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Resumo 

Apresentar os resultados finais da pesquisa de iniciação científica, que teve como 

objetivo principal analisar como se realiza a Gestão do Conhecimento em unidades 

de informação da cidade de São Paulo, verificando também, se os profissionais da 

informação (bibliotecários, arquivistas e museólogos) conhecem e utilizam de forma 

adequada as ferramentas de Gestão de Qualidade para desenvolver as atividades 

de Gestão do Conhecimento e se é possível alinhar as duas práticas potencializando 

o trabalho executado. Mediante aplicação de questionário eletrônico, utilizando 

metodologia de pesquisa quantitativo-descritiva, buscou-se explanar a população de 

unidades de informação da cidade de São Paulo em suas múltiplas facetas.  Foram 

utilizadas para este estudo 101 unidades de informação, agrupadas nas seguintes 

categorias: Arquivo Histórico, Biblioteca Escolar, Biblioteca Especializada, Biblioteca 

Hospitalar, Biblioteca Jurídica, Biblioteca Pública, Biblioteca Universitária, 

CEDOC,Centro Cultural e Museu. Foi constatado que a maior parte dos profissionais 

participantes deste estudo conhece tanto a Gestão da Qualidade como a Gestão do 

Conhecimento, identificaram-se também quais as ferramentas mais conhecidas e 

utilizadas nas unidades analisadas, além dos documentos mais conhecidos e 
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disseminados em unidades de informação e comprovou-se que em grande parte, os 

profissionais da informação enxergam as técnicas de gestão da qualidade como 

complementares à gestão do conhecimento. Apesar dos dados obtidos, há ressalva 

com relação à eficaz aplicação das ferramentas de gestão de forma alinhada e 

complementar como forma de obter melhorias no sistema de gestão do 

conhecimento. 

Palavras-chave: Gestão do Conhecimento. Ferramentas da Qualidade. Unidade de 

Informação. Gestão de Unidades de Informação. 

1. INTRODUÇÃO 

Dentre os pilares essenciais para a viabilização de uma unidade de informação, 

seja ela de caráter público ou privado, a gestão é um dos mais importantes. É 

essencial que ocorra uma gestão apoiada em fatos objetivos e que seja coerente 

com as metas da organização em que ela está situada. 

Nota-se que na área de ciência da informação ocorre a aproximação entre a 

gestão de qualidade (GQ) e a gestão do conhecimento (GC). Instituições de todo o 

porte e tipologia podem realizar a GC utilizando como mecanismo de apoio as 

ferramentas de gestão da qualidade para auxiliar na coleta, conservação e 

transformação do conhecimento dentro das instituições. 

Ambos os estudos chegam ao Brasil na década de 1990, com grande influência 

de países como Estados Unidos da América e Japão; a evolução e adaptação dos 

conhecimentos utilizados nas indústrias de produção de bens e consumo sofreu as 

adequações necessárias para adaptar-se a realidade brasileira, chegando até 

unidades de informação de diversos segmentos da sociedade.  

2. METODOLOGIA 

A pesquisa foi desenvolvida em três etapas: análise conceitual do material 

bibliográfico disponível, pesquisa de campo com coleta de dados e por fim, análise 

dos dados colhidos. 

Através de autores que perpassam as áreas de gestão do conhecimento e 

gestão de qualidade foram compilados conceitos de ambas as áreas, para permitir 

uma visão mais ampla sobre o que de fato tem sido implementado nas instituições.  



Foram aplicados 250 questionários eletrônicos, de forma anônima. Contamos 

com a participação de unidades de informação de 16 estados, distribuídos nas cinco 

regiões brasileiras.  Para aplicação dos questionários foi escolhida a metodologia 

Survey e tais dados foram colhidos no período entre 18 de janeiro e 21 de março de 

2016. 

  Com objetivo de respeitar as delimitações geográficas à que este artigo se 

propõe, foram considerados os dados que tratam da cidade de São Paulo, portanto, 

são apresentados dados de 101 unidades de informação de diferentes tipologias. 

3. FORMAÇÃO DO CONHECIMENTO INDIVIDUAL E DESENVOLVI MENTO 

DE CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL 

É imprescindível antes de falar em conhecimento, definir os conceitos de dado e 

informação, pois, carregam um grande significado na formação do conceito do 

próprio conhecimento. 

