocorrem as mudanças e a alavanche de informações que estamos sujeitos 
diariamente, gerando um aumento significativo de conhecimento nas instituições. Saber processar de 
forma inteligente as informações, diferenciando o que é útil daquilo que não agrega valor para a 
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IES, transformar informações em conhecimento e disseminar esses ativos por toda instituição são 
considerados fatores fundamentais para a Gestão do Conhecimento.  

Para Lastres (1999), 
“(...) a informação e o conhecimento passaram a se constituir como 
recursos básicos para o crescimento econômico (em lugar dos tradicionais 
insumos energéticos e materiais), e tais recursos (não materiais e, portanto, 
intangíveis) não apresentam nenhuma forma de esgotamento. Além disso, 
o consumo incessante dos mesmos não os destrói e seu descarte 
geralmente não deixa resíduo físico” (LASTRES, 1999). 

Essa afirmação reforça a idéia das IES buscarem incessantemente informações nos próprios 
docentes como meio de gerenciar o conhecimento. 

O conhecimento acumulado gera novas idéias, facilita o processo inovador, além de elevar o 
nível de comprometimento e motivação das pessoas, aproveitando a vontade de aprender que está 
intrínseca na grande maioria dos indivíduos. 
 
2.3 A Gestão do conhecimento dentro das IES 

Com o crescimento de IES no Brasil, principalmente de instituições particulares, exige-se 
das mesmas, maior flexibilidade, autonomia e descentralização, além de uma formação acadêmica 
ampla e de qualidade. Para isso, é necessária que a educação caminhe para desenvolver 
competências aliadas a disseminação do conhecimento. Porém, gerir conhecimentos onde quer que 
seja e nesse caso, no ambiente acadêmico, é uma tarefa árdua, pois se refere a criar e estimular um 
grande volume de informações e transforma-las em conhecimentos (SANTOS, 2005). 

Atualmente existe uma crescente valorização do conhecimento dentro de toda e qualquer 
organização e são nítidas as mudanças causadas por essa valorização. Este conhecimento, mas 
especificamente falando, diz respeito ao conhecimento organizacional relacionado à competitividade 
da empresa. Segundo Carvalho (2003), as pessoas estão se tornando o principal ativo das 
organizações, mais do que equipamentos e procedimentos e que estas é que são os verdadeiros 
diferenciais nas organizações. 

Várias são as dificuldades encontradas pela GC, especificamente nas IES brasileiras. É 
necessário criar ambientes de trabalho que propiciem o compartilhamento e a transferência de 
conhecimentos entre os membros da instituição e ainda, tornar possível gerenciar todo o capital 
intelectual da instituição, captando informações confiáveis para auxiliar na tomada de decisão dentro 
dos departamentos administrativos e pedagógicos.  
 Uma das principais dificuldades das IES está em prover mudanças nas pessoas, afim de que 
as mesmas conscientes e atentas possam construir gradativamente uma cultura informacional dentro 
da IES. A cultura informacional também poderá estar embutida na própria estratégia de informação 
definida pela instituição e sendo assimilada pelos colaboradores, a medida que os mesmos observam 
os resultados. Esse ambiente colaborativo estimula os docentes a gerenciar o vendaval de 
informações que diuturnamente estão propensos.  

Essa cultura de insegurança que se instalou nos profissionais durante a era industrial e que 
persiste na era informacional. As instituições precisam investir em recursos que estimulem os 
docentes a trocar informações, criar bases de dados para disponibilizar conhecimentos a outras 
pessoas. Esta nova visão exige dos profissionais um novo perfil, onde as informações críticas fluam 
em todos os níveis. A liberdade e a criatividade sem medos, são as fontes para a geração de 
conhecimentos.  
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Druker (1999), define informação como sendo, “os dados dotados de relevância e propósito”. 
Na mesma linha de pensamento, Cohen (2002), definiu “informação” como sendo, qualquer coisa 
que possa ser digitalizada, transformada em um fluxo de bits, sendo dados estruturados cuja forma e 
conteúdos são apropriados para um uso em particular, possuindo significado contextual, de 
utilidade, proporcionando incremento ao conhecimento estabelecido. Para Davenport (1998), as 
pessoas transformam dados em informação após terem feito uma análise deste dado. Já o 
conhecimento, é a informação disposta de forma mais valiosa, porque alguém deu a esta informação 
um contexto, um significado, acrescentando a ela sua própria sabedoria. 
 
