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Resumo
$VWUDQVIRUPD©·HVTXHDKXPDQLGDGHYLYHQFLDQR

IRUPDDDEUDQJHUDUWLJRVGHEDVHVFLHQW¯ˋFDVFRQFHLWX-

PRPHQWRDWXDOHQVHMDPDFRQVFLHQWL]D©¥RGRSDSHOGR

DGDV 6FRSXVH:HERI6FLHQFH DFUHVFLGRVGHOLYURVGH

conhecimento como fator de produção para as orga-

DERUGDJHPSU£WLFDVREUHRWHPD2UHVXOWDGRGDSHVTXLVD

QL]D©·HV(YROXLQGRGDLGHLDGHP¥RGHREUDSDUDRGH

PRVWUDTXHDJHVW¥RGRFRQKHFLPHQWRFRPRGLVFLSOLQD

cérebro de obra como o diferencial competitivo para

GHHVWXGRFLHQW¯ˋFRGHDSOLFD©¥RSU£WLFDWHPSHUFRU-

RUJDQL]D©·HVDWXDLVHGRIXWXURHVWHDUWLJRREMHWLYD

ULGRXPDWUDMHWµULDGHTXDVHDQRV$LQGDDVVLPDV

DSUHVHQWDUFRQFHLWRVHDHYROX©¥RKLVWµULFDGRHPSUH-

SHVTXLVDVDWXDLVPRVWUDPTXHTXDQGRRFRQKHFLPHQWR

go do conhecimento como matéria-prima no processo

«RREMHWRGHHVWXGRYDOHRYHOKRGLWDGRTXDQWRPDLV

SURGXWLYRRUJDQL]DFLRQDO$GLFLRQDOPHQWHDSUHVHQWD

VHDSUHQGHPDLVVHWRPDFRQVFL¬QFLDGRTXDQWRDLQGD

algumas abordagens sobre o ciclo de gestão do conhe-

há para se aprender. Este estudo contribui para oferecer

cimento como base para o entendimento de modelos

XPDYLV¥RH[SORUDWµULDVREUHDJHVW¥RGRFRQKHFLPHQWRH

de gestão do conhecimento, estes de aplicação prática

VXDUHOHY¤QFLDQRFRQWH[WRGDVRUJDQL]D©·HVGDDWXDOLGD-

QRFRQWH[WRGHRUJDQL]D©·HV2P«WRGRXWLOL]DGRSDUDD

de, com base em autores reconhecidos no meio acadêmi-

SUHVHQWHSHVTXLVD«DUHYLV¥RQDUUDWLYDGHOLWHUDWXUDGH

co e corporativo.

Palavras-Chave: gestão do conhecimento; conhecimento; sustentabilidade.
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,1752'8d®2
$XWRUHVFRPR7KRPDV)ULHGPDQ  H1DLVELWW
 SUHYLUDPXPPXQGRFRPY£ULRVDVSHFWRVTXH
a humanidade vivencia nos dias atuais: velocidade
das transformações comportamentais na sociedade,
FRQVFLHQWL]D©¥RGDVGLYHUVLGDGHVDYDQ©RGDWHFQRORJLDHPRYLPHQWRVGHJOREDOL]D©¥RFRPRH[SDQV¥R
do mercado mundial. Chegou-se a tal contexto
graças ao progresso do conhecimento, e muitos
DXWRUHVDUJXPHQWDPTXHRPXQGRYLYHDWXDOPHQWH
na sociedade do conhecimento (EVERS, 2001).
'RV6DQWRV  UHODWDTXHDJOREDOL]D©¥R«XP
SURFHVVRTXHVHLQLFLRXFRPDGHVFREHUWDGRVFRQtinentes no século 15: nesse tempo, tendo os países
como agentes de mudanças, o mundo, outrora granGHWRUQRXVHP«GLR2UHFXUVRGHSURGX©¥RHUD
SUHGRPLQDQWHPHQWHPXVFXODURXVHMDUHPDGRUHV
e estivadores tornaram possíveis as epopeias dos
grandes descobrimentos de terras no novo mundo.
A essa época pode-se atribuir como tendo ocorrido
DJOREDOL]D©¥RFRPDJOREDOL]D©¥RGDVQD©·HV
A partir do século 19, percebeu-se a chamada
JOREDOL]D©¥RRVDJHQWHVGHPXGDQ©DSDVVDUDP
a ser empresas multinacionais, sendo os recursos
GHSURGX©¥RDTXHOHVGDHUDLQGXVWULDO HVWUDGDVGH
IHUURP£TXLQDVDYDSRUWHOHIRQHU£GLRLQWHUQHW
dentre outros). Nesse percurso, o mundo médio
VHWUDQVIRUPRXHPSHTXHQR6HJXLQGRDGLQ¤PLFDGHWUDQVIRUPD©·HVGDKLVWµULDRV«FXORVH
FDUDFWHUL]DSHODJOREDOL]D©¥RRQGHRDJHQWHGH
PXGDQ©D«RLQGLY¯GXRRPXQGRSDVVDGHSHTXHQR
para virtual, e os recursos de produção passam a ser
o computador pessoal, a produção individual e coQH[¥RFROHWLYDGHFRQWH¼GRV '266$1726 
Nesse contexto, o conhecimento é o novo fator
reconhecido de produção. É a geração de conheciPHQWRHVHXXVRDGHTXDGRTXHSRGHPWRUQDUXPD
nação sustentável, com a transformação das orgaQL]D©·HVGDHUDLQGXVWULDOHPRUJDQL]D©·HVLQWHOLgentes, alinhadas às necessidades da sociedade do
FRQKHFLPHQWR '266$1726 

