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GESTÃO DO CONHECIMENTO
Fundamentos e práticas

Prática é quando as coisas funcionam e nem sempre sabemos porquê. 
Teoria é quando as coisas podem não funcionar mas sabemos porquê.

Na GCo teoria e prática se conjugam:
as coisas realmente funcionam mas não “sabemos” exatamente porquê. 

(adaptação de texto anônimo)



Agenda dia 1

✓Fundamentos da Gestão do Conhecimento: 
conceitos essenciais 

✓O ciclo de criação do conhecimento: a espiral do 
conhecimento, conhecimento tácito e explícito

✓Conhecimento Estratégico 

✓Multidisciplinariedade

✓Práticas de suporte à iniciativas de produção e 
disseminação da informação e do conhecimento 



Agenda dia 2

✓Ferramentas de Gestão do Conhecimento aplicadas 
ao tratamento da informação

✓Memória organizacional 

✓Cultura organizacional orientada à Gestão do 
Conhecimento



Agenda

✓Fundamentos da Gestão do Conhecimento: 
conceitos essenciais

✓O ciclo de criação do conhecimento: a espiral do 
conhecimento, conhecimento tácito e explícito

✓Conhecimento Estratégico 

✓Multidisciplinariedade

✓Práticas de suporte à iniciativas de produção e 
disseminação da informação e do conhecimento 



Conceitos essenciais

✓Dado

✓Informação

✓Conhecimento

✓Sabedoria 
documento, compreensão, aprendizagem...



Conceitos essenciais

Fonte

DIKW Pyramid

https://visualhunt.com/f2/photo/34764534615/7471df7307/


Conceitos essenciais

Fonte

USA Depart. 

of Defense

https://visualhunt.com/f2/photo/34764534615/7471df7307/


Conceitos essenciais

USA Depart. 

of Defense

Fonte

https://visualhunt.com/f2/photo/34764534615/7471df7307/


Conceitos realmente essenciais

Fonte
Fonte

https://visualhunt.com/f2/photo/34764534615/7471df7307/
https://literis.com.br/blog/descomplicando-a-gestao-do-conhecimento/


Agenda

✓Fundamentos da Gestão do Conhecimento: 
conceitos essenciais 

✓O ciclo de criação do conhecimento: a espiral do 
conhecimento, conhecimento tácito e explícito

✓Conhecimento Estratégico 

✓Multidisciplinariedade

✓Práticas de suporte à iniciativas de produção e 
disseminação da informação e do conhecimento 



Conhecimentos tácito e explícito



O ciclo de criação do conhecimento
Tácito para Tácito Tácito para Explícito

Explícito para ExplícitoExplícito para Tácito



O ciclo de criação do conhecimento

Diálogo - Experiência 
Imitação - Compartilhamento



O ciclo de criação do conhecimento

Conceitos - Registros 
Símbolos - Modelos



O ciclo de criação do conhecimento

Sistêmico - Troca 
Redes/relacionamento



O ciclo de criação do conhecimento

Operacionalização 
Aprendizado - Aplicação 



O ciclo de criação do conhecimento



Agenda

✓Fundamentos da Gestão do Conhecimento: 
conceitos essenciais 

✓O ciclo de criação do conhecimento: a espiral do 
conhecimento, conhecimento tácito e explícito

✓Conhecimento Estratégico 

✓Multidisciplinariedade

✓Práticas de suporte à iniciativas de produção e 
disseminação da informação e do conhecimento 



Conhecimento estratégico



Administração estratégica: evolução



Estratégia



Estratégia



Conhecimento estratégico

Conhecimento voltado para a 
formulação das estratégias 

e das decisões a elas associadas



Conhecimento estratégico

formulação das estratégias 

processo que compreende a avaliação da 
situação ou das tendências, a elaboração de 
opções e a sua submissão à decisão superior



Conhecimento estratégico

decisões a elas associadas

ato do dirigente superior de escolher entre 
as alternativas estratégicas apresentadas



Conhecimento estratégico

informações estratégicas

diferentes sistemas de informação 

diferentes tipos de necessidades



Agenda

✓Fundamentos da Gestão do Conhecimento: 
conceitos essenciais 

✓O ciclo de criação do conhecimento: a espiral do 
conhecimento, conhecimento tácito e explícito

✓Conhecimento Estratégico 

✓Multidisciplinariedade

✓Práticas de suporte à iniciativas de produção e 
disseminação da informação e do conhecimento 



Multidisciplinariedade





Gestão do Conhecimento

Processo de negócio que formaliza a gestão e uso dos 
ativos intelectuais de uma organização.