2.4 Identificando informações relevantes 

Os processos intensivos em informação e conhecimento são cada vez mais importantes. São 
eles os principais processos estratégicos que determinam o poder de diferenciação, inovação e 
geração de valor na economia do conhecimento. Para tanto, é fundamental que os indivíduos, 
possuam uma crescente capacidade de processar informação e aprender continuamente a partir de 
experiências proporcionadas pelas organizações ou conseguidas pela própria iniciativa pessoal 
(TERRA, 2005).  

Através da aprendizagem contínua é possível definir as melhores práticas para identificar e 
empregar de forma eficaz as competências, habilidades e inteligências existentes na organização.  
Segundo Senge (2000), nas organizações que aprendem as pessoas exercitam continuamente sua 
capacidade de criar resultados que elas realmente desejam, onde idéias novas e expansivas são 
estimuladas, onde a aspiração é livre, e onde as pessoas estão constantemente aprendendo a aprender 
coletivamente. 

Para Davenport (1998), nosso deslumbre pela tecnologia nos fez esquecer o objetivo 
principal da informação, que é de informar. Todos os computadores do mundo de nada servirão se 
seus usuários não estiverem interessados na informação que estes computadores podem gerar e da 
importância em se compartilhar cada vez mais conhecimentos. O autor comenta em seu livro 
“Ecologia da Informação”, que mesmo nas grandes empresas existe pouca informação acessível 
sobre funcionários, clientes, e até mesmo sobre os próprios produtos e processos. Ninguém sabe o 
que sabe, ou o que precisa saber. Até as empresas famosas pela aplicação de tecnologias de 
informação específicas costumam apresentar ambientes informacionais pobres.  

Darroch e McNaughton (2001) afirmam que os pesquisadores têm pressa em salientar a 
necessidade de identificar, gerenciar e desenvolver ativos intangíveis, tais como, conhecimento e 
informação, a fim de melhorar o valor da organização, mas oferecem pouca atenção em como isso 
pode ser alcançado. Estabelecer estratégias que norteiem os princípios de aquisição e transferência 
de informações entre pessoas e instituições pode ser o começo. 

Uma barreira encontrada em diversas organizações é a sub-utilização da área de TI. Esse 
setor precisa criar estratégias e procedimentos capazes de definir e identificar informações 
relevantes para a formação da cadeia de aprendizagem transformando informações em 
conhecimentos. Através da elaboração de políticas que definam as diferenças existentes entre dados, 
informações e conhecimentos a fim de diagnosticar informações importantes para o setor, bem como 
definir estratégias que transformem estas informações em conhecimento, e este último em resultados 
lucrativos.  
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As estratégias de informação permitem que se focalizem tipos específicos de conteúdo, 
permitindo que todos os docentes definam juntos a melhor forma de reunir e analisar informações 
importantes e significativas, agindo e tomado decisões de forma mais rápida e certeira. 
 
 
3. METODOLOGIA 

O estudo de caso realizou-se no Departamento de Pós Graduação da Universidade 
Tecnológica do Paraná – UTFPR - Campus de Ponta Grossa, o qual disponibiliza cursos de 
especialização e mestrado na área de Engenharia de Produção. Atualmente o programa conta com 17 
docentes. A pesquisa classifica-se como uma pesquisa de campo aplicada, do ponto de vista da 
natureza do estudo e quanto à forma de abordagem do problema, classifica-se como uma pesquisa 
quantitativa. A pesquisa tem caráter exploratório do ponto de vista de seus objetivos, por se tratar de 
um assunto com poucos antecedentes em termos de publicações e por propiciar maior contato com o 
problema em questão. Para isso realizou-se um estudo de caso em uma IES – especificamente no 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da UTFPR, Campus de Ponta Grossa, no 
Estado do Paraná. Como instrumento de pesquisa optou-se por um questionário semi-estruturado, 
aplicado a 15 docentes do referido programa. O questionário foi composto de 17 questões que 
abordam a transferência de conhecimento entre os docentes, o qual foi enviado por e-mail e 
respondidos no mês de maio de 2006, antecedido de um contato telefônico ou pessoal.  As questões 
perguntadas estão relacionadas a seguir. 