Dados são elementos que podem ser representados por letras, números, 

símbolos gráficos, sons, imagens estáticas e em movimento que podem ser 

facilmente processados por computadores, já a informação é constituída por 

conjunto de dados, organizados de forma lógica, provindos de valor agregado que 

transmitem determinado significado (FELL, 2011). 

O conhecimento diferentemente do dado e da informação sofre influência dos 

saberes, das crenças, atitudes e competências de quem o detêm, tornando-o único. 

O Conhecimento segundo Nonaka e Takeuchi (1997) pode ser dividido em duas 

esferas: tácito e explícito. O primeiro está relacionado ao saber pessoal, que tem 

como principal característica a difícil externalização, enquanto o segundo está 

relacionado à ideia da transferência e conversão em linguagem “codificada” de um 

pensamento que antes era pessoal, e a partir de então se torna parte do coletivo. 

Pode-se subdividir, segundo os mesmos autores (1997), os modos de conversão do 

conhecimento de quatro formas: 

• Socialização: conhecimento tácito em conhecimento tácito; 

• Externalização: conhecimento tácito em conhecimento explícito; 

• Internalização: conhecimento explícito em conhecimento explícito; 

• Combinação: conhecimento explícito em conhecimento tácito. 



O aprendizado é, portanto, uma somatória de diversos saberes e vivências que 

como representado pelos autores Nonaka e Takeuchi (1997), pode ser expresso 

através de uma espiral, conforme figura a seguir (Figura 1) 

 

Figura 1 Adaptado de NONAKA E TAKEUCHI, p. 80 e 81, 1997 
 

O elemento humano no processo de gestão do conhecimento é fundamental e 

é através das relações que ele desenvolve, principalmente em relação ao seu fazer 

diário, que o conhecimento organizacional pode ser construído.  

O conhecimento só é criado por indivíduos. Uma organização não pode 
criar conhecimento sem indivíduos. Uma organização apóia os indivíduos 
criativos ou lhe proporciona contextos para a criação do conhecimento. A 
criação do conhecimento organizacional, pois, deve ser entendida como um 
processo que amplia “organizacionalmente” o conhecimento criado pelos 
indivíduos, cristalizando-o como parte da rede de conhecimento da 
organização. (NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p. 65) 

É importante integrar colaboradores que participem de diferentes etapas do 

processo, para que contribuam com sua visão macro sobre as ações tomadas e 

permitam, então, o compartilhamento de ações pertinentes para bom andamento 

das atividades. Nonaka e Takeuchi (1997) afirmam que “o valor, da contribuição é 

determinado menos pela sua localização na hierarquia organizacional e mais pela 

importância da informação que ela fornece ao sistema de criação do conhecimento 

como um todo”.  

Tanto no ambiente organizacional assim como, na construção do saber pessoal, 

o conhecimento não é algo volátil, as informações e os saberes se somam e servem 



de base para o desenvolvimento de outros conhecimentos. No âmbito empresarial é 

importante realizar o registro do conhecimento gerado no fazer da organização, de 

acordo com a afirmação de Sabbag (2007, p. 240) “a necessidade de registro deve-

se ao fato de que a informação não é perecível, não perde a utilidade em pouco 

tempo, e pode ser acumulada.” 

As organizações sempre foram ambientes nos quais a informação e o 
conhecimento são continuamente adquiridos, produzidos, compartilhados, 
registrados e utilizados. O que se tem mudado ao longo do tempo é a 
importância que se tem atribuído a eles nos planos social, econômico e, 
como consequência, às manifestações organizacionais. (MATTERA, p. 202) 

 Mattera (2014) afirma que é possível propiciar agentes que atuem como 

facilitadores na criação e compartilhamento do conhecimento, fomentando inclusive, 

a inovação na instituição e proporcionando espaços para criação de novos serviços 

e produto, o que pode se tornar um diferencial de mercado. 

A partir da categorização criada por Nonaka e Takeuchi, pode-se afirmar que o 

conhecimento organizacional pode, principalmente, ser criado nas etapas de 

externalização e socialização das informações. 

