
  

Estudo de Gestão de Conhecimento
em Portugal - 2017

O presente questionário serve de base à 5ª edição de um estudo que analisa a implantação da 

Gestão de Conhecimento nas organizações em Portugal. Trata-se do único estudo continuado 

sobre a Gestão de Conhecimento realizado em Portugal.

O questionário poderá ser preenchido até ao dia 29 janeiro 2017 por organizações com 

presença em Portugal e mais de 1 pessoa.

O tempo médio de resposta ao questionário são 10 minutos.

As respostas são agregadas e anonimizadas para análise e os resultados do estudo são 

disponibilizados para consulta gratuita.

Este estudo é da autoria de Ana Neves, consultora especialista em gestão de conhecimento 

(GC). A realização fica a cargo da Knowman, empresa de Ana Neves que se foca em GC, 

aprendizagem organizacional, mudança cultural e redes sociais.

Para agradecer o seu tempo, a Knowman...

1. envia-lhe um resumo das suas respostas no espaço de 48 horas para guardar, partilhar ou 

debater com colegas;

2. vai sortear 1 noite para 2 pessoas no NEYA Lisboa Hotel;

3. vai sortear 1 workshop "KM Starter" ou "KM Booster";

4. vai sortear 2 bilhetes para o evento Social Now Europe 2017 (Lisboa, 11 e 12 maio);

5. oferece-lhe um desconto de 25% na inscrição no Social Now Europe 2017.

Quando terminar, por favor envie as suas respostas por email para info@knowman.pt ou

por correio para Rua José Gomes Ferreira, 110 – 3020-105 Coimbra.

http://knowman.pt
http://gc.knowman.pt

info@knowman.pt
+351 916 715 756
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Sobre a Organização

Qual o nome da organização em que trabalha e com base na qual irá 
responder a este questionário?

A identidade da organização é obrigatória para que a Knowman possa detetar múltiplas 
respostas provenientes de uma mesma organização. Apesar disso, a identidade da organização 
não será divulgada em nenhum contexto.

A organização é...

Pública Privada Sem fins lucrativos

Qual a atividade da organização?

Por exemplo Construção, Consultoria, Ensino, Governo, etc.

Qual o número de pessoas que trabalham na organização?

1 2 - 10 11 - 50

51 - 250 251 - 1000 Mais de 1000

A organização...

Assinale todas as respostas que se adaptem à sua organização.

É portuguesa Não tem presença em Portugal

Faz parte de uma organização estrangeira Tem presença noutros países

Tem presença em Espanha (escritórios, fábricas, lojas, hotéis, etc.)

Em Portugal, em que distrito se situa a sede da organização?

http://gc.knowman.pt
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Estratégia, Objetivos e Orçamento

02
Este questionário é sobre Gestão de Conhecimento (GC). Esta expressão 
é usada na organização onde trabalha?

Sim, está perfeitamente estabelecida no vocabulário da organização

Sim mas apenas em algumas partes ou por algumas pessoas na organização

Não, e eu nem sequer sei do que se trata

Não, aqui utilizamos expressões como...

Se não sabe o que é a Gestão de Conhecimento…

Para efeitos deste estudo consideramos a gestão de conhecimento como a disciplina da 
gestão organizacional que intervém ao nível de processos, infraestrutura e pessoas para 
facilitar a aquisição, troca, armazenamento, acesso, validação e utilização de 
informação e conhecimento. Tudo isto com o objetivo de ajudar a organização a ir ao 
encontro dos seus objetivos estratégicos.

i

Expressão "Gestão de Conhecimento"

A estratégia global da organização refere a Gestão de Conhecimento?

Sim Não

Não temos estratégia global documentada Não sei

A organização tem uma estratégia documentada específica para a Gestão 
de Conhecimento?

Sim Não seiNão

Existe na organização um orçamento específico para a GC?

Sim Não seiNão

http://gc.knowman.pt

7

8

9

10



  

03

http://gc.knowman.pt

Comparativamente ao ano passado, o atual orçamento de Gestão de 
Conhecimento...

Aumentou, porque o ano passado não havia

Diminuiu, o ano passado havia e este ano não há

Manteve-se

Aumentou

Diminuiu

Não sei

Quais os principais objetivos da organização com a aposta na Gestão de 
Conhecimento?