 
Questões: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

7. 
8. 
9. 

10. 

11. 
12. 
13. 

14. 

15. 

A instituição dispõe de um funcionário responsável pela gestão de informações na instituição? 
Quais são os meios utilizados para transferência de informações na sua instituição? 
A IES possui políticas de incentivo a transferência de informações? 
Em caso afirmativo, qual a política estabelecida? 
Você tem acesso às informações que são importantes para execução de suas atividades? 
A IES define quais informações você precisa ter acesso, pois são importantes para a execução de 
suas atividades/aulas? 
Quando você precisa de informação, sabe onde encontrá-la dentro da instituição? 
A organização tem como prática o compartilhamento de informação entre departamentos? 
Quais as dificuldades mais freqüentes que você encontra para a obtenção ou compartilhamento 
de informações na empresa? 
A IES consegue identificar claramente a informação não computadorizada que possui e que 
necessita? 
Participa de eventos (congressos, simpósios, cursos, etc) na sua área? 
Se sim, com que freqüência? 
Ao adquirir qualquer tipo e conhecimento e/ou informação importante que seja importante e 
acrescente à sua instituição de atuação, estes conhecimentos são repassados de alguma forma à 
instituição e colaboradores? 
A IES incentiva (através de liberação ao financiamento) sua participação em atividades de 
atualização na sua área? 
A IES possui algum dos sistemas abaixo relacionados que objetivam a melhora do conhecimento 
e transferência de informações? 
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16. 

17. 

A IES possui algum tipo de base de dados onde seja possível guardar ou acessar informações 
atuais ou passadas? 
A IES possui um Sistema de Informações de planejamentos e programas das disciplinas que seja 
acessível a todos os professores? 

 
 
4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 
4.1 Análise e discussão dos resultados 
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Sim
Não

 
GRÁFICO 1: Respostas das questões 1, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 16, e 17. 
 
Na questão 1, resultado da pesquisa apontou que não existe na instituição, um funcionário 

responsável pela gestão da informação, já que 100% dos docentes entrevistados afirmaram isso.  
Os docentes entrevistados dispõem de várias Tecnologias de Informação e meios que lhes 

propiciam o compartilhamento das informações dentro da instituição de ensino. Foram sugeridas na 
questão 2 do questionário, algumas destas tecnologias para que os mesmos pudessem avaliar quais 
as formas de acesso e transferência de informações são mais utilizadas nessa instituição. O resultado 
das respostas estão listadas e representadas no gráfico 2, onde se visualiza a porcentagem de 
utilização de cada uma. 
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GRÁFICO 2 – Meios utilizados pelos docentes para a transferência de informações na instituição 
 
 Observa-se aqui que os meios mais utilizados para a transferência de informações pelos 
docentes na UTFPR são as reuniões periódicas e os e-mails e que pouco se utilizam às bases de 
dados como estímulo na contribuição para o conhecimento.  Segundo Davenport (1998) sugere, 
atualmente as organizações devem iniciar uma busca maior no estímulo de seus funcionários em 
contribuir para as bases de conhecimentos e banco de dados. 

Percebe-se que não bastam existir ferramentas, ou tecnologia ideal para se alcançar o sucesso 
do gerenciamento de informações, é preciso se ter consciência do que exatamente isto tudo significa. 
Para Lastres (1999) é fundamental que as empresas possam contar com uma base de dados e 
conhecimentos que permitam um processo de aprendizado contínuo. Faz parte desse processo de 
aprendizado, o estímulo a novos conhecimentos, novas idéias e pesquisas inéditas gerando 
inovações. Assim, em face aos desafios apresentados nessa era informacional e reconhecendo a 
necessidade de se investir constantemente em informação, passam a ter relevo ainda maior, os 
objetivos de promover e gerar processos que estimulem a criação de conhecimento nas IES, que são 
organizações baseadas em informações.  