2FRQKHFLPHQWRHVW£LQWLPDPHQWHDVVRFLDGR
¢LQRYD©¥R 48,17$1(HWDO VHQGRDR
mesmo tempo insumo e resultado do processo de
inovação (HANA, 2013). Dentre inúmeros conceitos
SDUDDLQRYD©¥RGHVWDFDVHDTXLRTXHH[SOLFLWD
a relação com conhecimento: inovação decorre
GHȤSURFHVVRGHXVRLQWHQVLYRGRFRQKHFLPHQWR
proveniente de diversas fontes, para gerar novos
FRQKHFLPHQWRVSDUDDSOLFD©¥Rȥ 6&$5%528*+
2003 apud:,/%(57S 
2FRQKHFLPHQWRHPRUJDQL]D©·HVFRPRTXDOTXHURXWURUHFXUVRGHSURGX©¥RQHFHVVLWDVHU
JHUHQFLDGRSDUDRDOFDQFHGRVVHXVREMHWLYRVHVWUDtégicos. Na ausência de gestão, um recurso pode ser
desperdiçado, deixar de ser usado mesmo estando
disponível, ou ser descartado inadvertidamente.
,VVRSRGHWUD]HUSUHMX¯]RV¢RUJDQL]D©¥RRXQDPHOKRUGDVKLSµWHVHVGHL[DUGHOKHWUD]HUYDQWDJHQV
competitivas. Em um cenário concorrencial, uma
empresa pode perder mercado. Em um cenário de
FRQWH[WRVRFLDOVROX©·HVTXHSRGHULDPEHQHˋFLDU
inúmeras pessoas podem ser ignoradas.
Portanto, falar sobre a gestão do conhecimento
*& HPRUJDQL]D©·HVQHVWHPRPHQWRVLJQLˋFDWUD]HUSDUDDFRQVFL¬QFLDRUJDQL]DFLRQDOTXHXPUHFXUso existente desde tempos remotos (o conhecimento) passa a ser foco de atenção para a compreensão
GHVXDLPSRUW¤QFLDQHVWDHUDGDJOREDOL]D©¥R
2FRQFHLWRGHJHVW¥RGRFRQKHFLPHQWRQHP
sempre é compreendido de forma imediata: para
leigos, a expressão gestão do conhecimento pode
soar como algo abstrato de difícil implementação
QRPXQGRFRQFUHWRGDVRUJDQL]D©·HV
$VVLPRREMHWLYRGHVWHWUDEDOKR«DSUHVHQWDU
FRQFHLWRVGHJHVW¥RGRFRQKHFLPHQWRLGHQWLˋFDdos em literatura acadêmica, com abordagem de
DXWRUHVWHµULFRVHSU£WLFRVFRPH[SHUL¬QFLDVGH
aplicação da GC em empresas. Adicionalmente,
DSUHVHQWDVHDERUGDJHQVVREUHRFLFORGH*&TXH
dão sustentação a modelos de GC desenvolvidos a
SRVWHULRULSRUWHµULFRVHSU£WLFRV
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2DUWLJRHVW£RUJDQL]DGRGDVHJXLQWHIRUPD
DSµVHVWDLQWURGX©¥RGHVFUHYHVHVXFLQWDPHQWH
RVSURFHGLPHQWRVPHWRGROµJLFRV1DVHTX¬QFLD
apresentam-se os resultados em forma de descrição
narrativa, concluindo em seguida.

352&(',0(17260(72'2/Ð*,&26
(VWHWUDEDOKRVHXWLOL]RXGDW«FQLFDGHUHYLV¥R
QDUUDWLYDRXWUDGLFLRQDOTXHSHUPLWHXPDYLV¥R
PDLVDEUDQJHQWH &25'(,52 FDUDFWHUL]DQGRVHFRPRXPDSHVTXLVDELEOLRJU£ˋFD *,/ 
por estar alicerçada em materiais elaborados (liYURVDUWLJRVWHVHVHGLVVHUWD©·HV 4XDQWRDRQ¯YHO
DSHVTXLVD«FDUDFWHUL]DGDFRPRH[SORUDWµULDSRLV
WHPFRPRSULQFLSDOˋQDOLGDGHHVFODUHFHUFRQFHLWRV
e ideias como suporte para formulação de problemas posteriores (GIL, 1999).
2VDUWLJRVIRUDPVHOHFLRQDGRVGHXPSRUWIµOLRGH
SHVTXLVDVDQWHULRUHVGDDXWRUDHQWUHH
sobre a gestão do conhecimento, provenientes das
EDVHVFLHQW¯ˋFDVScopus e Web of Science. Ambas
V¥RUHFRQKHFLGDVQRPHLRDFDG¬PLFRVSHODTXDOLGDGHHFRQˋDELOLGDGHGRVWUDEDOKRVSXEOLFDGRV
Adicionalmente, buscou-se referências em livros
HPDWHULDOGLG£WLFRDFDG¬PLFRTXHGHVFUHYHVVHPD
aplicação prática da gestão do conhecimento em
RUJDQL]D©·HVGHIRUPDDYLQFXODUWHRULDHSU£WLFD

&21+(&,0(17222%-(72'$*(67®2
35(7(1','$
Para se compreender a gestão do conhecimenWR«QHFHVV£ULRHQWHQGHURREMHWRGDJHVW¥RR
conhecimento.
2FRQFHLWRGHFRQKHFLPHQWR«PXOWLIDFHWDGR
HGHSHQGHGRFRQWH[WRHPTXHHVW£VLWXDGRQR
WHPSRQRHVSD©RHQDVUHOD©·HV 7(.,&&26,&
.$7$/,1,& 2FRQKHFLPHQWR«GLVWLQWRGH
dados e de informações. Dados são números ou
OHWUDVVHPFRQWH[WXDOL]D©¥RHVW¥RUHODFLRQDGRV¢
FROHWDGHSDUWHVTXHDRVHUHPUHODFLRQDGRVWRUnam-se informações.

