
 
MESTRADO ACADÊMICO EM ADMINISTRAÇÃO 

 
RESUMO DA DISSERTAÇÃO 

 
 

Autor:  Aluizio Armando Guimarães Pascoal 

Título: 
ESTRATÉGIA E GESTÃO DO CONHECIMENTO: 
ESTUDO DE CASO NO SENAR MINAS 
 

Linha de Pesquisa:  Estratégia em Organizações e Comportamento 
Organizacional 

Orientador:  Profa. Dra. Cristiana Fernandes De Muylder 

 

Resumo:  

Diante de um cenário mundial caracterizado por muitas mudanças, esta pesquisa 
descritiva baseada em estudo de caso de uma empresa prestadora de serviços – 
O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Administração Regional de Minas 
Gerais – SENAR, teve como objetivo geral de analisar como se configura a 
estratégia de gestão do conhecimento na organização sob a perspectiva de seus 
funcionários. Especificamente, pretendeu-se descrever a população pesquisada 
segundo os dados demográficos, analisar a estratégia de gestão do conhecimento 
de uma unidade do SENAR Minas, segundo modelo de Oliveira, M. (2004), sob o 
enfoque ocupacional dos funcionários. Para a realização deste trabalho, replicou-
se o modelo de teste proposto por Oliveira, M. (2004), composto por 09 
indicadores sobre gestão do conhecimento: (1)Transferência de conhecimento de 
uma pessoa para outra; (2)Treinamentos aplicados na empresa; (3)Fontes 
externas de conhecimento utilizadas pela empresa; (4)Tipos de soluções (produtos 
e serviços) fornecidas aos clientes pela empresa; (5)Armazenagem do 
conhecimento da empresa; (6)Sistemas de identificação do conhecimento na 
empresa; (7)Tipos de reuniões realizadas na empresa; (8)Sistema de remuneração 
da empresa para incentivar a troca de conhecimento e (9)Transmissão de 
conhecimento adquirido em cursos e seminários externos a outras pessoas da 
empresa, considerando que foram adicionados a estes, alguns dados de ordem 
demográficos, com o propósito de enriquecer as análises. Os principais resultados 
apontaram para a predominância da utilização da estratégia de conhecimento 
chamada “codificação” na empresa, ainda que, em geral, os resultados mostrem 
que o percentual quanto à estratégia da “personalização” também sejam 
razoáveis. Pode-se concluir que, neste caso estudado, a empresa atende, em 
parte, a proporção ideal de 20% a 80% sugerida pelos autores da teoria da 
“codificação” e “personalização”, uma vez que há, segundo a visão dos 
participantes, fortes indícios de equilíbrio entre ambas as estratégias. Para os 
gestores da organização, este estudo contribui para uma reflexão à discussão 
quanto ao tema gestão do conhecimento e seu foco estratégico. Além disso, este 
trabalho pode proporcionar novas e variadas possibilidades de aprofundamento 
dos estudos na própria empresa pesquisada ou em outras, ainda que em outros 
ramos de atividades. 
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