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Resumo 

Um dos grandes erros das organizações está em armazenar e organizar o conhecimento. 

Muitas vezes não o fazem, ou ainda só o fazem no final do projeto. Quando isso acontece, o 

conhecimento normalmente é perdido, ou por esquecimento, ou pelo acontecimento de 

mudanças na equipe, incluindo, em certos casos, o próprio gestor. Dessa forma, quando a 

gestão do conhecimento é mal executada ou feita de maneira desorganizada, os registros 

acabam não sendo úteis ou bem aproveitados pela organização em projetos futuros. Através 

da implantação da gestão do conhecimento, mecanismos são criados para a proteção dos 

elementos do sistema organizacional, que representam os ativos significantes do 

conhecimento, tais como estruturas e regras de negócio, relacionamentos, práticas de trabalho 

e, até mesmo, grupos e indivíduos que detenham conhecimentos tácitos, fundamentais para o 

sucesso da empresa. Para se obter uma boa gestão de conhecimento é preciso ultrapassar a 

barreira da administração dos recursos tangíveis. Para que isso seja possível é necessário a 

integração de vários profissionais, pois trata-se de uma área interdisciplinar, que utiliza 

conceitos, modelos, métodos e técnicas desenvolvidas por várias áreas de interesse, 

compondo um crescente corpo de conhecimentos que, passo a passo, está formando a base de 

conhecimento de uma organização. O objetivo deste trabalho é criar uma metodologia eficaz 

que servirá como um guia na implantação da gestão de conhecimento dentro de organizações, 

mesmo que cada empresa apresente uma estratégia diferente. Essa metodologia foi 

desenvolvida através da sistematização e integração dos princípios da gestão do 

conhecimento, tecnologias e ferramentas de apoio nos processos de gestão, em acordo com a 

teoria de implantação da gestão do conhecimento proposta por Nonaka e Takeuchi (1997), 

dividindo o conhecimento de forma cíclica, em quatro modos de conversão: socialização, 

externalização, internalização e combinação. A proposta apresentada tem por finalidade 

promover a captura e o gerenciamento do conhecimento, além da troca de informações entre 

os colaboradores e a organização, com o objetivo de melhorar a transferência do 

conhecimento, à medida as oportunidades surjam. 

 

 Palavras Chave: Conhecimento. Gestão do Conhecimento. Gerenciamento de 

Projetos. Lições Aprendidas. Metodologia de Gerenciamento de Conhecimento. 



 

 

Abstract 

One of the biggest mistakes of the organizations happens when storing as when organizing the 

knowledge. Most of the time it is not done, or it only happens at the end of the projects. 

Consequently, the knowledge is usually lost, by oblivion, or after changes in the project's 

team, including, in some cases, even changes to its management team. This way, when the 

knowledge management is not well done, or when it is done in an improper way, the 

knowledge records end not being useful for the organization and in the execution of its future 

projects. Through the deployment of the knowledge management, mechanisms are created for 

the protection of the organizational elements, which represent its knowledge actives, as its 

structures and business rules, relationships and best practices, but even the human active and 

its tacit knowledge, fundamental for the companies success. In order for an organization to 

have a good knowledge management, it is needed to surpass the administration's barer of the 

tangible resources. Being necessary the integration among several professionals, as it refers to 

an interdisciplinary area, that makes use of concepts, models, methods and techniques 

developed for different areas of interests, compounding a growing knowledge body, which 

step by step, would form the organization's knowledge base. The objective of this work is the 

creation of a methodology which could be used as a guideline for the implementation of the 

knowledge management inside an organization, but adaptative to every organizational 

strategy. This proposal aims to promote the knowledge capture and management, beyond the 

information exchange between the employees and the organization with the objective of 

improving the knowledge transferring, as the opportunities arise. 

 
 
 Key Words: Knowledge. Knowledge Management. Project Management. Lessons 
Learned. Knowledge Management Methodology. 
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1. INTRODUÇÃO 

A gestão do conhecimento surgiu nas organizações no início da década de 90 e segundo Karl 

Sveiby (1998), não se trata apenas de um modelo de eficiência operacional, mas sim da estratégia 

empresarial, ou seja, todo conhecimento existente em uma organização pertence a ela e em 

contrapartida, todos os colaboradores podem desfrutar desse conhecimento. 

Para o Sveiby, a gestão do conhecimento permite utilizar informações históricas para alcançar 

melhores resultados e desenvolver melhores práticas de gerenciamento de projetos. Através das fases 

do gerenciamento de projetos e os seus respectivos processos é possível conseguir uma base de 

conhecimento notória provenientes das experiências do passado, análises de especialistas nos 

assuntos do projeto, sucessos e insucessos obtidos, ações preventivas e corretivas ao longo do projeto 

e estudos específicos sobre o projeto, todas estas ações são classificadas como lições aprendidas que 

nos remete a um dos aspectos mais importante no gerenciamento de projetos. 

Para atingir bons resultados e se beneficiar com o processo de melhoria contínua, as lições 

aprendidas devem ser muito bem documentadas e registradas. De acordo com relatos de vários 

gestores, um dos grandes erros das organizações está em armazenar e organizar estas informações, 

muitas vezes não o fazem, ou ainda só o fazem ao final do projeto e neste momento, os envolvidos 

no projeto já esqueceram dos fatos, ou houve troca de gestor ou de membros da equipe e os mesmos 

não estão mais engajados no projeto. Então muitas vezes a gestão do conhecimento em uma empresa 

é feita de maneira desorganizada e os registros acabam não sendo úteis ou bem aproveitados pela 

organização nos projetos futuros.  

As lições aprendidas dos projetos passados precisam ser devidamente assimiladas, bem 

estruturadas, avaliadas e disseminadas para proporcionar benefícios para os projetos futuros e assim 

oportunamente gerar economia nos custos, maiores investimentos em projetos, garantia de qualidade 

do produto ou serviço oferecidos, o cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma do 

projeto, alinhamento do escopo do projeto com o planejamento estratégico e geração de valor para a 

empresa. 

O contexto atual das organizações, na qual se alteram com rapidez os cenários políticos e 

econômicos e a complexidade das necessidades dos seus clientes faz com que as empresas busquem 
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cada vez mais um diferencial para atender seu público e se permanecer no mercado. Por meio da 

gestão do conhecimento as organizações podem tornar mais eficazes suas ações, aumentar sua 

produtividade, melhorar a qualidade dos produtos e serviços oferecidos e gerar lucro e valor para a 

companhia. 

Este tema é muito mais amplo do que apenas compartilhar informações e praticar boas práticas 

de lições aprendidas, tanto que a sexta edição do guia PMBOK (Project Management Body of 

Knowledge) incluiu o gerenciamento do conhecimento do projeto dentro do grupo de processo de 

execução e da área de conhecimento do gerenciamento de integração de projetos, ficando evidente os 

impactos que a gestão do conhecimento tem em todos os outros processos que definem o tão 

conceituado corpo de conhecimento de gestão de projetos. 

No guia PMBOK sexta edição (2017), o conhecimento é identificado como um novo recurso 

organizacional, paralelamente também pode ser identificado como um novo recurso no projeto, se 

convertendo em um fator crítico de sucesso para o mesmo. A gestão deste novo recurso traz 

resultados diferenciados. 

Resultados estes que transcendem as fronteiras do projeto; indo além do seu ciclo de vida, 

gerando impactos no negócio e na estratégia organizacional. Uma boa gestão do conhecimento pode 

proporcionar a organização: 

• Aumento do nível de maturidade dos processos de gestão de projetos; 

• Agilidade na execução das atividades; 

• Alinhamento com a estratégia organizacional; 

• Geração de um ambiente voltado para o aprendizado e inovação; 

• Aumento da produtividade da equipe; 

• Integração; 

• Disponibilidade de informação de qualidade para a tomada de decisão; 

• Geração de maior valor para a organização. 

Logo, o objetivo deste trabalho é realizar uma pesquisa bibliográfica e um estudo para 

implantação de uma metodologia para a gestão do conhecimento nas organizações. 
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1.1 PROBLEMA 

Em função do sistema organizacional presente nas empresas atualmente, a busca pelo 

conhecimento é de suma importância para que a empresa tenha uma vantagem competitiva junto aos 

seus concorrentes, e para tal, é fundamental desenvolver técnicas de conhecimento, armazenamento 

de lições aprendidas e troca de experiências dentro da organização. 

Uma vez que cada empresa possui suas próprias metodologias, o gerenciamento do 

conhecimento deve ser específico e adaptado conforme as necessidades e interesses da organização.  

No entanto, existe uma grande dificuldade de se desenvolver metodologias e ferramentas para o 

gerenciamento do conhecimento, uma vez que o conhecimento encontra-se disperso nos documentos 

ou implícitos nos indivíduos e pouco disseminado. 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVOS GERAIS 

O objetivo deste trabalho é criar uma metodologia eficaz que servirá como um guia na 

implantação da gestão de conhecimento dentro de organizações. Mesmo que cada empresa apresente 

uma estratégia empresarial alinhada a seus interesses, é possível desenvolver uma metodologia de 

gestão do conhecimento para alcançar metas, melhorar a maneira de coletar, armazenar, organizar e 

sistematizar, em todos os pontos possíveis, as informações, conhecimentos e lições aprendidas, mais 

vantagem competitiva, melhoria contínua e mais aprendizado, aumento da criatividade e 

compartilhamento de experiências. 

Isto deve ser concebido de maneira simples e ser disseminado para os colaboradores, com intuito 

de que todos os interessados possam entender, modelar, transformar, e aplicar as informações, 

visando contribuir para o crescimento e desenvolvimento da empresa e gerar valor. 
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1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

As organizações estão cada vez mais em busca de vantagens competitivas, permitindo um maior 

desenvolvimento e melhoria contínua.  

No contexto atual, o desafio de produzir mais e melhor vem sendo superado pelo desafio 

constante de se criar novos produtos, serviços, processos e sistemas gerenciais. Por conta disso, a 

velocidade das transformações e a complexidade crescente dos desafios não permitem mais 

concentrar estes esforços em apenas algumas pessoas ou áreas dentro das organizações. 

Frente a isso, nota-se que os colaboradores, por sua vez, aumentam, de forma considerável, seus 

patamares de educação e aspirações, ao mesmo tempo que o trabalho e a carreira passam a ter um 

papel central em suas vidas.  

Desse modo, observa-se que os profissionais se realizam e se motivam sendo criativos e 

aprendendo constantemente. 

Este cenário organizacional proporciona uma grande oportunidade, a criação e desenvolvimento 

de círculos virtuosos de geração de conhecimentos. Estes ocorrem quando as empresas tomam 

consciência da importância de se reinventarem, de desenvolverem suas competências, de testarem 

diferentes ideias e experiências, de aprenderem com o ambiente na qual inseridas e de estarem 

sempre em busca e prontos para encarar grandes desafios e adotar uma nova postura, se necessário, 

perante os processos gerenciais. 