3.1 Gestão da Qualidade 

Os primeiros fatos que tem relação com a qualidade, nascem na indústria 

automotiva americana, e provém, da padronização iniciada por Henry Ford em sua 

fábrica de veículos. Com o advento da fabricação em massa e produção rápida de 

equipamentos que atendessem as necessidades do setor, foram desenvolvidas 

rotinas e sistemas padronizados de confecção de equipamentos, que satisfizessem 

as necessidades do setor.  

O que antes estava restrito apenas à inspeção, muda um pouco após o término 

da Segunda Guerra Mundial, quando começam de fato a ser aplicados padrões 

estatísticos para determinar a qualidade dos produtos. Com os avanços industriais 

ocasionados por este período histórico, surge a necessidade da criação de normas 

internacionais que auxiliem na padronização dos produtos industrializados, neste 

contexto surge em 1947 a ISO – International Organization for Standardization, 

órgão que coordena as normas de padronização em nível mundial, auxiliados por 

“escritórios” nacionais, que no caso do Brasil é a ABNT – Associação Brasileira de 

Normas Técnicas. 



A partir da década de 1960 a ideia da qualidade chega ao Japão e começa a se 

modificar com as contribuições do modelo Toyota de produção. A partir deste 

momento, já começam a se desenvolver as raízes do atual sistema de gestão da 

qualidade, que vem ganhando força e conquistando adeptos desde então. 

Com o grande crescimento de adeptos dos padrões de qualidade, a ISO 

desenvolveu no final da década de 1980, uma série de normas conhecidas como 

ISO 9000, que tem um caráter mais generalista e podem ser facilmente aplicadas 

por todos os tipos de empresas, inclusive na área de serviços. 

Qualidade é um conceito espontâneo e intrínseco a qualquer situação de 
uso de algo tangível, a relacionamentos envolvidos na prestação de um 
serviço ou a percepções associadas a produtos de natureza intelectual, 
artística, emociona e vivencial. (MARSHALL JÚNIOR et  al., 2006, p. 19)  

Existem diversas formas de implementar a qualidade em serviços, os exemplos 

mais comuns utilizam a família de normas ISO 9000, mas também podem ser 

utilizadas as metodologias 5S e 6 Sigma, o Modelo de Excelência na Gestão, 

proposto pela Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) e as ferramentas de 

qualidade. 

Tais ferramentas, tem como principal papel auxiliar o desenvolvimento das 

atividades propostas no sistema de qualidade, servindo principalmente como 

instrumentos de apoio para a tomada de decisão. 

Para compor esta pesquisa foram eleitas 20 ferramentas, que estão entre as 

mais utilizadas nos processos do SGQ: 

Quadro 1- Ferramentas de Gestão da Qualidade 

Ferramenta Conceito 

Brainstorming 

Processo realizado por um grupo de pessoas, onde são 

emitidas em um curto espaço de tempo, ideias de forma 

livre 

Carta de controle 
Tipo de gráfico, utilizando para acompanhar as variáveis 

(intrínsecas e extrínsecas) de determinado processo 

Diagrama de causa 

e efeito 

Representação gráfica de possíveis causas agrupadas 

em categorias, para determinada ocorrência 

Diagrama de Gráfico utilizado para mensurar a intensidade de 



dispersão determinado fenômeno, quando há modificação de uma 

variável 

Estratificação 
Representação gráfica categorizada de determinada 

coleta de dados 

Fluxograma 
Representação gráfica do passo-a-passo de 

determinado processo 

Folha de verificação 
Ferramenta que permite contabilizar a recorrência de 

determinado evento dentro de um processo 

Gráfico de Pareto 

Gráfico de barras que representa os resultados de uma 

coleta de dados, geralmente prioriza os pontos 

negativos recolhidos durante o processo 

Histograma 
Gráfico de barras, que representa a freqüência de fatos 

em determinada atividade. 

Matriz GUT 

Tabela que determina os riscos potenciais e problemas 

de um processo, permitindo que através de pontuação 

pré-estabelecida e análise de categorias fixas, 

determinem-se as prioridades de abordagem e solução. 

5W2H 

Ferramenta que auxilia na elaboração de matrizes de 

responsabilidade para planos de ação, que através de 

perguntas simples (what, where, why, who, why, how e 

how much)  permite definir diretrizes administrativas 

para resolução de problemas e execução de tarefas.  