Quanto a existência de políticas de incentivo ao compartilhamento de informações (questão 3), 
86% concordaram que a IES não incentiva de maneira clara e objetiva o compartilhamento de 
informações e 14% diz existir o compartilhamento entre professores e entre disciplinas.  Porém, se o 
docente necessita ter acesso a informações para realização de suas atividades, nas respostas da 
questão 5,  57% dos pesquisados responderam que têm acesso e sabem onde encontrar as 
informações necessárias sempre que precisam e 43% alegam que estas informações estão sempre 
disponíveis para a execução de suas atividades.  

Na questão 6, todos os docentes responderam que a IES não define quais informações o docente 
realmente necessita ter acesso, mas que quando necessita de qualquer informação (questão 7), 100% 
sabe onde encontrar dentro da instituição. 
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Em relação ao incentivo por parte da IES em estimular o compartilhamento entre setores 
questionado na questão 8, 100% acreditam que essa prática não existe, a IES não estimula esse 
compartilhamento entre setores. 

Carvalho (2004) explicita sobre a necessidade dos projetos de TI estarem focados na criação de 
uma infra-estrutura tecnológica sendo possível a geração da informação e do conhecimento, 
permitindo a captura, o armazenamento, o processamento das informações, bem como a inter-
relação entre as pessoas que fazem parte da organização. Em resposta à questão 9, 50% dos docentes 
alegaram dificuldades em alguns dos pontos citados anteriormente, identificando-se falhas na infra-
estrutura de TI, a inexistência de uma cultura de compartilhamento onde os professores evitam 
passar. Os demais, 50% responderam que não existe uma cultura de compartilhamento e que os 
professores e coordenadores evitam passar informações. Nenhum dos respondentes acreditam que é 
a IES que dificulta o acesso, compartilhamento ou transferência de informações. Responderam 
também que não necessitam de intermediação do departamento de TI para acessar informações ou 
de autorização do seu superior para compartilhar e obter informações de outros departamentos.  

Outro aspecto levantado no questionário na questão 10, diz respeito aos docentes conseguirem 
identificar claramente as informações não computadorizadas que possuem e que necessitam, e 
somente 16,6% responderam que conseguem identificar essas informações não computadorizadas, 
os demais, 83,3% não conseguem identificar. 

Todos os professores (100%) participam de eventos externos à instituições e 100% dizem 
fazer isso todo ano. 
Ainda sobre essas aquisições externas de conhecimento pelos docentes através de eventos, 
questionou-se se todos esses conhecimentos adquiridos são repassados para os demais profissionais 
da IES (questão 13). Para a maioria, 60%, os conhecimentos adquiridos em eventos não são 
repassados à IES e a outros colaboradores. Conforme Senge (2000) afirma, é de suma importância 
que os colaboradores adquiram essa capacidade de processar rapidamente informações, analisar o 
que é importante, armazenar e transferir os conhecimentos adquiridos para outros colaboradores, 
elevando o nível de aprendizagem das IES, pois é através da aprendizagem contínua que se 
identificam e se empregam de forma eficaz as competências e habilidades existentes na instituição. 

Quanto à IES incentivar a atualização e a busca por conhecimentos dos docentes na questão 
14, seja na forma de financiamento ou liberação de suas atividades, 100% dos docentes colocam que 
a IES estimula tal prática. Em seguida perguntou-se com que freqüência à instituição viabiliza a 
participação dos docentes em eventos e congressos e 100% responderam que anualmente participam 
de eventos como congressos, simpósios, cursos e outros.   

O gráfico 3 mostrado a seguir em resposta à questão 15, estão relacionados os diferentes 
sistemas de informação realmente utilizados pelos docentes para a melhora do conhecimento e 
transferência de informações. 
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Sistemas que a IES possui e os docentes utilizam para a melhora e 
transferência de informações
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discussão
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e-mail
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25%

 
GRÁFICO 3: Sistemas existentes na instituição e que os docentes realmente utilizam para a melhora do conhecimento e 

transferência de informações.  
   

Sobre a IES possuir algum tipo de base de dados ou sistemas de informações onde seja 
possível armazenar, acessar e transferir informações sejam de programas de aulas ou informações e 
conhecimento relevantes a IES (questão 16), 50% acreditam que existe uma base de dados e 50% 
informaram não possuir uma base de dados na IES para acessar informações. E na questão 17, 
quando perguntado sobre a IES possuir um Sistema de Informações de planejamentos e programas 
das disciplinas que seja acessível a todos os professores, 50% disseram existir e 50% disseram não 
existir, não ficando clara a sua existência, a não utilização, ou o não conhecimento de todos da 
existência deste sistema de informação. 