Além disso, a gestão de conhecimento contribui diretamente com o planejamento estratégico de 

uma organização, ao mapear e gerenciar o conhecimento dentro da empresa pode-se aproveitar 

melhor os recursos, otimizar práticas, acelerar a geração de novos conhecimentos, melhorar processo 

de tomada de decisões, reduzir custos de retrabalho, obter maior produtividade profissional, 

disseminar o acesso à informação, compartilhar conhecimento e informação de forma objetiva e 

fácil, contribuir para o aprendizado contínuo e aprimoramento de boas práticas e aumentar a 

maturidade das equipes e a competitividade da organização. 
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Neste trabalho será abordado maneiras de retenção de conhecimento organizacional, formas de 

disseminar o conhecimento, análise de técnicas e ferramentas que diminuam as dificuldades de 

implementar o gerenciamento do conhecimento, além do desenvolvimento de uma metodologia para 

orientar nesse processo. 

 

1.3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

A necessidade de Gestão do Conhecimento é uma realidade nos dias de hoje nas corporações, 

contudo, a prática dela é uma tarefa difícil para muitas organizações. A falta de entendimento e 

compreensão do assunto e a adoção de práticas essencialmente focadas na informação atrasam sua 

implantação no meio empresarial. Para se obter uma boa gestão de conhecimento é preciso 

ultrapassar a barreira da administração dos recursos tangíveis. 

Para que seja possível a implantação da gestão do conhecimento é necessário a integração de 

vários profissionais, pois se trata de uma área interdisciplinar, que utiliza conceitos, modelos, 

métodos e técnicas, desenvolvidas por várias áreas de interesse, compondo um crescente corpo de 

conhecimentos que, passo a passo, estão formando as bases teórico-metodológicas de uma 

organização. 

Diante de tal situação, a gestão do conhecimento requer o trabalho em equipe e esta equipe deve 

estar muito bem articulada e conectada com toda a empresa. Pois, o conhecimento passa por quatro 

modos de conversão, é o ciclo da gestão do conhecimento segundo Nonaka e Takeuchi (1997): 

• Socialização: processo de compartilhamento de experiências;  

• Externalização: processo de articulação do conhecimento tácito em conceitos 

explícitos pode se dar através da escrita, por exemplo;  

• Combinação: é onde ocorre a sistematização de conceitos de um sistema de 

conhecimento, ou seja, a associação de conceitos;  

• Internalização: trata da incorporação do conhecimento explícito em tácito, assegurando 

a expansão da experiência prática. 
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Este processo de conversão do conhecimento é denominado por Nonaka e Takeuchi (2008) como 

“SECI”: socialização (indivíduo para indivíduo), externalização (indivíduo para o grupo), 

combinação (grupo para organização) e internalização (organização para indivíduo), a figura 1 

mostra o ciclo da gestão do conhecimento nas quatro etapas de conversão do conhecimento: 

socialização, externalização, internalização e combinação, de acordo com Nonaka e Takeuchi. 

 

 

Figura 1 – Ciclo da gestão do conhecimento 
Fonte: (Nonaka, Takeuchi, 2008, p. 24) 

 

Dessa forma o trabalho abordará os quatros modos de conversão do conhecimento dentro das 

organizações e a melhor maneira de implantar esta gestão, conforme modelo proposto por Nonaka e 

Takeuchi. 

Figueira Netto (2007), o ser humano está em constante processo de descobertas, invenções e 

inovações, em uma contínua sucessão de desconstrução e construção do conhecimento, a relação 

entre os seres humanos e a aprendizagem é uma via dupla que permite a troca de conceitos e 

conhecimentos que vão sendo moldados continuamente. 

Para o autor, quanto mais uma organização conseguir aproveitar a capacidade dos seus recursos 

humanos e trazê-los mais para perto do seu planejamento estratégico mais sucesso ela disporá. 



16 

 

A implantação de uma metodologia para o gerenciamento do conhecimento requer muito 

cuidado, pois envolve não só o desafio de organizar o conhecimento, registrar as melhores práticas 

em projetos baseado nas lições aprendidas, mas também o rompimento de hábitos, crenças e valores 

ultrapassados, que refletem na gestão das organizações e para consolidar a gestão de conhecimento o 

processo deve ser bem planejado e desenvolvido para alcançar bons resultados e ser aceito pelos 

colaboradores. 

A implantação de qualquer metodologia em uma organização é uma maneira de entender, 

aperfeiçoar e melhorar os processos de negócios. É uma forma de distinguir empresas, de melhorar o 

que já está bom e é crucial para a sobrevivência econômica de algumas organizações. Não é 

suficiente, porém, reconhecer isso, é necessário saber como implementar isso nos negócios de forma 

efetiva. Às vezes a implementação de metodologias de gerenciamento de projetos podem se dar de 

forma muito rápida, turbulenta e cheia de falhas.  

A grande mudança deve partir da própria gestão, já que a flexibilidade tem se tornado um aspecto 

diferencial para qualquer negócio. É dentro desse contexto que a gestão por processos foi criada. 

 

1.4 SUPOSIÇÕES 

Para criar uma metodologia de gerenciamento do conhecimento, o tema abordado neste trabalho 

estará em consonância com o Guia PMBOK que reúne as melhores práticas em gerenciamento de 

projeto. 

 

1.5 QUESTÃO DE ESTUDO 

Estudar a importância da gestão do conhecimento, listar as dificuldades para obter sucesso nessa 

gestão, pesquisar empresas consolidadas que já possuem uma gestão de conhecimento bem 

fundamentada e aplicada, estabelecer comparativos e elaborar um guia de como implementar uma 

metodologia para implantação dentro das organizações. 
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1.6 JUSTIFICATIVA 

A relevância desta pesquisa consiste em apresentar para as organizações a importância da Gestão 

do Conhecimento como novo mecanismo de competitividade. O presente estudo se justifica na 

medida em que as organizações buscam valorizar os ativos intangíveis, o capital intelectual, bem 

como a forma coerente de retenção do conhecimento. 

 

1.7 METODOLOGIA 

Com base no problema descrito neste trabalho, a pesquisa será descritiva, de cunho exploratório 

em função da limitação de estudos científicos disponíveis sobre o tema. Segundo Cervo e Bervian 

(1983), o estudo exploratório se aplica à situações em que: o objetivo é a familiarização com o 

fenômeno a ser estudado, ou a obtenção de novas percepções, ou ainda a descoberta de novas ideias, 

quando há poucos estudos e conhecimentos sobre o problema a ser estudado, ou ainda quando não se 

elaboram hipóteses a serem testadas, mas se definem objetivos a atingir e busca-se aumentar o 

capital de conhecimentos sobre determinado assunto. 

O detalhamento da metodologia de gerenciamento de conhecimento será explorado através de 

pesquisa bibliográfica realizadas em livros, internet, artigos, trabalhos e fóruns de discussões 

relacionados a gerenciamento de projetos e o desenvolvimento de um guia com a metodologia de 

gerenciamento de conhecimento. 

A pesquisa bibliográfica identifica os principais conceitos relacionados a gestão do conhecimento 

e os métodos, as técnicas e as ferramentas possíveis de serem aplicados. 

A metodologia desenvolvida sobre gestão do conhecimento pode ser aplicada para organizações 

de diversos segmentos, cujo o objetivo principal seja conquistar vantagens competitivas e 

diferenciação no mercado, permitindo um maior desenvolvimento da empresa e dos seus 

colaboradores, mais inovação, melhor captação, disseminação e compartilhamento do conhecimento, 

buscando sempre uma melhoria contínua em seus processos. 
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O estudo descritivo requer do pesquisador uma demarcação precisa de técnicas, métodos e teorias 

que servirão na coleta e interpretação dos dados, em que o objetivo é conferir validade científica para 

a pesquisa. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1    CONHECIMENTO  

Conhecimento é o ato de conhecer, ato de perceber ou compreender por meio da razão e/ou da 

experiência, é o domínio teórico ou prático de uma arte, ciência, uma técnica, etc., um conjunto de 

fatos ou informações organizados e referenciados de maneira que adquirem sentido, ele existe dentro 

de cada pessoa e se reflete através das nossas ações, reflexões e ideias. Existem inúmeras definições 

do conhecimento. 

Para Davenport e Prusk (1998), o conhecimento é uma mistura de elementos estruturados, 

existentes nas pessoas, por isso a dificuldade de entender e prever, pois ele se modifica de acordo 

com a interação do ser humano com o ambiente. Os valores e as crenças das pessoas integram o 

conhecimento a elas mesmas, já que determinam, em boa parte, o que cada conhecedor vê, absorve e 

conclui de acordo com suas observações. Já Gonzaga e Lima (2009, p. 69) afirma que, o 

conhecimento é a informação estruturada que tem valor para uma organização, e o mesmo é criado e 

modificado pelas pessoas, sendo obtido através da interação social, estudo, trabalho e lazer. 

Para Nonaka e Takeuchi (2008), o conhecimento é resultado do processamento de informações e 

aproveitamento de visões subjetivas e intuições de todos os indivíduos de uma organização, 

enfatizam que a gestão do conhecimento como um processo interativo de criação do conhecimento 

organizacional, definindo-se como “a capacidade que uma empresa tem de criar conhecimento, 

disseminá-lo na organização e incorporá-lo a produtos, serviços e sistemas”. O conhecimento é ação, 

atitude e intenção, é sempre utilizado com intuito de se obter um determinado fim. 

Para eles há dois tipos de conhecimentos, o tácito e o explícito. Os dois se complementam 

interagindo na atividade criativa do ser humano. 

O conhecimento explícito tem uma visão mais formal e explicita, de fácil comunicação que 

permite uma rápida transmissão de informação entre indivíduos, podendo ser formal e sistemático, 

através de palavras, números ou sons.  
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“O conhecimento explicito está relacionado com a identificação, o armazenamento do 

conhecimento e o seu compartilhamento” (Xavier, Oliveira, Teixeira, 2012).  

Já o tácito, é difícil de ser visualizado e explicado, é muito pessoal e difícil de ser formalizado, 

fazendo com que a comunicação seja difícil, já que está enraizado nas ações e na experiência 

corporal do indivíduo. Existem duas dimensões do conhecimento tácito, sendo estas, técnica e 

cognitiva. 

Para os autores, a dimensão técnica consiste em parte de habilidades técnicas, o tipo de destreza 

informal, de difícil especificação incorporada ao termo “know-how”, são pessoas especialistas em 

determinada área devido ao tempo de experiência, o profissional tem habilidades informais e com 

difícil detecção, sendo que frequentemente não se consegue pronunciar com facilidade os princípios 

técnicos ou científicos do que dominam.  

Também afirmam, que a dimensão cognitiva por sua vez abrange os ideais, valores, crenças, 

modelos mentais, percepções e emoções, essa dimensão é formada de acordo com o que percebemos 

o mundo em torno de nós. 

“O conhecimento tácito é formado a partir de experiências, valores, emoções, ideias e 

informações de cada individuo” (Xavier, Oliveira, Teixeira, 2012 p. 3). 