2FRQMXQWRGHLQIRUPD©·HVJHUDPXPHQWHQGLPHQWRGHSDGU·HVTXH«RFRQKHFLPHQWR
6+('52))apud'266$1726 
Assim, fatores como habilidades, intuição, cultura
RUJDQL]DFLRQDOHRXWURVTXHSRGHPLQˌXHQFLDU
pensamentos e comportamentos humanos, podem
ser compreendidos como conhecimento (HALL;
ANDRIANI, 2003).
Conhecimento pode ser compreendido igualmenWHFRPRXPPL[ˌXLGRGHH[SHUL¬QFLDVYDORUHVHLQIRUPD©·HVFRQFHLWXDLVHXPDLQWXL©¥RTXHSURPRYH
XPTXDGURGHUHIHU¬QFLDSDUDDYDOLDUHLQFRUSRUDU
QRYDVH[SHUL¬QFLDVHLQIRUPD©·HV '$9(13257
35866$. $VVLPRFRQKHFLPHQWRQ¥R«
VRPHQWHDDTXLVL©¥RFRJQLWLYDGHVDEHUHVH[SOLFLWDGRVPDVWDPE«PDYLY¬QFLDHDVH[SHUL¬QFLDVTXH
WRUQDPRLQGLY¯GXRGHWHQWRUGHFRQKHFLPHQWRTXH
é seu capital intelectual, considerado por muitos
autores como o mais importantes dos fatores de
SURGX©¥RGHXPDRUJDQL]D©¥RGDGDDXQLFLGDGH
Q¥RUHSURGX]¯YHOGHQDWXUH]DLQGLYLGXDO
Dessa forma, se na era industrial a expressão
mão de obra designa um fator de produção, na era
do conhecimento se estende a expressão para céUHEURGHREUDFRPRXPUHFXUVRGHSURGX©¥R '26
6$1726 
2FRQKHFLPHQWRRUJDQL]DFLRQDOUHVXOWDGD
ȤFRPELQD©¥RHQWUHSHVVRDVWHFQRORJLDVHSURFHVVRVȥ '266$1726 HSRGHVHUFODVVLˋFDGR
HPW£FLWRHH[SO¯FLWR 32/$1<,apud'26
6$1726 3DUD3RODQ\L  FLWDGRSRU'RV
6DQWRV  FDGDLQGLY¯GXRVDEHPDLVGRTXH
SRGHH[SUHVVDUH«XPFRQKHFLPHQWRM£LQFRUSRUDGRHGLI¯FLOGHVHUUHSURGX]LGRSDUDDUPD]HQDJHP
em bases de conhecimento, denominado conheciPHQWRW£FLWR2FRQKHFLPHQWRH[SO¯FLWR«DTXHOH
FRGLˋFDGRHHQFRQWUDGRQDVRUJDQL]D©·HVHPEDVHV
GHGDGRVH[SOLFLWDGRHPPDQXDLVUHODWRVSHVTXLVDVUHODWµULRVHWF'HIRUPDVLPSOLˋFDGDHSU£WLFD
FRQKHFLPHQWRHPRUJDQL]D©·HV«DLQIRUPD©¥R
LQFRUSRUDGDHPURWLQDVHSURFHVVRVTXHYLDELOL]DP
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D©·HV %$6.(59,//('8/,329,&, LQFOXLQdo o conhecimento tácito presente em indivíduos e
JUXSRVHPRUJDQL]D©·HV
(PYLUWXGHGDUHOHY¤QFLDGRFRQKHFLPHQWR
RUJDQL]DFLRQDOFRPRIDWRUGHVXVWHQWDELOLGDGHH
de competitividade, estudos sobre a criação do
FRQKHFLPHQWRRUJDQL]DFLRQDOW¬PVLGRFRQGX]LGRVQRPHLRFLHQW¯ˋFR (5'(1921.52*+
121$.$ 'HQWUHRVPRGHORVPDLVFRQKHFLGRVHSRSXODUL]DGRVFLWDVHRPRGHORGH1RQDND
H7DNHXFKL  VHJXQGRRTXDOV¥RDVSHVVRDV
TXHFULDPFRQKHFLPHQWR1DPHGLGDHPTXHR
FRQKHFLPHQWRLQGLYLGXDOVHDPSOLˋFDSDUDRQ¯YHO
GHJUXSRHGHSRLVSDUDRQ¯YHOGHRUJDQL]D©¥R
por meio do compartilhamento de conhecimento
HQWUHHVVHVQ¯YHLVSDVVDDSHUWHQFHU¢RUJDQL]D©¥R
DRVHULQVWLWXFLRQDOL]DGR &5266$1HWDO 
8ULDUWH  PHQFLRQDTXHPDLVGHGRFRQKHFLPHQWRHPXPDRUJDQL]D©¥RHVW£QDVPHQWHV
GRVLQGLY¯GXRVTXHSRGHVHUHYHUWHUHPEHQHI¯FLR
RUJDQL]DFLRQDO$VVLPSDUDTXHDRUJDQL]D©¥RVH
aproprie dos conhecimentos individuais e grupais
QHODH[LVWHQWHVSURPRYHQGRRDUPD]HQDPHQWR
HRUHXVR«QHFHVV£ULRTXHVHUHDOL]HDJHVW¥RGH
todo o conhecimento em todos os níveis. É preciso,
portanto, compreender a gestão do conhecimento,
bem como o ciclo como ela ocorre.

*(67®2'2&21+(&,0(172
25*$1,=$&,21$/(92/8d®2+,67Ð5,&$
(&21&(,726
A Gestão do Conhecimento (GC) como disciplina
é relativamente nova, tendo como pioneiros Peter
'UXFNHUQRVDQRV6YHLE\QRVDQRVH1RQDND
H7DNHXFKLQRVDQRV24XDGURDSUHVHQWDR
panorama evolutivo da GC:
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Quadro 1 — Linha do tempo da GC

Década

Principais
nomes

1970

Peter Drucker,
Paul Strassman,
Peter Senge,
Argyris,
Bartlett,
Dorothy
Leornad-Barton
(Harvard
BS), Rogers
(Stanford),
Thomas Allen
(MIT)

1980

1990

Peter Drucker,
Matsuda,
Sveiby, Peter
Senge

Fatos relevantes
GC surgindo da parceria entre estudiosos teóricos e práticos
3HWHU6HQJH /HDUQLQJ2UJDQLVDWLRQ HQIDWL]DRVDVSHFWRV
culturais na gestão do conhecimento.
- Leornard-Barton: publica Wellsprings of knowledge – Building
and Sustaining Sources of Innovation – o caso Chaparral Steel,
relatando uma aplicação efetiva da GC.
- Um melhor entendimento sobre inovação e transferência
de informação e tecnologia contribui para a compreensão
GHFRPRRFRQKHFLPHQWRpSURGX]LGRXWLOL]DGRHGLIXQGLGR
QDVRUJDQL]Do}HV$WHFQRORJLDpYLVWDFRPRIDFLOLWDGRUD
da abundância de informações. Surgimento de soluções
tecnológicas para a GC (Augment e KM Systems).
Peter Drucker cria o termo “trabalhador do conhecimento”
- Surgimento dos conceitos “aquisição do conhecimento”,
“engenharia do conhecimento” e “sistema baseado em
conhecimento”, dentre outras, as ontologias.
- Estudiosos e pensadores publicam trabalhos com a expressão
³JHVWmRGRFRQKHFLPHQWR´R¿FLDOL]DQGRDH[SUHVVmRQRFDPSR
da gestão.
- Publicação de vários artigos sobre o tema - Dentre elas, a
Quinta Disciplina de Senge

- A GC passa a ser considerada como uma nova prática
empresarial.
- Consultorias e programas de GC em vários continentes
começam a disseminar os conceitos.
- Aumento de publicações sobre o tema em revistas de
negócio.
- Publicação de Tom Stewart – Brainpower – 1991 na revista
Nonaka,
Fortune.
Takeuchi, Tom
- 1995 – Nonaka e Takeuchi publicam “A empresa criadora
Stewart, Sveiby, de conhecimento: como as empresas japonesas criam as
Verna Alle,
dinâmicas da inovação” .
Butterworth- Artur Andersen e APQC (American Productivity and Quality
Heinemann
Center) patrocinam simpósio em Houston.
- Obras relevantes da década: “Intellectual Capital” – Tom
Stewart, “The Knowledge Revolution”- Verna Alle , “Resources
for a knowledge based economy”- Butterworth-Heinemann.
- Vários congressos internacionais, dentre eles IKMN
(International Knowledge Management Network) - Consultorias
internacionais com projetos de GC
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Início
Século
XXI

Dias
atuais

Primeira
geração de
aplicação da GC

Ênfase em tecnologia. Investimento em tecnologias exóticas
com pouco retorno. - Súbito enfraquecimento nas agendas das
corporações, face a campanhas publicitárias associando a GC a
consultorias;- Publicações teóricas com pouca aplicação prática
- Síndrome da Leitura de Vôo dos executivos - GC alienado
dos processos principais de negócio - Falta de incentivo ao
compartilhamento de conhecimento -

Segunda
geração de
aplicação de GC

0XGDQoDGDPHWiIRUDGHRUJDQL]DomRXPHQWHFDSD]GH
aprender, com desenvolvimento de modelos mais orgânicos,
substituindo modelos hierárquicos - Ênfase em pessoas,
comportamentos e modo de trabalhar - Tendência: GC como
SDUWHLQWHJUDQWHGRIXQFLRQDPHQWRGDRUJDQL]DomRHQmRPDLV
como uma disciplina isolada.