Segundo Santos (2005), entre as dificuldades encontradas no processo de GC Educacional 
podemos citar: a falta de recursos humanos e financeiros, pouco conhecimento sobre o processo de 
gerenciamento da informação e conseqüentemente do conhecimento, falta de uma cultura voltada 
para o uso adequado da informação e do conhecimento, falta de um gerenciamento melhor sobre a 
legislação vigente e até do regimento da instituição (políticas de compartilhamento), e considerando 
ainda, a complexidade do tema quando se trata de uma organização que, simultaneamente gera e 
transmite conhecimento. 

Existem poucos estudos relacionados à Gestão do Conhecimento em IES, talvez pelo fato de 
que o conhecimento é a matéria-prima do processo acadêmico, isso torna os docentes inseguros e 
receosos para transferir seus conhecimentos. Por outro lado, as IES precisam dar suporte para esses 
profissionais e estimular o compartilhamento de informações entre o meio acadêmico. As pessoas 
devem estar cientes desses novos conceitos, onde é fundamental na nova economia, que o 
profissional da educação esteja continuamente buscando, criando, disseminando e gerenciando seus 
conhecimentos. Dessa forma, torna-se necessário criar mecanismos e condições pra se gerenciar o 
conhecimento e dissemina-lo na instituição, onde o capital intelectual esteja disponível a fim de 
potencializar a Gestão do Conhecimento.  
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5. CONCLUSÃO 
Quem quer que já tenha tentado transferir conhecimento entre pessoas, sabe como é árdua a 

tarefa. Os receptores devem não apenas usar a informação, mas também reconhecer de que o fato 
constitui conhecimento (DAVENPORT, 1998). Este novo conceito de transferência de informação e 
conhecimento deve ser internalizado por todos os trabalhadores da área acadêmica, muito mais pelo 
fato dos mesmos serem detentores desse conhecimento e didaticamente aptos para a transferência 
desse conhecimento. 

Os resultados obtidos demonstraram que a instituição avaliada possui uma estrutura de TI 
adequada à disseminação de conhecimento entre os docentes. Porém esta estrutura somente é 
utilizada para o fluxo de informações e não como base para a gestão do conhecimento, visto que 
uma grande maioria não repassa informações e conhecimentos adquiridos para os demais docentes e 
nem repassa para uma base de dados da instituição. Não ficou clara a existência dessa base de dados 
para o armazenamento e acesso de informações atuais ou passadas e nem de um sistema de 
informações de planejamentos e programas de disciplinas acessíveis a todos os professores. Isto 
pode estar ocorrendo devido o fato de não ser de conhecimento de todos os professores a existência 
dessa base de dados ou essa base de dados realmente não existir. É de suma importância, não só para 
instituições de ensino, mas para todo e qualquer negócio, transformar informações em conhecimento 
e disseminar esses ativos por toda instituição, pois a transferência e o compartilhamento são fatores 
fundamentais para a Gestão do Conhecimento. 

Observa-se ainda que não existe uma prática e uma conscientização da necessidade de 
conversão do conhecimento tácito em conhecimento explícito e de que o conhecimento deve exercer 
um diferencial na organização para desenvolvimento dos próprios docentes. De nada adianta existir 
uma infra-estrutura de TI, se esta não for utilizada adequadamente para a transferência e 
compartilhamento de informações e conhecimentos. Pois como Carvalho (2004) cita, os projetos de 
TI devem ser focados na criação de uma infra-estrutura tecnológica que possibilite, tanto gerir 
informações e conhecimentos permitindo a captura, armazenamento e processamento de 
informações, como também que estabeleça uma inter-relação entre todas as pessoas que fazem parte 
da organização. 

Para Cohen (2002), as organizações baseadas na informação são os modelos de organizações 
do futuro, fundamentadas no conhecimento e formadas por especialistas. A informação pode ser um 
ativo, ou simplesmente uma ferramenta de suporte à decisão.  

Cabe à organização definir a melhor maneira de conduzir este ativo, para assim, torná-lo um 
benefício estratégico, evitando que este prejudique o desenvolvimento da organização. 
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