Nonaka e Takeuchi (1997 complementa o relação do conhecimento em quatro padrões de 

conversão do conhecimento: tácito para tácito (socialização), explícito para explícito (combinação), 

tácito para explícito (externalização) e explícito para tácito (internalização). 

Para eles a socialização é quando uma pessoa compartilha os conhecimentos tácitos diretamente 

com outro indivíduo. Um aprendiz pode absorver habilidades tácitas de seu mestre, através da 

observação, da imitação e da prática, porém nenhum deles agrega qualquer insight ao conhecimento. 

A combinação por sua vez é quando uma pessoa consegue combinar componentes isolados do 

conhecimento explícito para constituição de um novo todo, todavia, tal combinação não amplia a 

base de conhecimento que já existe. 



21 

 

A externalização ocorre quando um ser é capaz de expressar os fundamentos de seu 

conhecimento tácito e o converte em conhecimento explícito, permitindo que o conhecimento seja 

compartilhado por toda a equipe. 

E por fim, a internalização acontece quando um novo conhecimento explícito é compartilhado 

em toda a empresa, outros colaboradores começam a internizá-lo, ou seja, irão utilizar este 

conhecimento para ampliar, estender e reformular seus próprios conhecimentos tácitos. 

Mertins, Heisig e Vorbeck (1998) afirmam que, para melhor aproveitar o capital intelectual, a 

Gestão do Conhecimento oferece instrumentos que auxiliam as empresas a transformarem o 

conhecimento em uma fonte de vantagem competitiva e através da capacidade do ser humano de 

aprender e se adaptar a diversas situações, e faz a diferença no mercado competitivo, independente 

do ramo de atuação da empresa. 

Na figura 2 mostra as áreas definidas para a gestão do conhecimento, organização e normas, 

tecnologia da informação, cultura organizacional, recursos humanos e controles, através do 

conhecimento aplicado, gerado, armazenado e distribuído que gera valor aos processo do negocio e 

para organização. 

 

 

Figura 2 – Áreas definidas para a gestão do conhecimento 
Fonte: (Mertins; Heisig; Vorbeck, 2003) 
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2.2 GESTÃO DO CONHECIMENTO 

No guia PMBOK, sexta edição, p.70, capítulo 70, traz os processos de gerenciamento da 

integração do projetos, dentre eles está o gerenciamento de conhecimento do projeto que é utilizar os 

conhecimentos existentes e criar novos conhecimentos para alcançar os objetivos do projeto e 

contribuir para aprendizagem organizacional. Os principais benefícios deste processo são que os 

conhecimentos organizacionais anteriores são aproveitados para produzir ou aprimorar os resultados 

do projeto, e o conhecimento criado pelo projeto fica disponível para apoiar as operações 

organizacionais e projetos ou fases futuros. Este processo acontece ao longo do projeto e é dividido 

em entradas, ferramentas e técnicas e saídas, conforme ilustrado na figura 3. 

 

 

Figura 3 – Gerenciar o conhecimento do projeto 
Fonte: (Guia PMBOK, 6ª edição, p. 98, 2017) 

 

Para melhor compreensão da gestão do conhecimento, primeiramente, deve-se entender os 

conceitos de dado, informação e conhecimento: 
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• Dado: para uma organização, um dado é basicamente o registro estruturado de 

transações, atividades e operações realizadas pela mesma. Genericamente, pode ser 

definido como um conjunto de fatos distintos e objetivos, relativos a eventos já 

ocorridos (Davenport e Prusak, 2004). Trata-se da informação bruta, ou seja, da 

descrição exata de algo ou de algum evento que tenha ocorrido. Os dados em si não 

possuem relevância, propósito ou significado, contudo são importantes porque 

compõem a matéria-prima para criação das informações. 

• Informação: É uma mensagem com dados que fazem a diferença, podendo ser audível 

ou visível, e onde existe um emitente e um receptor. É o insumo mais importante na 

produção humana dentro da organização. Em suma, para Drucker, a informação são 

dados interpretados, dotados de relevância e algum propósito. Pode-se dizer que é um 

fluxo de mensagens que são capazes de gerar conhecimento. É um meio ou material 

necessário para extrair e construir conhecimento, acrescentando-lhe algo ou 

reestruturando-o. (Davenport e Prusak, 2004). 

• Conhecimento: Deriva da informação e assim como esta, dos dados. O conhecimento 

não é puro, nem simples, entretanto pode ser considerado uma mistura de elementos 

formalmente estruturados. Para Davenport e Prusak, o conhecimento pode ser 

comparado a um ser vivo, que cresce e se modifica à medida que interage com o meio 

ambiente. Os valores e as crenças integram o conhecimento, pois determinam, em 

grande parte, o que o conhecedor vê, absorve, conclui e realiza, a partir de suas 

observações. (Davenport e Prusak, 2004). 

 

Face ao exposto, entende-se que a gestão do conhecimento consiste em organizar e sistematizar, 

os dados, a informação e o conhecimento da organização. Trata-se de uma gestão que gira em torno 

da capacidade de captar, gerar, traduzir, modelar, transformar, armazenar, disseminar e gerenciar as 

informações (interna ou externa). Essa informação deve ser transformada em conhecimento e 

distribuída para os colaboradores da organização. O conhecimento aplicado, passa a ser um ativo da 

empresa e não mais um suporte à tomada de decisão. 

Na figura a seguir pode-se identificar os níveis hierárquicos da informação de acordo com (Beal, 

Adriana 2004), dado, informação e conhecimento. Na qual, dado remete aos registros no estado 
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bruto, facilmente estruturados, transferíveis e armazenados, a informação são dados dotados de 

relevância e propósito que exige consenso em relação ao significado e o conhecimento é a 

combinação da informação contextual, experiências, insight que inclui reflexão, síntese e contexto, é 

de difícil estruturação, difícil captura em maquinas e de difícil transferência. 

 

Figura 4 – Níveis hierárquicos da informação 
Fonte: (Beal, 2004) 

 

Gattoni (2004) entende que a gestão do conhecimento é um processo de negócios para o 

gerenciamento de ativos intelectuais da organização. Como fatores críticos de sucesso para a gestão 

do conhecimento, considera-se que a gestão do conhecimento deve: 

• Estar conectada à direção estratégica da organização; 

• Oferecer um ambiente tecnológico adequado para automatizar os processos e para suportar a 

colaboração e a disciplina da gestão do conhecimento; 

• Requerer uma cultura e uma disciplina organizacional que promova e suporte o 

compartilhamento do conhecimento, a colaboração entre indivíduos e seus gestores nas suas 

áreas de atuação. 
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Baseado no ciclo da gestão do conhecimento (socialização, externalização, combinação e 

integração) proposto por Nonaka e Takeuchi (1997), ela pode ser estruturada em quatro etapas, na 

primeira, as lições aprendidas são externalizadas em reuniões que devem ser realizadas durante todas 

as fases do ciclo de vida de projeto, uma vez que, o processo de registro das lições aprendidas deve 

acontecer durante todo o ciclo de vida do projeto e não somente durante o encerramento. Na segunda 

etapa, as lições aprendidas deverão ser discutidas e contextualizadas pelos membros da equipe de 

projeto, tornando-se um conhecimento explícito. Já na terceira etapa, as lições aprendidas, que foram 

contextualizadas, deverão ser analisadas por especialistas e separadas conforme seu grau de 

relevância dentro do projeto. Na quarta etapa, as lições aprendidas mais relevantes e contextualizadas 

passam a fazer parte dos ativos organizacionais da empresa.  

Após a conclusão do relatório das lições aprendidas no projeto, elas ficarão armazenadas e 

disseminadas nos treinamentos, workshops e reuniões de capacitação para os novos projetos. 

Para Davenport e Prusak (1998), a gestão do conhecimento é um recurso estratégico das 

empresas e consiste na modelagem do processo por meio de conhecimentos gerados, ao mesmo 

tempo em que estrutura as atividades como parte de um gerenciamento corporativo, sua função é 

tornar acessível grandes quantidades de informação organizacional, dando vida aos dados soltos e 

transformando-os em informação essencial ao desenvolvimento da empresa. 

Para Edvinsson e Malone (1998), através da gestão do conhecimento, a empresa consegue 

realizar o mapeamento dos ativos intelectuais e consegue apoiar a geração de novos conhecimentos e 

o estabelecimento de estratégias competitivas para a organização, aumentando sua competitividade, 

seja através da valorização de seus bens intangíveis ou do desenvolvimento lógico dos dados de 

forma a torná-los compreensíveis e de fácil aplicação para todos.  

Com esses objetivos, a gestão do conhecimento nas organizações amplia a estratégia competitiva 

e concorrencial da empresa, reduzindo seus custos com planejamento e desenvolvimento, gerando 

novos modelos de negócios e melhorando o aproveitamento do seu capital intelectual. 

Consideravelmente, a gestão do conhecimento também pode beneficiar a organização por meio 

do seu próprio desempenho, preocupando-se com as condições organizacionais e com o 

compartilhamento de informações relevantes que geram impactos positivos para a empresa. 
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Dessa forma, de acordo Edvinsson e Malone (1998), o capital humano, torna-se fonte geradora 

de receita, a informação se transforma em ferramenta para a comunicação e o relacionamento se 

torna algo interativo e decorrente das redes pessoais. 

A gestão do conhecimento, de alguma forma, sempre existiu nas empresas. A mudança atual é o 

simples fato de que esse processo vem sendo vinculado à administração estratégica das organizações, 

seja através de práticas de valorização do capital intelectual, da mensuração dos resultados, da 

remuneração por competência, entre outros fatores. Portanto, para implantar e ter sucesso com a 

gestão do conhecimento as empresas devem se ver como uma comunidade humana, na qual o 

conhecimento coletivo representa o seu maior diferencial, pois é na coletividade que se baseiam as 

competências para o desenvolvimento do trabalho. 

De acordo com Sagsan, 2006, na gestão de conhecimento existem cinco processos estratégicos: 

criação, compartilhamento, estruturação, utilização e fiscalização. Estes processos são parte do 

modelo chamado de “ciclo de vida da Gestão do Conhecimento”, que nos permite compreender, em 

ordem hierárquica, seu desenvolvimento dentro da empresa. Os colabores da companhia criam 

conhecimento por meio da intuição, habilidade, competências, comportamentos e experiências 

individuais no trabalho. Nesta etapa o conhecimento tácito é transferido para o conhecimento 

explícito. 

 

2.3 CAPITAL INTELECTUAL 

Para Peter Drucker (1998), as empresas em destaque pelo desempenho econômico, concorrências 

acirradas, dentre outras devem-se à contribuição humana. 

O autor afirma que o capital intelectual é o patrimônio de conhecimento, criatividade e 

inteligência de uma organização. Como ativo intangível, o capital intelectual tem a capacidade de 

gerar valor sustentável ao longo do tempo para a empresa. O capital intelectual pode ser considerado 

o valor oculto de uma organização com objetivo de valorizar o ativo intangível e formas de 

conhecimento para melhorar a vantagem competitiva e agregar valor à empresa. Ele se materializa 

no valor criado pelas pessoas no seu trabalho para uma organização. É um dos principais recursos 

das organizações mais competitivas. 
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Para Rosini e Palmisano (2003), as pessoas e o conhecimento são a base para a empresa. Sem 

profissionais motivados, treinados e qualificados, a empresa perde seu propósito de eficiência, as 

pessoas são a coluna vertebral da empresa. 