2ROKDUQRWHPSRVXJHUHTXHDJHVW¥RGRFRQKHcimento se iniciou nas corporações, com autores
como Drucker e Senge, ambos vinculados ao mundo empresarial. Aos poucos o fenômeno passou a
chamar a atenção de acadêmicos, e a GC tornou-se
REMHWRGHSHVTXLVDHPXQLYHUVLGDGHVGHWRGRR
PXQGR1RLQ¯FLRDYLV¥RJHUDOGDVRUJDQL]D©·HV
acerca da gestão do conhecimento se limitava à
implementação de sistemas de TI com registros de
dados e informações (URIARTE, 2008).
3DXODWLQDPHQWHSHUFHEHXVHTXHDFULD©¥RGH
FRQKHFLPHQWRSDUDVHUDUPD]HQDGRHVHXUHXVR
nas bases de TI dependiam de um agente: o ser
humano. Dessa forma, a visão atual da GC é antroSRF¬QWULFDHDRUJDQL]D©¥RJDQKDXPDPHW£IRUD
RUJ¤QLFDDVVLPFRPRRVHUKXPDQRDSUHQGHHOD«
XPHQWHTXHWDPE«PDSUHQGHSRUPHLRGHXPSURFHVVRDWXDOPHQWHFRQKHFLGRFRPRDSUHQGL]DJHP
RUJDQL]DFLRQDO &5266$1HWDO 
2FRQFHLWRGH*HVW¥RGR&RQKHFLPHQWRWDPE«P
tem sofrido evoluções ao longo do tempo, fruto de
GLIHUHQFLD©·HVHPIXQ©¥RGHFRQWH[WR24XDGUR
DSUHVHQWDDOJXQVGRVFRQFHLWRVLGHQWLˋFDGRVSRU
Steil et al. (2007):

Fonte: A autora (2013) a partir de Uriarte (2008)
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Quadro 2 —$OJXPDVGH¿QLo}HVGH*HVWmRGR&RQKHFLPHQWR

'H¿QLo}HVSDUD*&
1. Gerenciamento formal do conhecimento para facilitar a criação,
RDFHVVRHDUHXWLOL]DomRGRFRQKHFLPHQWRJHUDOPHQWHFRPD
XWLOL]DomRGHWHFQRORJLDGDLQIRUPDomR

Autores
2ɍ/($5<
p.34).

3URFHVVRGHFULDUFDSWXUDUHXWLOL]DUFRQKHFLPHQWRSDUDDXPHQWDU (BASSI, 1999,
RGHVHPSHQKRRUJDQL]DFLRQDO
p.424).
+DELOLGDGHGDVRUJDQL]Do}HVSDUDJHUHQFLDUDUPD]HQDUDJUHJDU
valor e distribuir conhecimento.

(BASSI, 1999,
p.424).

4. GC é o conjunto de processos voltados a criar, capturar,
DUPD]HQDUFRPSDUWLOKDUDSOLFDUHUHXWLOL]DUFRQKHFLPHQWR

(LIEBOWITZ;
WILCOX, 1997, p.i).

*&pRSURFHVVRVLVWHPiWLFRHHVSHFL¿FDGRRUJDQL]DFLRQDOPHQWH
SDUDDGTXLULURUJDQL]DUHFRPXQLFDUFRQKHFLPHQWRGHHPSUHJDGRV
GHPRGRTXHRXWURVHPSUHJDGRVSRVVDPID]HUXVRGRPHVPRSDUD
um trabalho mais efetivo e produtivo.

(Davenport, et al.
1998 apud SUN;
HAO, 2006).

*&pDFLrQFLDGHFROHWDUFRQKHFLPHQWRRUJDQL]DFLRQDOHSRU
(Loshin, 2001 apud
reconhecimento e compreensão das relações e dos padrões, torná-lo SUN; HAO, 2006)
em informação útil e acessível e conhecimento valioso.
*&pDFULDomRGHSURFHVVRVGHJHVWmRHLQIUDHVWUXWXUDSDUDWUD]HU (SUN; HAO, 2006).
conhecimento e comunicações juntas em uma ecologia comum que
GHYHDSRLDUDFULDomRXWLOL]DomRHUHWHQomRGHFRQKHFLPHQWR
8. GC é o desenvolvimento e a gestão integrada de sistemas de
FRQKHFLPHQWREHPFRQ¿JXUDGRVHLQWHJUDGRVDRWUDEDOKR

(Barth, 2000 apud
SUN; HAO, 2006).

*&pXPFRQMXQWRGHSURFHVVRVVLVWHPDWL]DGRVDUWLFXODGRVH
LQWHQFLRQDLVFDSD]HVGHLQFUHPHQWDUDKDELOLGDGHGRVJHVWRUHV
S~EOLFRVHPFULDUFROHWDURUJDQL]DUWUDQVIHULUHFRPSDUWLOKDU
informações e conhecimentos estratégicos que podem servir para
a tomada de decisões, para a gestão de políticas públicas e para
inclusão do cidadão como produtor de conhecimento coletivo.

(Comitê Executivo do
Governo Eletrônico
apud BATISTA et al.,
2005).

10. GC é o processo pelo qual as empresas criam e usam o seu
conhecimento institucional e coletivo.

(MSARV, 1999 apud
KEMP et al., 2000).

*&WUDWDGHRUJDQL]DUHFRQWURODURVSURFHVVRVRSHUDFLRQDLVQD
cadeia de valor do conhecimento de uma forma mais efetiva.

(WEGGEMAN, 1997
apud KEMP et al.,
2000).

12. GC foca-se em facilitar e gerenciar conhecimento relacionado a
atividades tais como criação, captura, transformação e uso.

(WIIG, 1997a)

13. GC é a construção e aplicação de conhecimento de forma
VLVWHPiWLFDH[SOtFLWDHGHOLEHUDGDSDUDPD[LPL]DUDHIHWLYLGDGH
RUJDQL]DFLRQDOHRUHWRUQRGHVHXVDWLYRVGHFRQKHFLPHQWR

(WIIG, 1997b).