Matriz de 

priorização 

Documento que permite elencar diversos objetivos 

dentro de um processo, determinado de forma lógica e 

viável a ordem de execução 

Análise do campo 

de forças 

Documento que permite registrar todos os fatores que 

podem influenciar um processo, dividindo-os em 

atributos facilitadores e dificultadores, atribuindo 

posteriormente notas a cada fator, o que possibilita uma 

análise dos grupos predominantes e dos fatos 

isoladamente se necessário 

Análise PDPC 
Ferramenta que combina diagramas e fluxogramas, 

para elaboração de mapeamento de possíveis falhas 



em processos específicos e consequentemente auxiliam 

na elaboração de planos de ação preventivos 

Diagrama de 

afinidade 

Ferramenta utilizada para agrupar e organizar 

informações de forma intuitiva, permitindo uma visão 

menos processual das tarefas, utilizada especialmente 

para se criar um novo olhar sobre os processos e criar 

alternativas que possam contribuir para a melhora de 

tais atividades 

Diagrama de árvore 

Ferramenta que permite o desdobramaneto de uma 

determinada ação em atividades menores, de forma 

estruturada e lógica, permitindo conhecer os detalhes 

de cada atividade 

Diagrama de 

flechas 

É a representação do fluxo de atividades, que permite 

identificar de forma clara os desdobramentos e relações 

de interdependência 

Diagrama de inter-

relacionamento 

Agrupamento seqüencial de atividades essencialmente 

necessárias a execução de determinada atividade, é 

semelhante ao fluxograma, porém, com nível menor de 

detalhamento e sem opções lógicas 

Diagrama de matriz 

Representação simbólica das associações e relações 

existentes entre um conjunto de variáveis, geralmente 

organizadas em grupos 

Técnica do grupo 

nominal 

Ferramenta que permite categorizar e ordenar ações 

inerentes ao processo, priorizando as tarefas que 

necessitem de maior atenção e/ou priorização 

CEP –Ferramentas 

de Controle 

Estatístico de 

Processo 

Conjunto de ferramentas estatísticas, que permitem 

mensurar dados de um processo. Compõem esta 

ferramenta: tabelas de amostragem, análise de 

variância, teste de hipóteses, capacidade de processos 

etc 

Fonte: Adaptado de Marshall Jr. et. al., 2006 

Essas ferramentas podem ser utilizadas em diversos campos da indústria e da 

prestação de serviços, incluindo unidades de informação. 



4. ANÁLISE DE DADOS 

Foram elaboradas questões que contemplassem as duas grandes áreas 

pesquisadas: Gestão do Conhecimento e Gestão da Qualidade, além de questões 

que permitissem a identificação da unidade de informação de forma abrangente. 

Dada a participação de entidades e de e profissionais da área da Informação 

obtivemos aproximadamente 250 respostas, porém, para alinharmos ao propósitos 

desta pesquisa foram consideradas 101 unidades de informação (UI), que 

localizadas na cidade de São Paulo como amostra para este estudo. Estas UI foram 

classificadas em grupos de acordo com os dados apresentados a seguir (Quadro 2): 

Quadro 2 - Tipologia das unidades de informação 

Tipologia Quantidade 
Arquivo Histórico 2 
Biblioteca Escolar 12 
Biblioteca Especializada 16 
Biblioteca Hospitalar 3 
Biblioteca Jurídica 6 
Biblioteca Pública 22 
Biblioteca Universitária 26 
CEDOC 9 
Centro Cultural 4 
Museu 1 

Fonte: Elaboração da autora, 2016. 

Pode-se verificar uma maior predominância de bibliotecas universitárias e 

públicas, dado a quantidade de tais estabelecimentos na cidade que serve como 

base para a pesquisa. 

Foi imprescindível nesse primeiro momento, conhecer a formação dos 

profissionais que participaram da pesquisa, foram identificados 100 bibliotecários e 

01 museólogo entre os entrevistados. A ausência de profissionais arquivistas e baixa 

aderência de museólogos pode ser justificada com a escassez de cursos de nível 

superior em arquivologia e museologia na cidade de São Paulo e região próxima, até 

o encerramento da coleta de dados. 