Através de pesquisas e estudos realizados Edvinsson e Malone (1997) sobre o capital intelectual, 

eles citam que capital intelectual é a soma do capital humano mais o capital estrutural. Na qual 

definem capital humano como o conhecimento, a experiência, o poder de inovação e a habilidade dos 

empregados de uma companhia para realizar as tarefas do dia-a-dia e são incluídos nesse capital os 

valores, a cultura e filosofia da empresa. Neste caso, porém, o capital humano não constitui 

propriedade da empresa.  

Já o capital estrutural se refere aos equipamentos de informática, os software, os bancos de 

dados, as patentes, as marcas registradas e todo o resto da capacidade organizacional que apoia a 

produtividade daqueles empregados, ou seja, tudo o que permanece no escritório quando os 

empregados vão para casa. O capital estrutural também inclui o capital de cliente, o relacionamento 

desenvolvido com os principais clientes. Ao contrário do capital humano, o capital estrutural pode 

ser possuído e, portanto, negociado. 

Para o autor, o capital humano somado ao capital estrutural gera o capital intelectual, que 

valoriza atividades como a lealdade dos clientes, e o desenvolvimento da competência dos 

empregados. 

Como o mundo está em constante transformação e sempre irão ocorrer mudanças, por conta da 

globalização as empresas devem ir atrás das evoluções e buscar sempre estar atualizadas sobre os 

acontecimentos. O conhecimento agregado à tecnologia, a oportunidade de bons negócios, ao 

incentivo, transforma-se em recurso para as empresas. O intelecto torna-se alvo de fonte de renda 

para as organizações, sendo uma ferramenta que apenas o serem humanos possuem. 

Através da valorização do conhecimento é evidente que é possível copiar de uma empresa os 

seus equipamentos, suas máquinas, seus os produtos, mas não o seu capital intelectual, as suas 

informações. No cenário atual em que estas organizações estão enquadradas, tem-se notado cada vez 

mais o intelecto humano como diferencial e por este motivo a importância de ter implantado uma boa 

gestão de conhecimento dentro da organização. 
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2.4 PLANO DE GESTÃO DO CONHECIMENTO 

O plano de gestão do conhecimento visa obter um amplo cenário sobre como a informação e o 

conhecimento gerados pela organização são produzidos, organizados e disseminados. 

As organizações cada vez mais estão em busca de melhor desempenho e para se obter vantagem 

competitiva e estar a frente no mercado priorizam em seu planejamento estratégico visão, missão, 

valores e objetivos e para alcançar suas metas precisam estar com seus colabores e empresa 

alinhados ao planejamento estratégico. A gestão do conhecimento está diretamente ligada ao 

planejamento estratégico no processo de tomada de decisões, para isso os gestores necessitam do 

conhecimento detalhado de todos os aspectos da empresa para traçar a estratégia organizacional e 

agregar valor aos negócios. 

De acordo com o guia PMBOK, sexta edição, p. 38, capitulo 2.2 fatores ambientais da empresa 

(faes), que se referem às condições fora do controle da equipe do projeto que influenciam, restringem 

ou direcionam o projeto. Essas condições podem ser internas e/ou externas à organização. Esses 

fatores são considerados entradas em muitos processos de gerenciamento de projetos, principalmente 

nos processos de planejamento. Tais fatores podem aumentar ou restringir as opções de 

gerenciamento de projetos e podem influenciar positiva ou negativamente os resultados.  

Ainda de acordo com o Guia PMBOK, sexta edição, p. 38, no capítulo 2.2.1 faes internos à 

organização e na p. 39, no capítulo 2.2.2 faes externos à organização.  

Faes internos à organização: 

• Cultura, estrutura e governança organizacionais. Por exemplo: visão, missão, valores, 

crenças, normas culturais, estilo de liderança, hierarquia, ética e código de conduta; 

• Distribuição geográfica de instalações e recursos. Por exemplo: localização de 

fábricas, equipes virtuais, sistemas compartilhados e computação na nuvem; 

• Infraestrutura. Por exemplo: instalações, equipamentos, canais de telecomunicações 

organizacionais, hardwares de tecnologia da informação, disponibilidade e 

capacidade existente; 
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• Software de tecnologia de informação. Por exemplo: ferramentas de software para 

elaboração de cronogramas, sistemas de gerenciamento de configuração, interfaces 

web para outros sistemas online automatizados e sistemas de autorização de trabalho; 

• Disponibilidade de recurso. Por exemplo: restrições de contratação e compras, 

provedores e subcontratados aprovados e acordos de colaboração; 

• Capacidade dos funcionários. Por exemplo: expertise, habilidades, competências e 

conhecimentos especializados de recursos humanos existentes. 

 

Faes internos à organização: 

• Condições de mercado. Por exemplo: concorrentes, participação no mercado, 

reconhecimento de marca e marcas registradas; 

• Influências e questões sociais e culturais. Por exemplo: clima político, códigos de 

conduta, ética e percepções; 

• Restrições legais. Por exemplo: leis e regulamentos locais e nacionais relacionados à 

segurança, proteção de dados, conduta de negócios, emprego e contratação; 

• Bancos de dados comerciais. Por exemplo: resultados de benchmarketing, dados 

padronizados de estimativa de custos, informações sobre estudos de risco; 

• Pesquisa acadêmica. Por exemplo: estudos, publicações e resultados de 

benchmarketing; 

• Padrões governamentais ou setoriais. Por exemplo: normas e regulamentações de 

órgãos reguladores relacionados com produtos, produção, ambiente, qualidade e mão 

de obra; 

• Considerações financeiras. Por exemplo: taxas de câmbio, taxas de juros, taxas de 

inflação, tarifas e localização geográfica; 

• Elementos ambientais físicos. Por exemplo: condições de trabalho, climáticas e 

restrições. 
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A cultura, crenças e experiência organizacional contribuem para formação de conhecimento, na 

capacidade de obter sucesso nos projetos e atingir os objetivos da empresa. Com o avanço da 

globalização, a compreensão do impacto das influências culturais é fundamental em projetos. 

De acordo com o guia PMBOK (2017), para melhor reter o conhecimento da organização é 

importante desenvolver uma metodologia que possa proporcionar uma interação das pessoas 

envolvidas no processo, essa metodologia deverá fornecer um referencial para o entendimento da 

cultura e história da organização, dos canais de comunicação utilizados, crenças, hábitos, padrões de 

comportamentos, experiências anteriores, criação, captação, estruturação, compartilhamento, 

disseminação e estruturação das ideias e informações.  

No guia PMBOK, sexta edição, p. 100, capítulo 4.4.1 gerenciar o conhecimento do projeto: 

entradas, incluí: o plano de gerenciamento do projetos (que se refere a todos os componentes do 

plano de gerenciamento do projeto), documentos do projeto (que inclui registro de lições aprendidas, 

atribuições da equipe do projeto, estrutura analítica dos recursos e o registro das partes interessadas), 

entregas (qualquer produto, resultado ou capacidade singular e verificável para realizar um serviço, 

ou seja trata-se normalmente de componentes tangíveis), os fatores ambientais da empresa (faes) e os 

ativos de processos organizacionais (políticas, processos e procedimentos organizacionais padrão, 

administração pessoal, requisitos de comunicação organizacional, procedimentos formais de 

compartilhamento de conhecimento e de informação). 

Pelo PMBOK, sexta edição, p. 102, capítulo 4.4.2, gerenciar o conhecimento do projeto: 

ferramentas e técnicas, através de opinião especializada (através do gerenciamento de 

conhecimentos, gerenciamento de informações, aprendizagem organizacional, ferramentas de 

gerenciamento de conhecimento e informações e informações relevantes de outros projetos), 

gerenciamento de conhecimentos (que incluí redes de relacionamento, comunidades práticas, 

reuniões, aprendizagem por observação, job shadowing e observação reversa, reverse shadowing, 

fóruns e grupos de discussão, eventos de compartilhamento de conhecimento, oficinas, incluindo 

sessões de resolução de problemas e revisões de aprendizagem para identificar as lições aprendidas, 

narração de histórias, técnicas de gerenciamento de criatividade e ideias, feiras e treinamento com 

interação entre alunos), gerenciamento de informações (métodos de codificação do conhecimento 

explícito, registro das lições aprendidas, serviços de biblioteca, coleta de informações e sistema de 
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informação de gerenciamento de projeto - SIGP) e habilidades interpessoais e de equipe (escuta 

ativa, facilitação, liderança, rede de relacionamento e consciência política).  

Pelo PMBOK, sexta edição, p. 104, capítulo 4.4.3, gerenciar o conhecimento do projeto: saídas, 

por meio do plano de gerenciamento de projetos (documento que descreve como o projeto será 

executado, monitorado e controlado, e concluído. Ele integra e consolida todos os planos de 

gerenciamento auxiliares, linhas de base e outras informações necessárias para gerenciar o projeto). 

Logo, a gestão do conhecimento fornece subsídios ao planejamento estratégico e o influencia 

através do conhecimento da organização e ambos dependem dos seus colaboradores e do 

comprometimento de cada um. A gestão do conhecimento quebra barreiras que impedem a 

aprendizagem, proporciona uma visão compartilhada e o domínio do pensamento sistêmico, que 

permite entender os fatos dentro de um contexto e não isoladamente. 

A gestão do conhecimento é um processo corporativo focado na estratégia empresarial que 

envolve a gestão de conhecimento organizacional, de competências, de talentos, a busca por 

melhores práticas, o desenvolvimento de pessoas e a aprendizagem organizacional. 

A gestão do conhecimento organizacional define diretrizes, metodologias e sistemáticas visando 

proteger o conhecimento organizacional, para isso considera as seguintes etapas do ciclo de gestão: 

criação, captação, registro, análise, distribuição, compartilhamento e reutilização. 

A gestão de competências determina critérios e indicadores para mapear as competências 

institucionais e individuais, cujo objetivo é identificar as necessidades e habilidades dentro da 

empresa e definir ações para efetivar os processos de desenvolver produtos ou serviços e no 

relacionamento com os clientes. É colocar em prática o que se sabe em um determinado contexto. 

Dentro da gestão de competências tem-se a gestão do capital intelectual que é dividido em capital 

humano (habilidades dos colaboradores em seus conhecimentos tácitos e explícitos), capital 

estrutural (soma das patentes, processos, manuais, marcas, tecnologias, banco de dados e estruturas 

organizacionais) e capital de clientes (valor dos relacionamentos de uma empresa com clientes e 

fornecedores). 

A gestão de talentos estabelece como as pessoas serão alocadas nas equipes de trabalho. A área 

de recursos humanos traça os perfis dos profissionais da empresa e os mesmos são adaptados 
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conforme as atividades, também definem a necessidade de treinamentos para substitutos e parceiros, 

além de identificar maneiras de proteger o conhecimento. 