14.“É uma disciplina que promove, com visão integrada, o
(Gartner Group apud
gerenciamento e o compartilhamento de todo o ativo de informação GOMES, 2002).
possuído pela empresa. Esta informação pode estar em um banco de
dados, documentos, procedimentos, bem como em pessoas, através
de suas experiências e habilidades”.
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³$DUWHGHFULDUYDORUDSDUWLUGRVLQWDQJtYHLVGDRUJDQL]DomR´

(K. Sveiby apud
GOMES, 2002).

*&pDVRPDGHWXGRRTXHDVSHVVRDVHPXPDRUJDQL]DomR
conhecem, de forma a prover vantagens competitivas no mercado.

(Tom Stewart –
Fortune, 1991 apud
GOMES, 2002).

17. GC é tratar do conhecimento que pode ser convertido em valor.

(Leif Edvinsson, 1996
apud GOMES, 2002).

*&pRPDWHULDOLQWHOHFWXDOIRUPDOL]DGRFDSWXUDGRHHOHYDGR
SDUDSURGX]LUDWLYRVGHPDLRUHVYDORUHV

(Prusak, 1994 apud
GOMES, 2002).

*&JHUDOPHQWHVHUHIHUHDFRPRDVRUJDQL]Do}HVFULDPUHWpPH (Argote, 1999;
compartilham conhecimento.
Huber, 1991 apud
CUMMINGS, 2003)
Fonte: Steil (2007)

'HQWUHDVGH]HQRYHGHˋQL©·HVGHJHVW¥RGR
conhecimentos provenientes de acadêmicos e de
FRQVXOWRUHVRUJDQL]DFLRQDLV 4XDGUR K£XPD
SUHGRPLQ¤QFLDQDYLV¥RGHTXH*&«XPSURFHVVR
HPTXHRFRQKHFLPHQWRFRPRLQVXPRVRIUHXPD
WUDQVIRUPD©¥RTXHJHUDFRPRUHVXOWDGRˋQDOXP
FRQKHFLPHQWRPRGLˋFDGRTXHJHUDYDORU¢RUJDQL]D©¥R1HVVDOLQKDDJHVW¥RGRFRQKHFLPHQWR
«FRPIUHTX¬QFLDDVVRFLDGD¢LQRYD©¥RM£TXH
LQRYDU«SURGX]LUFRQKHFLPHQWRQRYR 0$571'(
&$6752/3(=6(='(/*$'29(5'( H
SDUDPXLWDVRUJDQL]D©·HVWUDEDOKDUFRPDTXHVW¥R
GRFRQKHFLPHQWRVLJQLˋFDWUDEDOKDUFRPDTXHVW¥RGDLQRYD©¥R )(77(5+2))3$00&1$0((
 1HVVHFRQWH[WR*UDKDPH3L]]R  
DSRQWDPSDUDDQHFHVVLGDGHGHXPHTXLO¯EULRQD
gestão do conhecimento: se por um lado o conheciPHQWRGHYHˌXLUQDRUJDQL]D©¥RGHIRUPDGLQ¤PLFDFULDWLYDHVSRQW¤QHDHH[SHULHQFLDOSRURXWUR
não se pode prescindir do aspecto institucional
GRFRQKHFLPHQWRHPXPDRUJDQL]D©¥R«SUHFLVR
HVWUXWXU£ORFRGLˋF£ORFRQWURO£ORHPHQVXU£OR
RSRUWXQRVDOLHQWDUTXHDJHVW¥RGRFRQKHFLmento se distingue da gestão documental: esta
¼OWLPDSRGHVHUUHDOL]DGDGHIRUPDDXWRPDWL]DGD
A GC necessita do envolvimento de pessoas e de
FRQWH¼GRV '266$1726 

&,&/2'$*(67®2'2&21+(&,0(172²
$/*80$6$%25'$*(16
2SURFHVVRGH*&WHPVXVFLWDGRLJXDOPHQWH
vários estudos visando à compreensão. Dalkir
 PHQFLRQDTXHDJHVW¥RHIHWLYDGRFRQKHFLPHQWRUHTXHUTXHLQIRUPD©·HVSHUFRUUDPXPDURWD
para se transformarem em conhecimento de valor
HVWUDW«JLFRSDUDDRUJDQL]D©¥R$HVVDURWDGHQRPLQDVHGHFLFORGD*&TXHHQYROYHPEDVLFDPHQWH
DFDSWXUDFULD©¥RFRGLˋFD©¥RFRPSDUWLOKDPHQWR
acesso, aplicação e reuso do conhecimento intra e
,QWHURUJDQL]DFLRQDLV
4XDWURSURSRVWDVSDUDFRPSUHHQV¥RGHFLFORGD
*&V¥RDSUHVHQWDGDVQDVHTX¬QFLD:LLJ  
=DFNH0H\HU  0F(OUR\  %XUNRZLW]H
:LOOLDPV  WRGRVFLWDGRVSRU'DONLU  
TXHSURS·HXPFLFORLQWHJUDGRDSDUWLUGRVDXWRUHV
precedentes.
UHOHYDQWHFRPSUHHQGHURFLFORGD*&XPDYH]
TXHLVVRYDLSRVVLELOLWDUDHODERUD©¥RGHPRGHORVGH
*&TXHSHUPLWHPDRSHUDFLRQDOL]D©¥RQDSU£WLFD
Ciclo de GC de Wiig (1993): são condições
SDUDRVXFHVVRGDRUJDQL]D©¥RDH[LVW¬QFLDGHXP
QHJµFLRHGHFOLHQWHVDGLVSRQLELOLGDGHGHUHFXUsos (pessoas, capital e facilidades) e a presença de
KDELOLGDGHVGHDWXD©¥R JHVW¥R QDRUJDQL]D©¥R
Esta última é o ponto central do ciclo de GC de
:LLJLOXVWUDGRQD)LJXUDȤ7UDEDOKDUGHIRUPD
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LQWHOLJHQWHVLJQLˋFDXVDUPHOKRURFRQKHFLPHQWR
GLVSRQ¯YHOȥ
Figura 1 — Ciclo de GC de Wiig (1993)

QRYDVVLQRSVHVRXSHUˋVGHFOLHQWHV
3ULQFLSDLVSRQWRVGRFLFORGH0H\HUH=DFN
)LJXUD DLQIRUPD©¥R«SURGXWRDVHUYHQGLGR
FXMRYDORUDJUHJDGR«RIHUHFLGRSHOD*&SUHY¬SODWDIRUPDGHSURGXWR UHSRVLWµULRGHFRQKHFLPHQWR 
HSODWDIRUPDGHSURFHVVRGDLQIRUPD©¥RHQIDWL]DD
DUTXLWHWXUDGRSURGXWRSURFHVVRVFRP¬QIDVHQDV
IDFLOLGDGHVWHFQROµJLFDV
Figura 2 — Ciclo de GC de Meyer e Zack (1996)