Abordagem colaborativa e integrativa para a produção, 
captura, organização, acesso e disseminação de ativos 
de informação, que incluem bases de dados, 
documentos, conhecimentos tácitos e experiências 
pessoais. 

Gartner







Agenda

✓Fundamentos da Gestão do Conhecimento: 
conceitos essenciais 

✓O ciclo de criação do conhecimento: a espiral do 
conhecimento, conhecimento tácito e explícito

✓Conhecimento Estratégico 

✓Multidisciplinariedade

✓Práticas de suporte à iniciativas de produção e 
disseminação da informação e do conhecimento 



Exemplos e mais exemplos…

✓ Banco de competências 

✓ Benchmarking

✓ Coaching

✓ Comunidades de prática

✓ Data mining

✓ Fóruns/listas de discussão

✓ Lições aprendidas 

✓ Mapeamento de processos

✓ Melhores (Boas) práticas 

✓ Mentoring

✓ Memória organizacional

✓ Narrativas (Storytelling)

✓ Portais

✓ Publicações oficiais

✓ Repositórios digitais 

✓ Sistemas de Inteligência 

Organizacional

✓ Trilhas de aprendizagem

✓ Universidade corporativa

✓ Wikis

✓ ...



COMUNIDADES DE PRÁTICA



“Um grupo de pessoas que resolvem 
se aglutinar entre si para realizar 
empreendimentos comuns com 

vistas ao desenvolvimento em um 
domínio de conhecimento vinculado 

a uma determinada prática.” 

(Wenger e outros)

“Um grupo de indivíduos que 
se reúnem periodicamente, 
por possuírem um interesse 
comum no aprendizado e na 

aplicação do que foi 
aprendido.” 

(Etienne Wenger)

Comunidades de Prática







Portal corporativo: www.tcu.gov.br 



Portal corporativo: www.tcu.gov.br 



Portal corporativo: www.tcu.gov.br 





✓Gestão da informação;

✓ pesquisa (legislação e doutrina);

✓ empréstimo; 

✓ coleções digitais;

✓ normalização (publicações institucionais);

✓ processamento técnico;

✓ restauração. 

Desafio: Curadoria de conteúdos



✓ Repositório institucional;

✓ livre inserção de documentos;

✓ gestores - aprovação conteúdo;

✓ conteúdos com um ou mais docs (coleção).

Biblioteca Digital





Publicações institucionais



Wiki 



Wiki 

✓ Conteúdo em construção, livre e colaborativo;

✓ verbetes estruturados - VCE;

✓ caráter não oficial; 

✓ uso restrito ao público interno;

✓ “monitoramento” das inserções de conteúdo. 



Programa de Retenção de Conhecimentos Estratégicos

Passo 1: Identificação da necessidade de agir

Passo 2: Divulgação do Programa

Passo 3: Pesquisa virtual

Passo 4: Retorno à unidade com respectivos dados

Passo 5: Montagem da página do Programa e pág. Personalizadas
Programa e Plano Individual de Retenção de Conhecimento

Passo 6: Convite à participação na wiki personalizada

Passo 7: Monitoramento

Desafio para retomada: equipe e diversificação de estratégias 



Universidade Corporativa



REFERÊNCIAS ARQUITETÔNICAS  

• FORMAS GEOMÉTRICAS PURAS

• ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA

• FORMALIDADE/ AUSTERIDADE

• INTEGRAÇÃO DOS AMBIENTES





Universidade Corporativa





✓Bancos de lições aprendidas e boas práticas

✓Sistemas de Inteligência Organizacional

✓Política de GC
Referencial (e manuais personalizados) de indexação 

✓ ...





Crença: não é possível gerir  
conhecimento. O que se faz e que 

sempre foi feito é gerir informação.