A busca por melhores práticas é a procura constante por ações mais apropriadas que possam 

melhorar os processos da organização, ou seja, aproveitar ao máximo o que já foi realizado antes. 

O desenvolvimento de pessoas é fornecer capacitação aos colaboradores voltados à educação, 

através de treinamentos, cursos, especializações conforme identificados na gestão de talentos e de 

competências. 

A aprendizagem organizacional se refere aos estudos, normas, padrões e regras necessárias para a 

implantação do aprendizado organizacional, cujo objetivo é que todos os colaboradores possam 

aprender e compartilhar o conhecimento da maneira mais rápida possível. 

Para se implementar o plano de gestão do conhecimento de acordo com os estudos realizados, 

foram definidas quatro etapas: diagnóstico, planejamento, desenvolvimento e implementação. 

Na fase de diagnóstico é realizada a auto avaliação, na qual a organização identifica se existem 

ou não processos de gestão do conhecimento implantados, se são registrados, documentados e 

compartilhados com os colaboradores, se o acesso é fácil, se existem anomalias nos processos, 

determina o grau de utilização da gestão do conhecimento, identifica os pontos fortes e fracos e 

analisa o grau de maturidade da companhia.  

Esta avaliação pode ser realizada através de pesquisa realizada de maneira individual e em grupo. 

A avaliação deve conter alguns indicadores importantes na gestão estratégica da companhia, 

independente do seu ramo de atuação, porém que são comuns a maioria das empresas que trabalham 

com gerenciamento de projetos, são eles: liderança, processos, pessoas, tecnologia, aprendizagem, 

inovação, infraestrutura, gestão e recursos. Através dos resultados obtidos individuais e em equipes a 

organização conseguirá traçar melhor sua estratégia para implementar a gestão do conhecimento e 

como irá suprir as necessidades identificadas na empresa e alcançar sucesso nos resultados. 

Após este levantamento é elaborado o business case (plano de negócios) para justificar a 

importância da gestão do conhecimento dentro da companhia, quais os motivos para se implantar, 
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objetivos, definir o escopo de abrangência do plano, fatores críticos de sucesso, análise dos custos e 

riscos da implantação da gestão do conhecimento.  

Deve se considerar nesta fase como a empresa deseja que as informações sejam armazenadas, 

faz-se um estudo de ferramentas e meios apropriados para este processo que permita que a 

informação seja alocada em um repositório digital possibilite um acesso fácil e rápido aos 

interessados, seja reduzida a duplicidade de informações, aumente o compartilhamento de do 

conhecimento e proporcione uma aprendizagem mais rápida dos novos colaboradores, melhore a 

eficiência e qualidade nos processos, permitindo os funcionários possam criar e inovar. 

No planejamento é definida a visão, os objetivos principais e específicos e as estratégias da 

gestão do conhecimento, todos alinhados ao planejamento estratégico da organização, na próxima 

fase são identificados e priorizados os projetos de gestão do conhecimento a serem implementados 

(individual, por equipe, intra e interorganizacional), depois são definidas as práticas de gestão do 

conhecimento, sensibilização dos colabores e então se elabora o plano de gestão do conhecimento. 

Deve ser elaborado o mapeamento, a captura, e coleta do conhecimento de cada colaborador e 

proporcionar treinamento necessário quando for diagnosticado a necessidade de desenvolvimento de 

novas competências. Para as equipes deve se cultuar a ideia de compartilhar o conhecimento e 

proporcionar subsídios que incentivem esta prática. Intraorganizacional o foco está na aprendizagem 

organizacional, nas pesquisas e desenvolvimento através de benchmarketing interno e grupo de 

especialistas. Já o interorganizacional o desenvolvimento de redes de trabalho e gestão da inovação é 

realizado através de benchmarketing externo e rede de práticas de gestão de pessoas, suporte à 

tecnologia e facilitadores do processo de gestão do conhecimento. 

Na terceira etapa de desenvolvimento é implantado um projeto piloto que deverá ser 

acompanhado e avaliado e com os resultados desse piloto será utilizada as lições aprendidas para 

implementar o projeto do plano de gestão do conhecimento definitivo na organização. Avaliar o que 

foi bom, o que foi ruim, os fatores que ajudaram, os fatores que não contribuíram, o que pode ser 

descartado e o que deve ser continuado. 

E por fim na implementação baseado no que foi documentado e testado define os fatores críticos 

de sucesso para implementação da gestão do conhecimento, os meios para manter os resultados 

esperados, a maneira de lidar com a resistência das pessoas, o público alvo, elabora então um plano 
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de comunicação que atenda as necessidades da empresa e seja assertivo, eficiente e eficaz durante e 

após a implantação da gestão do conhecimento.  

A implantação do plano pode seguir o modelo PDCA (plan, do, check, action) de Walter Andrew 

Shewart, criado na década de 20 e que foi popularizado na década de 50 por Willian Edwards 

Deming que aplicou o modelo no gerenciamento da qualidade, este método de gestão é utilizado para 

controle e melhoria contínua dos processos com intuito de alcançar as metas e o sucesso da 

organização, através de quatro etapas: planejamento, desenvolvimento, verificação e aplicação de 

ações corretivas de modo a estar sempre e continuamente aperfeiçoando o projeto ou processo.  

Esse modelo é baseado na repetição aplicada sucessivamente nos processos que permite que as 

informações sejam padronizadas, minimizando as chances de erros na toma de decisões, pois o ciclo 

está constantemente se renovando e melhorando, uma vez que cada etapa do processo é analisada. 

Quando uma empresa utiliza o ciclo PDCA na implementação do plano de gestão de 

conhecimento, ela deverá se atentar para que sua implementação não seja incorreta. É preciso 

realizar um bom planejamento, estabelecer metas e ir em busca de alcança-las. Além disso, é 

necessário checar e procurar melhorar em cada processo. 

O conhecimento das pessoas envolvidas na criação e implementação de um plano de gestão de 

conhecimento deve ser tratado com metodologias assertivas e eficientes, além de ferramentas 

adequadas (Drucker, 1993).  

Além disso, o perfil dos clientes mudou, atualmente possuem mais informações e estão cada vez 

mais exigentes e possuem cada vez mais expectativas em relação à qualidade dos produtos e serviços 

oferecidos e desejam mais transparência sobre a origem e processos de fabricação e execução, além 

disso possuem interesse no compromisso que a empresa possui em relação à sociedade, à ética e ao 

meio ambiente. 

A sociedade vive o momento da era da informação e os clientes estão mais atentos aos produtos e 

serviços do mercado, esse momento ampliou o acesso ao conhecimento e a participação das pessoas, 

modificando de forma cada vez mais efetiva sua relação com as empresas, as marcas e o mercado. 

As organizações para se conectar a este cliente busca conhecê-lo, e tenta antecipar suas necessidades 

para surpreendê-lo. Ações como esta permitem que a companhia fortaleça sua marca, através da 
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confiança do cliente gerando credibilidade no mercado e tornando a marca mais forte, fazendo com 

que o negócio da empresa cresça. 

Para aumentar a vantagem competitiva as organizações tem investido na gestão do conhecimento 

e o processo de implementar um plano envolve uma análise aprofundada da história da empresa, suas 

atuações no passado, presente e visão para o futuro, como as atividades corporativas são 

desenvolvidas em todas os setores e qual relação com o mercado e com os seus clientes, qual seu 

grau de maturidade nesse processo. Através do estudo aprofundado é possível definir práticas que 

podem ser executadas ou não para que os objetivos sejam atingidos. 

O conhecimento de todos os envolvidos em uma empresa faz com que ela funcione  e atinja 

seus objetivos estratégicos se ele estiver direcionado estrategicamente é possível alavancar os 

negócios, ao implementar a gestão de conhecimento é possível garantir que o know-how especifico, 

constituído pelo conhecimento teórico dos colaborados e pela experiência que adquiriram ao longo 

do tempo de trabalho, da empresa não ficará restrito a apenas algumas pessoas ou ser esquecido no 

meio das tarefas diárias, através do conhecimento consegue aumentar a criatividade, a inovação e 

obter melhores resultados.  

A gestão do conhecimento, conforme guia PMBOK, sexta edição (2017), engloba diversas 

metodologias e ferramentas cujo objetivo é administrar todo o conhecimento produzido em uma 

organização, ao identificá-lo, renová-lo e direcioná-lo estrategicamente. Cada área da empresa possui 

informações e conhecimentos que podem colaborar não só durante as atividades do setor, como 

também na tomada de decisões da empresa, ao compartilhar as informações é possível desenvolver 

ações eficazes de maneira ampla dentro da companhia, com isso ganha-se uma importante vantagem 

competitiva no mercado. 

 

2.5 TECNOLOGIA E GESTÃO DO CONHECIMENTO  

Para Hasanali (2002), a decisão do uso da Tecnologia não é mais uma decisão interna nas 

empresas, ela é externa se o seu concorrente fizer e você não, você certamente terá problemas para se 

manter no mercado. 
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O autor afirma que para se obter uma boa gestão de conhecimento implantada deve-se apostar na 

construção de um sistema de compartilhamento de conhecimento que fornecerá às organizações e 

aos seus colaboradores o acesso a informações que irão ajudá-los a fazer o seu trabalho de maneira 

mais fácil, rápida e eficiente, entretanto, isso é uma tarefa difícil de se alcançar, pois depende muito 

da capacidade tecnológica da organização e de uma equipe de Gestão do Conhecimento que 

permitam fazer escolhas inteligentes para que se possa tomar melhores decisões. 

Para usar corretamente a Tecnologia, é fundamental se questionar a maneira tradicional de 

pensar, de forma que se consiga identificar as oportunidades. Utilizando uma fonte estruturada de 

inspiração, tem-se uma base de reflexão desenvolvida por Stanley Davis, em seu livro Futuro 

Perfeito, editado nos Estados Unidos em 1989 e considerado o livro da década de 80. Esta mesma 

base é referendada pelo autor, em seu outro livro, Blur, editado em 1999 – uma década depois. 

Quando uma empresa for projetar o seu negócio, seja ele qual for, deve-se levar em consideração 

os seguintes fatores identificados no livro Blur:  

 

1. A qualquer tempo – o tempo como fator de competitividade; a compressão do tempo; a 

velocidade nos processos e no atendimento aos Clientes; 

2. Em qualquer lugar – espaço não é mais fator de limitação – a Tecnologia quebrando as 

fronteiras das organizações e conectando tudo a todos; a Conectividade; 

3. A desmaterialização dos produtos, ou o crescimento dos serviços agregados a produtos; a 

Intangibilidade; 

4. A Customização de massa – produtos e serviços feitos de acordo com a necessidade  

individual de cada consumidor. 

No livro Blur, é evidente que o centro do tripé é: Velocidade X Conectividade X Intangibilidade. 