Fonte: Dalkir (2005) (Tradução nossa)

Construir conhecimento: 5HDOL]DUSHVTXLVD
de mercado/ levantamento, inteligência competiWLYDHGDWDPLQLQJ)DVHVREWHUDQDOLVDUUHFRQVWUXLUVLQWHWL]DUFRGLˋFDUHPRGHODURUJDQL]DUR
conhecimento.
Manter conhecimento: Recordar, guardar e
DUTXLYDUFRQKHFLPHQWR
Formar “pools de conhecimento”: Coordenar,
agrupar, acessar e recuperar conhecimento.
Usar conhecimento: Emprego do conhecimento
em rotinas e tarefas até as mais complexas.
2FLFOR:LLJGH*&PRVWUDHWDSDVFRPRVHIRVVHP
VHTXHQFLDLVPDVHODVSRGHPVHUFRQFRPLWDQWHV
3DUD:LLJ  DH[LVW¬QFLDGHPHFDQLVPRVTXH
SHUPLWDPDIRUPD©¥RGHXPDPHPµULDRUJDQL]Dcional é fundamental para permitir o uso do conheFLPHQWRTXHHIHWLYDPHQWHJHUHYDORU¢RUJDQL]D©¥R
Ciclo de GC de Zack e Meyer (1996): o contexto do ciclo de GC desenvolvido por esses autores foi
o design e desenvolvimento de produtos de inforPD©¥RFRPDYLV¥RGHTXHDOµJLFDXWLOL]DGDVSDUD
SURGXWRVI¯VLFRV«DSOLF£YHODRREMHWRLQIRUPD©¥R
TXH«YLVWDFRPRSURGXWRDVHUYHQGLGRDFOLHQWHV
internos ou externos, tais como base de dados,

Fonte: Dalkir (2005) (Tradução nossa)

1. Aquisição: matéria bruta consistindo de informações ou dados;
2. 5HˋQDPHQWR agregação de valor (mudança
GH P¯GLD LQGH[D©¥R LQWHJUD©¥R  H /LPSH]D
SDUD WRUQDU RV REMHWRV GH FRQKHFLPHQWR
usáveis;
3. Armazenamento e recuperação: físicos
DUTXLYRVLPSUHVVRV RXGLJLWDLV EDVHGHGDGRVHVRIWZDUHVGH*& 
4. Distribuição: como o produto deve chegar
DRXVX£ULRˋQDO ID[LPSUHVVRHPDLO 
5. Apresentação ou Uso: «DIDVHHPTXHVHYHULˋFDVHDVHWDSDVDQWHULRUHVIRUDPEHPVXFHGLGDVRXVX£ULRSRVVXLVXˋFLHQWHFRQWH[WR
SDUDSRGHUXWLOL]DURFRQKHFLPHQWR"
3DUD'DONLU  RFLFORGH*&GH=DFNH0H\HU
WUD]XPDGDVPDLVFRPSOHWDVGHVFUL©·HVGRVHOHmentos-chaves de um modelo de GC, destacando
DHWDSDGHUHˋQDPHQWRQHPVHPSUHSUHVHQWHVHP
outras propostas de ciclo de GC.
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Ciclo de GC de McElroy (1999): para o autor,
RFRQKHFLPHQWRRUJDQL]DFLRQDOH[LVWHGHIRUPD
VXEMHWLYDQDVPHQWHVGHLQGLY¯GXRVHJUXSRVHGH
IRUPDREMHWLYDHPDSUHVHQWD©·HVH[SOLFLWDV6HX
ciclo de GC contempla processos-chave, conforme
)LJXUD
Figura 3 — Ciclo de GC de McElroy(1999)

Fonte: Dalkir (2005) (Tradução nossa)

Produção de conhecimento: o processo de
produção do conhecimento abrange a formulação
GHXPSUREOHPD UHLYLQGLFD©¥R DDTXLVL©¥RGH
LQIRUPD©¥RHDVDSUHQGL]DJHQVLQGLYLGXDLVHJUXSDLVTXHUHWURDOLPHQWDPRSURFHVVRGHSURGX©¥R
GHFRQKHFLPHQWRQRYR(VWH«DYDOLDGRTXDQWR¢
YHUDFLGDGHHYDORUSDUDDRUJDQL]D©¥R
Conhecimento organizacional:2FRQKHFLPHQto validado na etapa anterior passa a ser reconheFLGRSHODRUJDQL]D©¥RFRPRDOJRGHYDORUHTXH
merece ser integrado ao seu ambiente operacional,
não antes de se descartar conhecimentos obsoletos.
Integração de conhecimento: 2SURFHVVR
de integração do conhecimento ocorre por meio
de sua transmissão na forma de ensinamentos,
compartilhamentos e outras atividades de disseminação do conhecimento aos trabalhadores de uma
RUJDQL]D©¥R
Base conhecimento organizacional distribuída: A base de conhecimento acessível a todos
SHUPLWHRUHˋQDPHQWRGHSURFHVVRVH[LVWHQWHV
FRQˋJXUDQGRRTXHVHGHQRPLQDGHDSUHQGL]DGR
GHOD©RVLPSOHV FI$5*<5,6H6&+21DSXG
'$/.,5 

Ambiente de processamento de negócios: É
QDXWLOL]D©¥RSU£WLFDGRVFRQKHFLPHQWRVGDEDVH
TXHSHUPLWHRTXH$UJ\ULVH6FKRQ apud
'$/.,5 FKDPDPGHDSUHQGL]DGRGHOD©R
GXSORDDSUHQGL]DJHPRFRUUHQRID]HU1HVVH
processo, há o estabelecimento causal entre ações
HUHVXOWDGRVH«GLWRDSUHQGL]DJHPGHOD©RGXSOR
SRUTXHHQYROYHPXLWDVYH]HVDPXGDQ©DGHSUHVVXSRVWRVHTXDGURVGHUHIHU¬QFLDVYLJHQWHV
2GLIHUHQFLDOGRFLFOR0F(OUR\GH*&FRQVLVWHQD
apresentação de uma descrição clara de como o coQKHFLPHQWR«DYDOLDGRTXHVWLRQDQGRVHDDJUHJD©¥RGHYDORUSDUDDRUJDQL]D©¥R7DOD©¥RSURPRYH
XPDGHFLV¥RFRQVFLHQWHGRTXHVHU£ķLQWHJUDGRRX
Q¥R¢PHPµULDRUJDQL]DFLRQDO
Ciclo de GC de Burkowitz e Williams (2003):
RVDXWRUHVSURS·HPXPIUDPHZRUNSDUDȤJHUDU
PDQWHUHGLVWULEXLUXPHVWRTXHGHFRQKHFLPHQWR
SDUDDJUHJDUYDORU¢RUJDQL]D©¥Rȥ2IUDPHZRUNVH
FRPS·HGHUHSRVLWµULRGH*&UHOD©·HV7,LQIUDHVWUXWXUDGHFRPXQLFD©¥RGHˋQL©¥RGHKDELOLGDGHV
IXQFLRQDLVNQRZKRZGHSURFHVVRUHVSRQVLYLGDGH
GRDPELHQWHLQWHOLJ¬QFLDRUJDQL]DFLRQDOHIRQWHV
H[WHUQDVFRQIRUPHLOXVWUDGRQD)LJXUD
Figura 4 —&LFORGH*&GH%XUNRZLW]H:LOOLDPV
(2003)