Com relação à gestão do conhecimento, 95% dos entrevistados afirmou 

conhecê-la, 48% da quantidade total de entrevistados afirmou utilizar algum tipo de 



software que permita auxiliar na gestão de conhecimento em suas unidades de 

informação.  

Quando se analisa de forma direta o apoio da Instituição às práticas de gestão do 

conhecimento obteve-se um resultado positivo, verificou-se que aproximadamente 

75% das UI analisadas contam com o apoio institucional para realizá-la, e que a 

forma mais comum para que ocorra, é a través de reuniões formais de equipe, 

seguida por reuniões informais e posteriormente utilizando-se da intranet 

corporativa, conforme pode ser verificado na figura 2: 

Figura 2 - Formas de apoio à criação do conheciment o em grupo 

 

Fonte: Elaboração da autora, 2016. 
 

Com relação à tratativa dos processos cotidianos da unidade de informação, é 

de grande auxílio para implementação da gestão eficaz que os processos sejam 

devidamente mapeados. Foi constatado que apenas 54% da unidades de 

informação alvo desta pesquisa realizam o mapeamento de forma adequada.  

Foram realizadas indagações sobre o tipo de documentação ligada à gestão 

de qualidade que é utilizada nas unidades de informação. Pode se perceber que a 

grande maioria das instituições trabalha com documentação padronizada, como 

formulários, manuais e instruções de trabalho (quadro 3). 

 



Quadro 3 - Tipo de documentação presente na unidade  de informação 

Documento Quantidade 
Formulários pré-estabelecidos 66 
Indicadores de produtividade 31 
Instrução de trabalho 53 
Manual de procedimento 78 
Matriz de controle de 
procedimentos/documentos 36 
Não conhece não utiliza 11 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2016. 

Quando há a necessidade de reformular os processos realizados, em sua 

maioria ocorre de forma conjunta com todos os participantes e/ou executantes do 

processo, em conjunto com o gestor responsável pela ação, conforme pode ser 

verificado na figura a seguir (figura 3). 

Figura 3 - Participação no processo de avaliação / reformulação de processos 

 

Fonte: Elaboração da autora, 2016. 

Sobre a utilização das ferramentas de gestão, a maior parte dos entrevistados 

alegou não conhecer / utilizar nenhuma. Dentre as mais utilizadas estão o 

fluxograma, brainstorming e a folha de verificação (figura 4). 



Figura 4 - Utilização de Ferramentas da Qualidade 

 

Fonte: Elaboração da autora, 2016. 

A respeito da utilização das ferramentas de gestão da qualidade, pode-se 
perceber que há um maior conhecimento sobre sua existência do que sobre a 
aplicação real, conforme pode ser observado na figura a seguir (figura 5) : 

Figura 5 - Relação entre conhecimento e utilização das ferramentas de gestão 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2016. 

Quando questionados acerca da utilização conjunta de ferramentas de qualidade 

e de técnicas de gestão do conhecimento, 80% dos entrevistados afirmam que são 



áreas complementares contra 20% que afirmam nunca terem observado de forma 

conjunta as duas áreas, porém, acreditam que pode ser uma alternativa viável uni-

las. O que demonstra a abertura dos profissionais para inclusão de novas técnicas 

de gestão.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A implementação de um sistema de gestão do conhecimento ainda é um entrave 

para muitas unidades de informação de uma das cidades mais populosas do Brasil. 

Seja por falta de investimento (em tecnologias apropriadas ou em recursos 

humanos), de conhecimento dos gestores acerca desse tema ou até mesmo pela 

sobrecarga de trabalho que não permite o planejamento e gestão eficazes alinhados 

para o compartilhamento de informações e compartilhamento entre as equipes de 

trabalho.  

Com este estudo pode-se concluir que é possível alinhar as duas práticas, 

porém, isto ainda não é realizado de forma consciente pelos profissionais de 

informação. Alguns dos profissionais entrevistados alegam não conhecer ou utilizar 

ferramentas de gestão em seu dia, porém, se é observado que muito das práticas de 

qualidade estão inseridas no fazer diário destes profissionais, ainda que de forma 

indireta. Se faz necessário, portanto, o incentivo a capacitação contínua, ao 

compartilhamento de informações e a padronização de processos, com o objetivo de 

melhorar a qualidade dos serviços prestados, diminuir os gastos e aumentar a 

produtividade das equipes. 
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