“KM means what you want it to mean”
and so on, and so on…

(T. W. Wilson)



✓Ferramentas de Gestão do Conhecimento 
aplicadas ao tratamento da informação

✓Memória organizacional 

✓Cultura organizacional orientada à Gestão do 
Conhecimento

Agenda dia 2



Ferramentas de GC - tratar informação

Tesauro do TCU: VCE



Ferramentas de GC - tratar informação

Tesauro do TCU: VCE



Ferramentas de GC - tratar informação



Ferramentas de GC - tratar informação



Ferramentas de GC - tratar informação



Ferramentas de GC - tratar informação



Ferramentas de GC - tratar informação



Ferramentas de GC - tratar informação
Integração do Tesauro do TCU: VCE



Ferramentas de GC - tratar informação

Tesauro do TCU: VCE - métricas

17.239 termos até março 2019

16 termos sugeridos em 2019

327 inclusões em 2019

1h.35min. em 2019





Outras ferramentas de GC

Redes de comunicação

presenciais ou à distância

Bases/bancos de dados

físicas ou virtuais

Inteligência Artificial 



Inteligência Artificial

Inteligência Artificial 
computadores pensando e aprendendo a pensar

Em tudo 

Para todos 





Abril/2019

Britânico que revolucionou o governo eletrônico inglês diz que falta um portal 
único de informações do Governo brasileiro. Os serviços prestados ao cidadão 
estão espalhados por diversos sistemas que não se conectam nas esferas 
federal ou mesmo municipal, não possuem padrões... 









Agenda

✓Ferramentas de Gestão do Conhecimento aplicadas 
ao tratamento da informação

✓Memória organizacional 

✓Cultura organizacional orientada à Gestão do 
Conhecimento



Memória organizacional 



Memória organizacional 

Arquivo – Serviço de Gestão Documental



Memória organizacional 

Arquivo – Serviço de Gestão Documental
✓ Política de gestão arquivística: recolhimento, 

descarte, tratamento, preservação (TCU:11%);

✓ LAI: é estratégico cumprir as regras legais 
(visão do TCU pela sociedade);

✓ Consultoria em gestão documental eletrônica; 

✓ Atividades educativas, incluindo EaD, palestras 
e exposições. 



Agenda

✓Ferramentas de Gestão do Conhecimento aplicadas 
ao tratamento da informação

✓Memória organizacional 

✓Cultura organizacional orientada à Gestão do 
Conhecimento



Cultura organizacional para GC - TCU

✓Planejamento Estratégico TCU desde 2003 

✓Planejamento Estratégico TCU 2015/2021:

Aprimorar a gestão do conhecimento 
organizacional

ISC/CEDOC - Serviço de Gestão do Conhecimento

http://www.tcu.gov.br/


Cultura organizacional para GC - TCU

✓Planejamento Estratégico TCU desde 2003 

✓Planejamento Estratégico TCU 2015/2021:

Aprimorar a gestão do conhecimento 
organizacional

ISC/CEDOC - Serviço de Gestão do Conhecimento

http://www.tcu.gov.br/


(...)



Literatura e boas práticas

✓Vantagens para pessoas 

✓Forem parte do cotidiano

✓Estímulo à transparência e à colaboração

✓A organização precisa ver com “bons olhos” o tempo gasto com o 
tema (cultura)

Cuidado! Erro comum é querer recompensar as pessoas para fazê-
las adotar boas práticas de GCo. Mensagem pode ser: “isto é tão 
ruim que estamos lhe pagando para que você aceite fazer”. 

Iniciativas de GC só dão certo se...



As pessoas têm o desejo inato de trocar experiências. 
Por quê não o fazem? Em geral, porque são impedidas.

Ex: O vendedor de sapatos campeão de vendas que, se compartilhar 
suas técnicas com os colegas, deixa de ser o maior vendedor...

Idéia básica: não impedir as pessoas de colaborar e, se 
possível, facilitar e estimular o processo: Naturalmente 
práticas e ferramentas serão incorporadas à cultura da 
organização.





OBRIGADA!

Beatriz Pinheiro de Melo Gomes
gco@tcu.gov.br

beatrizmg@tcu.gov.br

mailto:gco@tcu.gov.br
mailto:beatrizmg@tcu.gov.br