A Conectividade, a Velocidade e a Intangibilidade, produtos derivados do tempo, do espaço e da 

massa, estão tornando indistintas as regras e redefinindo as empresas e nossas vidas. Estão mudando 

o cenário, o que antes eram soluções, como a produção em massa, a fixação segmentada de preços e 
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as funções de trabalho padronizadas, que eram eficazes num mundo industrial relativamente lento e 

não-conectado. Atualmente, é preciso olhar para o ambiente externo, e analisar as forças de 

mudança, as ameaças e oportunidades presentes, pois estas bem trabalhadas certamente significam a 

adequação da empresa ao mercado. 

Por este motivo, é tão importante a Tecnologia da Informação (TI) na criação de um sistema de 

Gestão do Conhecimento, assim como à sua capacidade tecnológica e seus recursos necessários para 

usá-la sem limitar o seu potencial de conhecimentos organizacionais. 

A tecnologia da informação, que tem origem através do conhecimento das pessoas, tem sido, ao 

longo do tempo, cada vez mais empregada como instrumento para variados fins, como, para 

acompanhar a velocidade com que as transformações vem ocorrendo na atualidade, para conseguir 

aumentar a produção, para melhorar a qualidade dos produtos e serviços oferecidos, para fornecer 

suporte à analise de mercados, para proporcionar mais agilidade e eficiência na interação com o 

mercado, clientes, fornecedores e competidores.  

Trata-se de uma ferramenta para a gestão do conhecimento que vem sendo criada e utilizada nas 

mais variadas formas e que se sobrepõe rapidamente por outras mais novas e de última geração, um 

dos motivos para acompanhar o ciclo de gestão do conhecimento e identificar melhorias aplicáveis a 

esta gestão. 

Alguns gestores e profissionais acreditam que ao se utilizarem dessas tecnologias e ferramentas 

de gestão estão gerindo o conhecimento. No entanto, como já tratamos neste trabalho, a gestão do 

conhecimento é muito mais do que a tecnologia utilizada para facilitar o processo de gestão, apesar 

dela fazer parte deste processo e servir fortemente para impulsionar qualquer plano de implantação 

da gestão do conhecimento em uma organização (Davenport, Prusak, 2003).  

Entende-se por tecnologia um conjunto de conhecimentos, técnicas, métodos e projetos que 

funcionam de determinada maneira e produzem efeitos determinados e está presente em vários 

produtos, processos de produção e serviços (Figueiredo, 2005). 

Em gestão do conhecimento a tecnologia não pode ser reduzida à maquinaria ou aos 

equipamentos e ferramentas de trabalho, ela é parte deste contexto, visto que também faz parte do 

conhecimento tácito existente nos indivíduos e em toda a organização. Mais especificamente, no 
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conhecimento armazenado na forma de qualificação das pessoas, suas experiências e talentos e no 

tecido organizacional de uma ou mais empresas. (Figueiredo, 2005). 

Para Knechtli (2005), os objetivos e os benefícios da utilização de tecnologias na gestão do 

conhecimento referem-se ao desenvolvimento de um método de comunicação eficaz que colabora 

para desenvolver uma cultura de comunicação e compartilhamento de informações na organização, a 

tecnologia impulsiona o aumento da produtividade, a melhoria dos processos de qualidade dos 

produtos e serviços oferecidos, gera valor para a marca da empresa, proporciona mais autonomia e 

satisfação dos colaboradores, faz com que os processos tornem-se mais ágeis e rápidos, além de 

proporcionar a redução de custos dos processos. 

De acordo com Davenport; Prusak (2003, p. 151), a mais valiosa função da tecnologia na gestão 

do conhecimento é ampliar o alcance da transferência do conhecimento, para os autores, "a TI 

possibilita que o conhecimento de uma pessoa ou de um grupo seja extraído, estruturado e utilizado 

por outros membros da organização e seus parceiros de negócios no mundo todo". 

Os autores afirmam que o papel da TI é contribuir para que a organização que se volte para a 

gestão do conhecimento tenham uma abordagem que enxergue a organização como uma comunidade 

humana, cujo conhecimento coletivo representa um diferencial competitivo em relação à 

concorrência. 

As competências e o conhecimento coletivo baseiam-se em informações de negócio da 

organização, conhecimento e experiência, que não necessariamente cabem ou se restringem a uma 

área da empresa. Nas empresas com maior grau de maturidade na gestão do conhecimento, o 

conhecimento não está centralizado a nível da diretoria e gerências, mas encontra-se disseminado 

entre os seus colaboradores. 

Para Davenport; Prusak (2003), o maior desafio para a área de tecnologia da informação é 

identificar, encontrar ou desenvolver tecnologias e sistemas de informação que apoiem a 

comunicação empresarial, a troca de ideias, experiências e conhecimento, e além disso incentivem e 

facilitem os trabalhadores a se unirem, a participarem dos processos. É necessário sair do patamar do 

processamento de transações, da integração logística, do workflow e dos meios eletrônicos, deve-se 

agregar a isto formas de comunicação, de aprendizado, de estruturação e acesso às ideias e 

experiências. A TI tem papel estratégico no desenvolvimento da gestão do conhecimento, através da 
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criação de mecanismos que permitam que os profissionais possam trabalhar de maneira integrada e 

com ferramentas tecnológicas que ofereçam suporte, sejam flexíveis, fáceis de usar, proporcionando 

maior autonomia. 

Algumas das ferramentas utilizadas por empresas com alto grau de maturidade em gestão de 

conhecimento na Europa de acordo com pesquisa realizada pela revista Information Strategy Online, 

ligada à conceituada The Economist, são elas: videoconferência, groupware, painéis eletrônicos e 

grupos de discussão, base de dados on-line, softwares de gerenciamento de projetos, internet, 

intranets, sistemas especialistas, agentes de pesquisa inteligentes, data warehouse / data mining e 

gerenciamento eletrônico de documentos. 

Cada empresa deve estudar as ferramentas existentes no mercado e escolher as que melhor se 

adaptam ao seu negócio e sua gestão, as que propiciam integração das pessoas, que facilitem a 

superação de barreiras do negócio, que ajudam a prevenir a fragmentação das informações e que 

permitam a criação de redes globais para compartilhamento do conhecimento.  

A TI aliada à gestão do conhecimento contribui para a evolução da empresa, amplia sua 

capacidade de solução dos problemas, propicia maior criatividade e inovação aos negócios, 

fornecendo meios para que os problemas sejam resolvidos de maneira eficiente, para que sejam 

desenvolvidos protótipos, novos produtos e novas soluções para o mercado. Na implantação da 

metodologia para gerenciamento do conhecimento é de suma importância escolher as melhores 

tecnologias, softwares e ferramentas para auxiliar no processo e obter bons resultados e sucesso na 

implantação. 

 

2.6  MATURIDADE EM GESTÃO DE PROJETOS 

Para Duarte (2017), uma das grandes preocupações das empresas nos dias de hoje é o 

amadurecimento na ciência e na arte de gestão de projetos. Maturidade em gerenciamento de 

projetos se define em quão hábil uma organização está em gerenciar seus projetos. Além disso, cada 

vez mais as empresas se deparam com o desafio de gerenciar seus projetos com eficiência, nos 

prazos e custos planejados. 
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O autor afirma que quando é atribuído a uma empresa o status de madura, entende-se que ela 

segue seus projetos com eficácia, seus objetos são alcançados da melhor forma e que ela está em 

constante evolução. 

Para medir o grau de maturidade de uma empresa existem alguns modelos servem de 

mecanismos para quantificar numericamente a capacidade de gerenciar projetos com sucesso. 

Alguns dos principais modelos adotados são: CMM Capability Maturity Model), CMMI 

(Capability Maturity Model Integration), Prado-MMGP (Modelo de Maturidade em Gerenciamento 

de Projetos), Kerzner-PMMM (Kerzner Project Management Maturity Model) e OPM3 

(Organizational Project Management Maturity Model). (Duarte, 2017). 

Modelos de Maturidade 

Para medir o grau de maturidade de uma empresa existem alguns modelos que servem de 

mecanismos para quantificar numericamente a capacidade de gerenciar projetos com sucesso. 

As organizações desejam atingir a maturidade e excelência em gerenciamento de projetos. No 

entanto, nem todas as empresas reconhecem que o prazo pode ser reduzido através do planejamento 

estratégico para o gerenciamento de projetos. 

O motivo da crescente preocupação com o grau de maturidade de uma organização pode ser 

facilmente entendido no conceito do professor Darci Padro publicado na revista PM Mundo: 

“Quanto maior a maturidade em Gerenciamento de Projetos da organização, mais consistentes são os 

resultados dos seus projetos, aumentando não apenas a taxa de sucesso individual dos mesmos mas 

também os benefícios e valor agregado dos projetos e portfólios para o negócio.” 

 

1 – Modelo CMM  

O CMM é a maior referência ao estudo de maturidade em gerenciamento de projetos nas 

organizações, foi desenvolvido pelo Software Engineering Institute (Humphrey, 1989; Paulk et al., 

1995; Weinberg, 1993; Billings et al., 1994; Pessôa e Spinola, 1997). Ele surgiu como um modelo 
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para avaliação de risco na contratação de empresas de software pelo Departamento de Defesa dos 

Estados Unidos (DoD). 

Nesse modelo existem níveis que corresponde a um conjunto de áreas chave de processo cuja 

estruturação é considerada necessária. O primeiro nível (inicial) é caracterizado por um processo 

informal em que os projetos habitualmente ultrapassam os prazos e custos originais. No segundo 

nível (repetível), implantam-se os conceitos de gerenciamento básico de projeto, em que novos 

projetos, similares a outros já realizados, são desenvolvidos com o cumprimento dos prazos. O 

terceiro nível (definido) é marcado pela existência de um processo definido padrão da organização, a 

partir do qual se desdobram todos os métodos e procedimentos para a realização dos projetos. No 

quarto nível (gerenciado), os processos e produtos são quantitativamente controlados. Já, o quinto 

nível (de otimização) caracteriza-se pela institucionalização do modelo de maturidade, podendo a 

empresa gerar, então, um processo de melhoria contínua. 

Modelo CMMI 

O modelo CMMI foi projetados para descrever níveis distintos de melhorias de processos. Na 

representação em estágios, os níveis de maturidade oferecem a ordem recomendada para a 

abordagem da melhoria de processos em estágios. 

Os níveis de maturidade organizam as áreas de processos. Nas áreas de processos estão as metas 

genéricas e específicas, bem como as práticas genéricas e específicas. As características comuns 

organizam as práticas genéricas. 

Esta representação se concentra nas melhores práticas que a organização pode utilizar para 

melhorar os processos nas áreas de processos que pertencem ao nível de maturidade que se deseja 

atingir. 

Nesse modelo leva-se em consideração os seguintes níveis de maturidade: 

Nível de Maturidade 1: Inicial 

No nível de maturidade 1, os processos são informais e caóticos. A organização normalmente não 

possui um ambiente estável. O sucesso destas organizações depende da competência das pessoas e 

não do uso de processos comprovados. 
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Apesar deste ambiente informal e caótico, organizações de nível 1 de maturidade muitas vezes 

produzem produtos e serviços que funcionam. 