Assinale no máximo 5 opções

Otimização de processos

Melhor time-to-market (maior agilidade na tomada de decisão)

Conformidade com normas de qualidade / processos de certificação

Maior e melhor aproveitamento do conhecimento existente

Aumento de receitas

Diferenciação em relação às outras empresas

Redução de custos

Aumento de resultados efetivos da inovação

Aumento da satisfação dos clientes

Aumento da satisfação dos colaboradores

Aumento da satisfação dos restantes stakeholders

Utilize o espaço abaixo para identificar outros objetivos que a organização queira atingir com 
a GC.

Considerados os aspetos mais estratégicos, vamos passar a questões mais operacionais.


A organização não está desperta para o tema: não faz sentido falar em objetivos

Não há objetivos explícitos
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04Liderança e Equipa

http://gc.knowman.pt

Existe um "sponsor" de Gestão de Conhecimento ao nível da Direção?13

Sim, sou eu

Sim

Não

Não sei

Se respondeu afirmativamente, por favor indique o nome e/ou título do "sponsor" na 
organização

A organização tem alguém formalmente responsável pela gestão e 
operacionalização da Gestão de Conhecimento (diferente do "sponsor" 
referido na questão anterior)?

Sim, sou eu

Sim

Não

Não sei

Qual o título / função organizacional da pessoa responsável pela Gestão 
de Conhecimento?

Em que área da organização trabalha a pessoa responsável pela GC?

Direção

Financeira

Gestão de Conhecimento

Inovação

Marketing

Produção / Operações TI / Informática

Qualidade

Recursos Humanos

Outra. Qual?

Se respondeu “Não” ou “Não sei” à questão anterior…

por favor salte para a pergunta 20
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http://gc.knowman.pt

Qual a percentagem de tempo que essa pessoa dedica às suas 
responsabilidades / funções em Gestão de Conhecimento?

Tempo inteiro

80% do seu tempo (equivalente a 4 dias por semana)

60% do seu tempo (3 dias por semana)

40% do seu tempo (2 dias por semana)

20% do seu tempo (1 dia por semana)

Menos de 20% do seu tempo

Para além da pessoa responsável pela Gestão de Conhecimento, há mais 
pessoas a trabalhar formalmente em GC?

Não sei Sim. Quantas?Não

Quais as funções de todos os que trabalham formalmente em GC?

Assinale todas as opções que reflitam a realidade da sua organização

Publicar conteúdo na intranet / portal

Arquivar informação e gerir o arquivo organizacional

Definir, operacionalizar e monitorizar a estratégia de gestão de conhecimento

Gerir os processos e plataformas de inovação

Facilitar iniciativas de troca de conhecimento

Fazer estudos de mercado

Identificar fontes de informação e conhecimento

Procurar informação solicitada por colegas

Fazer levantamento do conhecimento existente

Fazer o benchmarking de boas práticas organizacionais

Garantir a existência e disponibilidade das ferramentas tecnológicas de suporte à GC

Indique aqui outras funções que estejam a cargo da GC

Sensibilizar os colegas para os processos e ferramentas inerentes à GC
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Processos de Conhecimento

Como classifica a qualidade destes processos na organização?

Pense não em termos de "quantidade" mas da qualidade dos processos. Por exemplo, no 
processo de formação pense na forma como se identificam necessidades, a forma como a 
formação é adequada; no processo de acesso ao conhecimento, pense se é fácil aceder ao 
conhecimento existente quando e como precisa; etc.

http://gc.knowman.pt
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Pesquisa e investigação

Formação

Acesso ao conhecimento 
e informação

Captura do 
conhecimento e 
informação

Partilha de 
conhecimento

Retenção de 
conhecimento e 
informação

Levantamento de 
necessidades de 
conhecimento e 
informação

Utilização do 
conhecimento e 
informação existentes

Validação do 
conhecimento e 
informação

Inteligência competitiva

Inovação

Não 
fazemos

Muito
má Má Razoável Boa

Muito
boa

Não
sei

Quer fazer algum comentário ou deixar algum exemplo?
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Ferramentas e Atividades

Por favor indique até que ponto se observam na sua organização as 
seguintes ferramentas e atividades.

http://gc.knowman.pt
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Rede de partilha e aprendizagem 
com organizações externas

Micro-blogging (tipo Twitter) interno

Gestão de inovação

Social bookmarking (tipo Delicious) 
interno

Intranet ou portal corporativo

Comunidades de prática / Redes de 
aprendizagem (internas)

Bases de dados de boas práticas

Wikis internos

Reuniões para partilha de 
conhecimento

Plataformas de colaboração online

Blogues internos

Reuniões de reflexão sobre 
atividades e projetos concluídos

Chats e mensagens instantâneas

A sua organização recorre a outras atividades? Quer concretizar o nome de ferramentas 
usadas na organização?