Fonte: Dalkir (2005) (Tradução nossa)
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A proposta dos autores contemplam duas fases
no ciclo: a tática e a estratégica. As atividades da
etapa estratégica consistem essencialmente em
WRPDGDVGHGHFLV¥RTXDQWR¢UHOHY¤QFLDGRFRQKHFLPHQWRSDUDDRUJDQL]D©¥R'HIRUPDVXPDUL]DGD
as atividades do ciclo são:

•

Adquirir/Capturar: selecionar conteúdo
IDFHDRȤRYHUORDGȥGHLQIRUPD©·HV

•

Usar:FRPELQD©¥RGHLQIRUPD©·HVTXHDJUHgam valor;

•

Aprender: IRUPDU XPD PHPµULD RUJDQL]Dcional com registros de sucessos (melhores
práticas) e fracassos (lições aprendidas);

•

Contribuir: WUD]HU FRQWULEXL©·HV GH HPSUHgados; compartilhamento com políticas de
incentivo;

•

Avaliar: mapear o capital intelectual e deˋQLURFRQKHFLPHQWRFU¯WLFRLQFOXLRFDSLWDO
KXPDQRGHFOLHQWHHRFDSLWDORUJDQL]DFLRQDO
EDVHVGHFRQKHFLPHQWRSURFHVVRVGHQHJµcio, infraestrutura de TI, valores, normas e
cultura)

•

Construir e manter: direcionar os recursos
SDUDTXHRFRQKHFLPHQWRFHUWRVHMD
gerenciado, visando à sustentabilidade;

•

Descartar: GHVID]HUVH GR FRQKHFLPHQWR TXH Q¥R JHUD YDORU WDPE«P FKDPDGR GH
GHVDSUHQGL]DJHP RUJDQL]DFLRQDO 76$1*
ZAHRA, 2008). Alguns conhecimentos podem ser mais valiosos se transferidos para
IRUD GD RUJDQL]D©¥R VRE D IRUPD GH SDWHQWHVWHUFHLUL]D©¥RDWXDOL]D©¥RGHWHFQRORJLD
alianças e parceiras.

2FLFOR%XUNRZLW]H:LOOLDPVLQWURGX]QRYDVIDVHV
FU¯WLFDVDGRDSUHQGL]DGRGRFRQWH¼GRGRFRQKHFLmento e a decisão de manter/ descartar conteúdo.

Ciclo de Integrado GC (2005)
A partir dos autores anteriormente citados, Dalkir
(2005) propõe o ciclo integrado de GC, onde os três
PDFURHVW£JLRVV¥RDSUHVHQWDGRVQD)LJXUD
Figura 5 — Ciclo Integrado de GC

Fonte: Dalkir (2005) (Tradução nossa)

Captura ou criação de conhecimento: capturar
RFRQKHFLPHQWRVLJQLˋFDLGHQWLˋFDUHFRGLˋFDUFRnhecimentos de um ambiente. Criar conhecimento
«GHVHQYROYHUQRYRVFRQKHFLPHQWRVHVDEHUHVTXH
Q¥RH[LVWLDPQDRUJDQL]D©¥RHHVW£UHODFLRQDGR¢
inovação (DU PLESSIS, 2007).
Avaliação: ocorre entre a etapa anterior e a
posterior de disseminação e compartilhamento.
1DDYDOLD©¥RID]VHXPDDQ£OLVHFU¯WLFDFRQWH[WXDOL]DGD¢RUJDQL]D©¥RHQWUHRFRQKHFLPHQWR
DGTXLULGRHDSOLF£YHODHOD$SHUJXQWD«YDOHD
SHQDFRQVHUYDUHVVHFRQKHFLPHQWRQDPHPµULD
RUJDQL]DFLRQDO"
Compartilhamento e a disseminação do
conhecimento:DSµVYDOLGDGRSHODRUJDQL]D©¥R
RFRQKHFLPHQWRRUJDQL]DFLRQDO«GLVSRQLELOL]DGR
SDUDDFHVVRGHWRGRVQDRUJDQL]D©¥R
Contextualização: o conhecimento é um fator
GHSURGX©¥RTXHGHYHVHUXVDGRVHJXQGRR
FRQWH[WRDSµVWHUVLGRQHOHFRPSUHHQGLGR
&RQWH[WXDOL]DUVLJQLˋFDLGHQWLˋFDURVDWULEXWRVGR
FRQWH¼GRHDGDSW£ORSDUDRS¼EOLFRDOYRTXHYDL
XWLOL]DURFRQKHFLPHQWR8PFRQWH¼GRDOWDPHQWH
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W«FQLFRSOHQRGHMDUJ·HVHVSHFLDOL]DGRVQHFHVVLWD
VHUDGDSWDGRDRFRQWH[WRTXHYDLVHUDSOLFDGR
Aplicação:VHEHPFRQWH[WXDOL]DGRRXVX£ULR
GRFRQKHFLPHQWRQ¥RWHU£GLˋFXOGDGHVHPDSOLF£OR¢VXDUHDOLGDGHID]HQGRXVRGRFRQKHFLPHQWR
RUJDQL]DFLRQDO
Atualização:QRYDVDTXLVL©·HVGHFRQKHFLPHQWR
possibilita o fechamento de um ciclo para o reiníFLRGRSUµ[LPR
2FLFORLQWHJUDGRGH*&LQFRUSRUDWRGDVDV
HWDSDVGRVTXDWURFLFORVDQWHULRUPHQWHDSUHVHQWDdos, e pode ser considerado como uma base para a
construção de modelos práticos de GC. Conhecer
o ciclo de GC permite a compreensão de alguns
pontos cruciais para a gestão do conhecimento
RUJDQL]DFLRQDO

•

2 FRQKHFLPHQWR « EDVH SDUD XP FRPSRUWDmento inteligente dos processos, grupos e
RUJDQL]D©¥R

•

8PD DUTXLWHWXUD GR FRQKHFLPHQWR GHYH VHU
desenhada de forma a permitir o processamento e a transformação da informação em
conhecimento;

•

A TI deve fornecer infraestrutura para o amplo compartilhamento de conhecimento;

•

2VSURFHVVRVGRQHJµFLRHDFXOWXUDRUJDQL]DFLRQDOGHYHPLQFHQWLYDUDVSHVVRDVDVHUHP
ativos participantes dos ciclos de GC.