Entretanto, elas frequentemente excedem o orçamento e o cronograma de seus projetos. 

Nível de Maturidade 2: Gerenciado 

Nesse nível de maturidade, uma organização atingiu todas as metas específicas e genéricas das 

áreas de processos do nível 2 de maturidade. 

Em outras palavras, os projetos da organização asseguraram que os requisitos são gerenciados e 

que os processos são planejados, executados, medidos e controlados. 

Nível de Maturidade 3: Definido 

No nível de maturidade 3, uma organização atingiu todas as metas específicas e genéricas das 

áreas de processos definidas para os níveis de maturidade 2 e 3. 

No nível de maturidade 3, os processos são bem caracterizados e entendidos e estão descritos em 

padrões, procedimentos, ferramentas e métodos. 

Nível de Maturidade 4: Gerenciado Quantitativamente 

No nível de maturidade 4, uma organização atingiu todas as metas específicas das áreas de 

processos atribuídas aos níveis de maturidade 2, 3 e 4 e as metas genéricas atribuídas aos níveis de 

maturidade 2 e 3. 

São selecionados os subprocessos que contribuem significativamente para o desempenho geral 

do processo. 

Estes subprocessos selecionados são controlados utilizando estatísticas e outras técnicas 

quantitativas. 
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Nível de Maturidade 5: Otimizado 

Nesse último nível, uma organização atingiu todas as metas específicas das áreas de processos 

atribuídas aos níveis de maturidade 2, 3, 4 e 5 e as metas genéricas atribuídas aos níveis de 

maturidade 2 e 3. 

Os processos são continuamente melhorados com base em um entendimento quantitativo das 

causas comuns de variações inerentes aos processos 

Modelo Prado-MMGP 

Dos modelos de maturidade existentes, este foi criado por Darci Prado em 2002, que é autor dos 

três livros da série Pesquisa Operacional e dos sete livros da série Gerência de Projetos, da Editora 

Falconi. Além disso, tem publicado papers e apresentado trabalhos em congressos no Brasil e no 

exterior. O modelo apresentado por ele é baseado na sua experiência com empresas brasileiras, 

envolvendo centenas de projetos e sua principal característica é a simplicidade e facilidade de uso. 

De acordo com vários estudos realizados em artigos referente à maturidade, esse modelo já foi 

aplicado a dezenas de organizações brasileiras e os resultados obtidos são condizentes com o que se 

obtém com um diagnóstico aprofundado. 

Prado-MMGP está estruturado em cinco níveis e sete dimensões. Além disso contempla 

estratégias, processos, pessoas, tecnologias e ferramentas e é aderente às terminologias utilizadas no 

PMBOK (PMI) e no ICB (IPMA). Os níveis são os seguintes: inicial, conhecido, padronizado, 

gerenciado e otimizado. As dimensões são: competência em gestão de projetos, competência técnica 

e contextual, competência comportamental, metodologia, informatização, estrutura organizacional e 

alinhamento estratégico. 

Este modelo do Darci Prado pode ser encontrado no seguinte site: 

http://www.maturityresearch.com/novosite/index.html. Nesse modelo leva-se em consideração os 

seguintes níveis de maturidade: 
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Nível 1 – Inicial ou Embrionário ou ad hoc 

Os projetos são executados na base da “boa vontade” ou do “melhor esforço” individual. 

Geralmente não se faz planejamento e o controle é inexistente. 

Nível 2 – Conhecido 

A organização fez investimentos constantes em treinamento e adquiriu softwares de 

gerenciamento de projetos. Pode ocorrer a existência de iniciativas isoladas de padronização. 

Nível 3 – Definido ou padronizado 

Foi feita uma padronização de procedimentos, difundida e utilizada em todos os projetos sob a 

liderança de um escritório de gerenciamento de projetos. Uma metodologia está disponível e é 

praticada por todos e parte dela está informatizada. 

Nível 4 – Gerenciado 

Os processos estão consolidados e a empresa está aperfeiçoando o modelo. O Ciclo de Melhoria 

Contínua é aplicado sempre que se detecta alguma deficiência. Existe um alinhamento dos projetos 

com os negócios da organização. 

Nível 5 – Otimizado 

Existe uma otimização na execução de projetos com base na larga experiência e também nos 

conhecimentos e atitudes pessoais (disciplina, liderança, etc.). 

Modelo Kerzner-PMMM 

Dos modelos de maturidade, o KPMMM foi desenvolvido pelo Dr. Harold Kerzner, alinhado ao 

PMBOK e ao PMI, e leva em consideração nove áreas da gestão de projetos: escopo, integração, 

tempo, custo, qualidade, recursos humanos, comunicações, risco e aquisição. A avaliação do grau de 

maturidade é baseada em cinco níveis: processos iniciais, processos e padrões estruturados, padrões 

organizacionais e institucionalização do gerenciamento de projeto, gerenciado, otimizado. 
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Ele é composto por cinco níveis de maturidade e avaliado por um questionário contendo 183 

questões. Esse modelo é categorizado nos seguintes níveis de maturidade: 

Nível 1 – Terminologia Comum 

A organização reconhece a importância do gerenciamento de projetos e a necessidade de adquirir 

conhecimento básico nesta área e de utilizar uma terminologia comum a gerenciamento de projetos. 

Nível 2 – Processos Comuns 

A organização reconhece que processos comuns aos projetos precisam ser definidos de forma 

que o sucesso em um projeto possa ser repetido em outros projetos. 

Nível 3 – Metodologia Única 

A organização reconhece o efeito sinérgico de se combinar todas as metodologias existentes na 

corporação em uma única metodologia, centrada em gerenciamento projetos. 

Nível 4 – Benchmarking 

A empresa reconhece que é necessário que os processos sejam melhorados para que possa 

continuar competitiva e portanto comparações (benchmarks) com outras empresas/instituições do 

mercado são continuamente feitas. 

Nível 5 – Melhoria Contínua 

A organização avalia a informação obtida pelas comparações e decide se estas poderão ou não 

auxiliar na evolução da Metodologia Única. 

Modelo OPM3 

Dentre os modelos de maturidade, o OPM3 é um padrão mundialmente reconhecido de melhores 

práticas para avaliar e desenvolver capacidades organizacionais na gestão de projetos, programas e 

portfólios. 
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Este modelo foi concebido pelo PMI (Project Management Institute) é composto por 

conhecimento, avaliação e aperfeiçoamento. O nível de maturidade é atribuído por uma avaliação 

contendo 151 questões e a avaliação é baseada em quatro dimensões: estágio de melhoria dos 

processos, domínios, progressão das capacitações incrementais, associação aos processos de 

gerenciamento do PMBOK. 

Uma vantagem competitiva pode ser a habilidade para traduzir a estratégia organizacional em 

resultados através de projetos. Segue algumas vantagens da aplicabilidade dos modelos de 

maturidade: 

• Desenvolvimento de estruturas de governança; 

• Padronização e integração de processos; 

• Utilização de métricas de desempenho; 

• Controle e melhoria contínua de processos; 

• Comprometimento com gerenciamento de projetos; 

• Priorização de projetos e alinhamento com a estratégia organizacional; 

• Utilização de critérios para continuação ou término de projetos; 

• Medir como está a maturidade de gerenciamento de projetos, programas e 

portfólio da organização em relação as boas práticas mundiais de PPM. 

Todos estes modelos de maturidade, em alguma etapa da sua aplicação, fazem referência à 

aquisição de conhecimento. Durante a execução de cada tarefa do projeto é gerado conhecimento e 

com ele a possibilidade da sua absorção em prol do desenvolvimento das competências da equipe e 

consequente aumento do nível de maturidade do projeto. Dixon (2000), afirma que a aprendizagem 

organizacional a partir da execução de tarefas se desenvolve em ciclos. 

Enquanto estão executando os ciclos, o conhecimento gerado, deve ser incorporado às 

competências organizacionais com objetivo de garantir que uma nova execução da mesma tarefa 

aconteça com um maior grau de expertise. Na figura a seguir pode-se observar como este ciclo 

acontece no ambiente do projeto, conforme as seguintes fases descritas por Dixon, (2000): execução 

de uma tarefa, os resultados obtidos após a execução da tarefa, avaliação da execução da tarefa, 

criação do conhecimento, seleção do sistema de transferência do conhecimento, tradução do 
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conhecimento em uma linguagem comum a todos, adaptação do conhecimento pelo receptor, e 

novamente a execução de uma tarefa. 

 

Figura 5 – Ciclos do Conhecimento 
Fonte: Dixon, 2000. 
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3. GUIA PARA IMPLEMENTAR A GESTÃO DO CONHECIMENTO 

Este guia foi elaborado através de estudos de ferramentas, tecnologias e técnicas de gestão do 

conhecimento, conforme Davenport e Prusak (1998), Dixon (2000), Kerzner (2003), Leonard e 

Strauss (2000), Nonaka e Takeuchi (2008), Santos (2005), sexta edição do guia PMBOK que trazem 

diferentes perspectivas sobre as atividades envolvidas no processo de gestão do conhecimento, 

identificam algumas dimensões organizacionais e as práticas e iniciativas de gestão do conhecimento 

que utilizam, assim como as melhores práticas em projetos que podem ser utilizadas na implantação 

da gestão do conhecimento. 

O guia para a implantação do plano de gestão do conhecimento, consiste em criar uma 

metodologia que é um caminho ou uma via para a realização de algo. É um processo para se atingir 

determinado fim ou para se alcançar o conhecimento. 

Esse guia serve como uma proposta para implantar o sistema de gestão do conhecimento nas 

organizações que tenham como objetivo, aumentar a competitividade, melhorar a captação, o 

armazenamento e a disseminação do conhecimento com intuito de atingir seus objetivos estratégicos 

e as metas esperadas. Essa metodologia alinhada aos conceitos do guia PMBOK conta com 4 fases: 

diagnóstico, planejamento, desenvolvimento e implementação. 

A implantação da gestão de conhecimento é um processo longo e que demanda tempo, apoio 

organizacional, que deve ser iniciado pensando grande, mas começando pequeno. Inicia-se avaliando 

a estratégia maior da empresa, seus objetivos a longo prazo. 

Baseado nesse entendimento e nos estudos realizados para que uma organização consiga 

implantar a gestão de conhecimento, algumas questões devem ser respondidas pela empresa e pelos 

colaboradores diretamente ligados ao planejamento estratégico da organização, normalmente a 

responsabilidade é da alta administração da empresa, pelos responsáveis na tomada de decisões, alta 

direção, dono do negócio, CEO (Chefe Executivo de Operações), presidente e diretores, caso a 

empresa possua um escritório de projetos, ela pode contar com o apoio destes empregados, o PMO 

(Project Management Office) é o departamento responsável por definir e manter os padrões de 

gerenciamento de projetos na empresa. Como o gerenciamento de conhecimento é um processo, este 

deverá estar em conformidade com os padrões de gestão definidos pelo PMO. 
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A primeira fase da implementação do guia é a base para se realizar o diagnóstico da organização, 

é nela que se identifica às necessidades da organização quanto à gestão de conhecimento. 

