
Gestão do Conhecimento
Ferramentas e práticas





Ferramentas



As ferramentas são o suporte 
tecnológico que permite a 
implantação da técnica. 

Práticas e Ferramentas

As práticas são maneiras 
de se enfrentar desafios 
e realizar atividades

Práticas





Quem são?

O que conhecem?

De que conhecimentos precisam?

Pessoas



Quais produzem informações relevantes?

Processos



Ciência da informação

Capturar

Organizar

Acessar



Tecnologia da Informação

Qual plataforma?

Quais aplicativos?



Pessoas Processos

Ciência da 
informação
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da 

informação



Quem são?

O que conhecem?

De que conhecimentos precisam?

Pessoas



Indicador eletrônico 

Banco de Currículos

Comunidades de Prática 

Pessoas



Pessoas



Pessoas



Comunidades de Prática









fórum wikirelatos

listas

e-mail

animador

boas  práticas

biblioteca digital

CoP

bases de 

dados

encontros



Fórum









Comunidade de Prática

Benefícios para a organização

• Contribui na implementação da estratégia;
• promove eficiência e produtividade;
• potencializa a criação de novas linhas de negócios, a partir 

das novas ideias geradas nas discussões;
• é ferramenta ágil de resolução de problemas;
• dissemina melhores práticas;
• ajuda no desenvolvimento de habilidades profissionais;
• ajuda no recrutamento e retenção de talentos.

Benefícios para a organização

Dissemina soluções e práticas

Discussões geram novas ideias

Revelam talentos e habilidades 



Benefícios para o indivíduo

Amplia sua rede de relacionamento

Tem habilidades e competências reconhecidas

Amplia sua capacidade de solucionar problemas









Requisitos para o sucesso

Patrocínio da alta gestão

Objetivos bem definidos

Moderador dinâmico

Colaboradores especialistas e motivados

Benefícios para os membros



Requisitos para o sucesso

Sistema de reconhecimento

Encontros presenciais

Divulgação de resultados

Participação inserida no processo de trabalho

Infraestrutura tecnológica estável 



Participação

Grupo principal. (15%)

Pessoas mais engajadas

Grupo ativo. Presença em 

reuniões e fóruns (20%)

Grupo periférico. Assiste a interatividade. 

Não passivos: tem insights das discussões

colocando em prática o aprendizado. (65%)











Jurisprudência Selecionada (e-Juris)

Processos



Processos



Processos



Uso do Tesauro do TCU na busca



•

• 8.000 termos de controle externo
• 2.300 termos relativos a Unidades Jurisdicionadas
• 5.200 termos relativos a localidades
• Total de 15.500 termos
•

• Busca semântica
• Padronização da terminologia 
• Integração do VCE com outras soluções de TI
• Biblioteca Digital, Juris, Orientar e outras

Vocabulário de Controle Externo - VCE



Ciência da informação

Capturar

Organizar

Acessar
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Tecnologia da Informação

Qual plataforma?

Quais aplicativos?



OBRIGADO!

ISC/CEDOC
Serviço de Gestão do Conhecimento

Contato:

gco@tcu.gov.br

mailto:GCO@tcu.gov.br