Não
sei

Em toda a
organização

Em partes da
organização

Não se
faz / usa

Acabaram as perguntas em matriz. Obrigado por ter chegado até aqui.
Agradecemos que conclua preenchendo as 3 páginas finais.
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De que forma é incentivada a participação dos colaboradores nas 
atividades de GC e nos processos listados anteriormente?

Assinale tantas opções quantas as que se aplicam à realidade da sua organização

Faz parte dos critérios de avaliação de desempenho coletivo

Faz parte dos critérios de avaliação de desempenho individual

Através de formas públicas de reconhecimento

Atribuição de prémios monetários ou materiais

Atribuição de prémios não materiais (ex. formação, dias extra de férias)

Há formação para que os colaboradores saibam como executar estas atividades

É reservada uma percentagem do tempo dos colaboradores para estas atividades

Não são precisos incentivos: faz parte da cultura da organização

Não há qualquer incentivo explícito

Não sei

Outra. Qual?

A organização tem métricas de atividade definidas para a Gestão de 
Conhecimento?

Métricas de atividade têm que ver com métricas que avaliam o volume de ocorrências em 
torno das iniciativas. Por exemplo, número de reuniões para avaliação de projetos, número de 
comunidades de aprendizagem criadas, número de colaboradores registados na intranet, 
número de discussões no fórum, etc.

Sim. 
Quais?

Não seiNão

A organização tem métricas de impacto definidas para a Gestão de 
Conhecimento?

Métricas de impacto têm que ver com a avaliação do efeito que as iniciativas têm no sucesso 
do negócio e no funcionamento da organização. Por exemplo, redução no tempo de indução de 
novos colaboradores, aumento do número de patentes, maior satisfação dos colaboradores, 
etc.

Sim. 
Quais?

Não seiNão
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09Resultados e Desafios

http://gc.knowman.pt

Quais os principais resultados que a organização tem obtido graças às 
atividades e ferramentas de Gestão de Conhecimento?

Assinale no máximo 5 opções
(Esta questão é semelhante a uma outra a que respondeu anteriormente. Porém, enquanto 
que a outra se focava nos ganhos pretendidos, esta concentra-se nos resultados conseguidos.)

Otimização de processos

Melhor time-to-market (maior agilidade na tomada de decisão)

Conformidade com normas de qualidade / processos de certificação

Maior e melhor aproveitamento do conhecimento existente

Aumento de receitas

Diferenciação em relação às outras empresas

Redução de custos

Aumento de resultados efetivos da inovação

Aumento da satisfação dos clientes

Aumento da satisfação dos colaboradores

Aumento da satisfação dos restantes stakeholders

Utilize o espaço abaixo para indicar outros resultados que a organização tenha conseguido 
com a GC.

Aproxima-se do final do questionário. A próxima será a última página.
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Quais as maiores dificuldades que a sua organização tem enfrentado 
na concretização da estratégia de Gestão de Conhecimento ou na 
realização das atividades de Gestão de Conhecimento?

Assinale no máximo 5 opções

Falta de pessoas para liderar a atividade a nível estratégico

Falta de tempo da pessoa responsável e da equipa de GC

Falta de tempo dos colaboradores

Recursos financeiros reduzidos

Falta de apoio da direção de topo

Pouca experiência e conhecimento na área da Gestão de Conhecimento

Desajuste entre os sistemas informáticos existentes e a realidade da organização

Resistência dos colaboradores

Utilize o espaço abaixo para listar outras dificuldades que a organização enfrente com a GC.
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Sobre Si

Qual a sua função na organização?

Muito obrigado pelo seu tempo.

Para receber um resumo das suas respostas, os resultados do estudo, e participar nos 

sorteios para 1 noite no NEYA Lisboa Hotel, 1 workshop e 2 bilhetes para o Social 

Now 2017, por favor deixe...

O seu nome:

O seu email:

Por favor envie as suas respostas por email para info@knowman.pt ou
por correio para Rua José Gomes Ferreira, 110 – 3020-105 Coimbra

Muito obrigado.
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