Na linha evolutiva do conhecimento em GC,
modelos de GC foram propostos a partir da décaGDGHDH[HPSORGH%HHU  :LLJ  
1RQDNDH7DNHXFKL  :HLFN  H%HQQHW
e Bennet (2004), para citar alguns. No Brasil,
Batista (2012) propõe um modelo de GC para a
administração pública brasileira, servindo de base

para o modelo de GC em várias empresas públicas, dentre elas, Agência Nacional de Aviação Civil
(ANAC), Correios, IPEA, Agência Brasileira de
Desenvolvimento Industrial (ABDI); e Ministério
3¼EOLFRGR'LVWULWR)HGHUDOH7HUULWµULRV 03')7 
(BATISTA et al., 2014).

&216,'(5$d¯(6),1$,6
(PTXDVHDQRVGHHVWXGRVVREUHDJHVW¥RGR
conhecimento, o tema é ainda bastante atual: o
FRQKHFLPHQWRFRPRREMHWRGHLQYHVWLJD©¥RDEUH
XPDJUDQGHJDPDGHSHUVSHFWLYDVGHSHVTXLVDFDGDXPDGDVVXDVHWDSDVGHVGHDDTXLVL©¥R
passando pelo compartilhamento, disseminação,
DUPD]HQDPHQWRHFULD©¥RGHQRYRVFRQKHFLPHQWRV
tem atraído cientistas e práticos para estudos de
compreensão do fenômeno.
PHGLGDTXHVHHOXFLGDXPDTXHVW¥RQRYDV
SHUJXQWDVVXUJHPQRFDPLQKRXPDYH]TXHR
conhecimento pode ser analisado sob diversos
¤QJXORV3RULVVRQ¥R«GHVHHVWUDQKDUDH[LVW¬QFLD
GHGLIHUHQWHVFRQFHLWRVVREUHXPPHVPRREMHWRWDO
como a parábola dos cegos e o elefante1.
2FRQKHFLPHQWRHVXDJHVW¥RVHPSUHˋ]HUDP
SDUWHGDKLVWµULDGDKXPDQLGDGHGHVGHRVWHPSRV
TXHUHPRQWDP¢VFDYHUQDVRVKXPDQRVDSUHQGLDP
como caçar, como transmitir esses conhecimentos
DRVSUµ[LPRVFRPRUHJLVWUDUFRQKHFLPHQWRV¼WHLV
nas paredes das cavernas.
2TXHGLIHUHQDJHVW¥RGRFRQKHFLPHQWRGHRXWURUDHGDDWXDOLGDGH«TXHDO«PGDFRPSOH[LGDGH
aumentada, há consciência por parte das pessoas
TXHRFRQKHFLPHQWR«XPYDORUHVVHQFLDOHTXH
deve ser cuidadosamente gerenciado como um
YDORUGHGLIHUHQFLD©¥RSDUDTXHPRSRVVXLVHMDD
Q¯YHOGHLQGLY¯GXRGHJUXSRGHRUJDQL]D©¥RRXGH
setor de atuação na sociedade.

&RQWDXPDOHQGDKLQGXTXHXPUHLVROLFLWRXDDOJXQVFHJRVTXHGHVFUHYHVVHPXPHOHIDQWH2SULPHLURDSDOSDQGRDWURPEDGR
DQLPDOGHˋQLXRFRPRVHQGRXPSLO¥R2VHJXQGRDRWRFDUXPDRUHOKDGRSDTXLGHUPHFRPSUHHQGHXTXHHVWHVHULDFRPRXPOHTXH
8PRXWURDSDOSRXDFDXGDGRDQLPDOFRQFOXLQGRTXHHOHVHDVVHPHOKDDXPDFRUGD1HQKXPGHOHVFRQVHJXLXGHVFUHYHUDUHDOIRUPD
GRHOHIDQWH KWWSZZZFRQWLRXWUDFRPRVFHJRVHRHOHIDQWHIROFORUHKLQGX

57

POSTAL
BRASIL

Conhecimento e inovação andam lado a lado.
Dessa forma, compreender a gestão do conhecimento é o passo inicial para se trabalhar com
a gestão da inovação. Assim, modelos de gestão
DPSODPHQWHXWLOL]DGRVDH[HPSORGR0(*pM£WUD]HPHPVHXHVFRSRGHUHTXLVLWRVSDUDDH[FHO¬QFLD
GDJHVW¥RRUJDQL]DFLRQDODSUHVHQ©DGDJHVW¥RGR
conhecimento e da inovação em seus critérios de
DYDOLD©¥RGHPDWXULGDGHGDJHVW¥RRUJDQL]DFLRQDO
3RGHVHSHUFHEHUTXHRPHLRFLHQW¯ˋFRLJXDOPHQWHUHIRU©DDLPSRUW¤QFLDHVWUDW«JLFDGDJHVW¥R
GRFRQKHFLPHQWRHPRUJDQL]D©·HVHYLGHQFLDGD
QDTXDQWLGDGHGHSHVTXLVDVTXHW¬PSRUREMHWRGH
estudo o conhecimento.
Este estudo apresentou conceitos sobre conhecimento, gestão do conhecimento e propostas de ciFORVGH*&$UHOHY¤QFLDGHVVHFRQKHFLPHQWRSDUDR
trabalhador dessa área, detentor de um cérebro de
REUD«SHUFHSW¯YHOSDUDTXHXPLQGLY¯GXRID©DXVR
GRFRQKHFLPHQWRGLVSRQ¯YHOVHMDQDRUJDQL]D©¥R
ou fora dela. É preciso ter conhecimento, e sobretuGRWHUDFRQVFL¬QFLDGRTXHVLJQLˋFDWUDEDOKDUFRP
esse tema.
1HVVDOLQKDHVWHDUWLJRFRQWULEXLSDUDTXHR
trabalhador na atual economia do conhecimento
FRPSUHHQGDVHXSDSHOQRFRQWH[WRRUJDQL]DFLRQDO
LQYHVWLUHPVLPHVPRFRPRDJHQWHTXHJHUHQFLD
seu conhecimento, agregando valor ao conheciPHQWRRUJDQL]DFLRQDO(VHUXPDJHQWHGHWUDQVIRUPD©¥RQHVWDHUDGHJOREDOL]D©¥R
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