O questionário de identificação da empresa deverá respondido com intuito de se iniciar o plano 

de gerenciamento do conhecimento. 

Quando a organização for responder a respeito de onde pretende estar em dez anos, deve-se 

entender como o período considerado de longo prazo para a empresa e está relacionado ao seu 

planejamento estratégico que é um processo através do qual a organização se mobiliza para 

atingir o sucesso e construir seu futuro, por meio de um comportamento proativo, considerando 

seu ambiente atual e futuro. 

A missão define, o negócio, a razão de existir da empresa, é seu ponto de partida, é o motivo 

central que ela impulsiona e projeta as atividades empresariais, além de suas expectativas e 

aspirações com relação ao futuro, define o rumo da empresa. 

A visão é o que a empresa sonha para seu negócio, o seu passaporte para o futuro, projeta o 

que a empresa deseja ser. A visão tem a intenção de orientar os rumos da organização, estabelece 

direção e foco, é um guia para ações futuras, o básico para detalhar e especificar metas, é um 

ponto de vista de como o negócio será daqui a 10, 20, 30 ou mais anos. Tem a intenção de 

orientar os rumos da organização  

Os valores organizacionais são crenças e atitudes que dão uma personalidade à empresa, neles 

estão intrínsecos os princípios éticos e morais para a organização. Os valores guiam a conduta de 

uma organização, quando planos de missão e visão estiverem em execução. São inegociáveis, 

ditando comportamentos e atitudes no funcionamento de toda estrutura organizacional e dão 

suporte às formas de relacionamento dos colaboradores entre si e perante os clientes, 

fornecedores e sociedade. 

As atitudes que contemplam o código de conduta é um conjunto de regras para orientar e 

disciplinar a conduta de dos colaboradores dentro da organização de acordo com os seus 

princípios. 
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De acordo com o guia PMBOK quinta edição, capítulo 13, gerenciamento das partes 

interessadas do projeto, os stakeholders são pessoas e organizações, como clientes, 

patrocinadores, organizações executoras e o publico que estejam ativamente envolvidas no 

projeto ou cujos interessados possam ser afetados de forma positiva ou negativa pela execução ou 

término do projeto. 

Também de acordo com guia PMBOK, o gerenciamento das partes interessadas é o conjunto 

de processos necessários para:  

- identificar as pessoas, grupos ou organizações que podem impactar ou ser impactado 

pelo projeto; 

- analisar as expectativas dos interessados e seu impacto no projeto; 

- desenvolver estratégias apropriadas de gerenciamento para obter engajamento efetivo 

dos interessados nas decisões do projeto e sua execução. 

 

Além disso o gerenciamento das partes interessadas foca na comunicação contínua com os 

stakeholder para entender suas necessidades e expectativas de forma a endereçar as questões na 

medida que ocorrem, gerenciando conflitos de interesse e e incentivando o engajamento 

apropriado das partes interessadas nas decisões do projeto e suas atividades. 

Existem vários modelos de maturidade em gerenciamento de projetos disponíveis hoje no 

mercado. Tais modelos correspondem ao estágio de desenvolvimento organizacional em 

gerenciamento de projetos, programas e portfólio. A maioria deles apresentam cinco níveis de 

maturidade. 

As organizações possuem vários projetos e para gerenciá-los requerer um conjunto de 

processos, atribuição de recursos, uso de sistemas e formulários que servem para colaborar na 

execução dos projetos e atingir o sucesso dos mesmos. 

Este entendimento tem evoluído ao longo dos anos, por isso as organizações possuem o 

desejo de avaliar seus processos, sistemas e formulários, bem como suas capacidades, uma 
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avaliação é realizada por modelos de maturidade de gerenciamento de projetos, programas e 

portfólio. 

Para avaliar como é realizada a gestão de conhecimento da organização, deve-se desenvolver 

os sistemas de conhecimento é necessário ter foco externo (benchmarking da concorrência), 

tecnologias facilitadoras (groupware), gestão de performance (mensuração, recomendação, 

recompensas para equipes, obrigações contratuais) e gestão de pessoas (equipes virtuais, 

comunidade de prática, coordenadores de conhecimento, busca do perfil dos disseminadores do 

conhecimento). 

De acordo com Terra 2000, p. 23, inicialmente a organização deve fazer o mapeamento do 

conhecimento (competências individuais) existentes na organização, identificar onde se 

encontram, quais as habilidades e expertises dos seus funcionários, descobrir maneiras de 

facilitar e estimular o conhecimento tácitos dos colaboradores. 

A organização necessita especificar como faz para atrair, selecionar e reter os trabalhadores 

na companhia, apontar o que estão fazendo para manter o equilíbrio entre o trabalho em equipe e 

o trabalho individual a fim de aumentar o conhecimento da empresa, quais os recursos em 

informática e tecnologia estão sendo utilizados e se os mesmos são eficientes e se estão 

atualizados no mercado.  

Além disso, é muito importante que as organizações incentivem o compartilhamento do 

conhecimento e cultue essa política dentro da organização. Com isso a empresa poderá expandir 

seus horizontes e tornar sua organização aberta ao conhecimento externo, caso ainda não esteja 

nesse patamar e assim focar em inovação, capturar o fluxo de conhecimentos, insights e ideias 

provenientes de clientes, parceiros, fornecedores e da comunidade em geral. 

O posicionamento de mercado da empresa é um fator fundamental na hora do 

desenvolvimento estratégico do marketing de uma empresa. Isso é realizado através da definição 

do público alvo, da sua segmentação de mercado, do mapeamento de comportamento dos seus 

consumidores, do diferencial que a empresa em relação ao mercado, seus pontos fortes e pontos 

fracos. 



52 

 

A melhor estratégia de posicionamento é aquela na qual a imagem que a organização deseja 

ter perante seu cliente/consumidor é passada com clareza a ponto do seu público concordar com 

ela no que diz à respeito de sua marca. 

Conhecer e analisar os concorrentes de uma empresa são ações importantes no mundo dos 

negócios, sabe-se que preço, qualidade e a logística para disponibilizar um produto ou serviço a 

fim de atender os clientes são pontos importantes que se destacam no cenário competitivo atual. 

Desse modo, a organização necessita compreender o mercado em que atua e conhecer seus 

principais concorrentes diretos e indiretos. 

Várias são as qualidades que uma empresa espera de um colaborador nos dias de hoje: 

iniciativa, desempenho, resultados, bom relacionamento, criatividade, que saiba trabalhar em 

equipe, que compartilhe conhecimento e contribua para os resultados da empresa e seja o seu 

reflexo. A organização precisa ter em seu quadro de funcionários, pessoas que atendam suas 

necessidades e estejam em consonância com sua missão, visão, valores e objetivos e deixar claro 

para cada um o seu papel e a sua importância dentro da empresa e reconhecer que fazem parte de 

um propósito maior juntos, colaborador e empresa. 

É de suma importância que a organização consiga medir o nível de engajamento dos seus 

colaboradores e o grau de comprometimento de todos.  

Um funcionário satisfeito não significa que ele está comprometido com a empresa. É claro 

que o nível de satisfação contribui para aumentar o comprometimento, mas medir o nível de 

engajamento está atrelado a outros fatores. 

O grau de satisfação está relacionado ao contentamento dos funcionários em relação à cultura 

organizacional, políticas de Recursos Humanos adotadas, a comunicação interna, o modelo de 

gestão utilizado, o reconhecimento pessoal e as relações internas, já o engajamento pode ser 

medido através do atingimento das metas de esforço que são as metas que dependem da ação 

voluntária do colaborador, o esforço diário que faz com que ele cumpra seu papel dentro da 

companhia. 

Na atualidade muito tem-se se falado do comprometimento organizacional, principalmente 

após a introdução de programas de melhoria da qualidade nas empresas, esse comprometimento 
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se refere ao desejo do funcionário de permanecer, ao seu orgulho de fazer parte da companhia, a 

sua identificação com os objetivos e valores da empresa, ao seu envolvimento e seu empenho em 

favor da sua organização  

O modelo de conceitualização de três componentes do comprometimento organizacional 

proposto por Allen e Meyer (1991) conceituam o comprometimento organizacional em três 

componentes: comprometimento afetivo, instrumental e normativo, sendo que:  

• Comprometimento afetivo é aquele como um envolvimento, onde ocorre identificação do 

funcionário com os objetivos e valores da organização. Representa algo além da simples 

lealdade passiva, envolvendo uma relação ativa, na qual o indivíduo deseja dar algo de si 

para contribuir com o bem-estar da organização; 

• Comprometimento instrumental é o comprometimento percebido como altos custos 

associados a deixar a organização, funcionários permanecem na empresa porque eles 

precisam; 

• Comprometimento normativo é o comprometimento como uma obrigação em permanecer 

na organização, ou seja empregados permanecem porque eles se sentem obrigados.  

A mudança estrutural tem quatro características: escala (atinge a maior parte da organização 

ou toda ela), magnitude (altera bastante o status quo), prazo (dura meses ou anos) e importância 

estratégica. 

A organização precisa estabelecer metodologias para lidar com a resistência de seus 

empregados. Para mudar, no entanto, não basta formular o melhor plano estratégico e o melhor 

plano tático possíveis. Para garantir os resultados desejados, é preciso compreender 

profundamente o lado humano da gestão da mudança, o alinhamento entre cultura, valores, 

pessoas e comportamentos da empresa. Apesar disso, as empresas somente conseguem colher as 

recompensas quando a mudança chega ao nível de cada um dos funcionários. 

Em 1940 Kurt Lewin apresentou um modelo com três fases da mudança: Descongelar 

(Unfreeze), Mudar (Change) e Recongelar (Refreeze) 

Na primeira fase, descongelar, verifica-se o porquê da mudança e qual o estado atual da 

empresa. Na segunda fase, mudar, realiza-se o planejamento da mudança e o seu impacto na 
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organização e envolve as pessoas, criando forças favoráveis à mudança e reduzindo às 

resistências. E por fim na fase, recongelar, estabelece novas formas de atuação, premia 

resultados desejados, aplica pressão ou punições se necessário, torna a mudança permanente. 

Após responder o questionário, a organização seleciona as partes importantes do conhecimento a 

partir das quais o sistema de gestão do conhecimento poderá se desenvolver. 

Nessa fase não é necessário focar em muitos detalhes a respeito de cada área considerada crucial 

dentro da empresa, pois existem problemas, dúvidas, dificuldades, condicionamentos e 

conservadorismos difíceis de serem superados e o papel da equipe de gestão de conhecimento é fazer 

com que este processo seja o menos doloroso possível. 

O plano de gerenciamento de projetos tem que estar atrelado ao planejamento estratégico da 

organização e é recomendado estabelecer os estágios de preparação, implementação, monitoramento 

e controle e revisão, com prazos de previsão e realização bem definidos. 

O gerenciamento de conhecimento é bem mais do que apenas uma aplicação de novas 

tecnologias e ferramentas, ele envolve mudanças culturais, como a forma com que os funcionários 

percebem o conhecimento que desenvolvem e como o mesmo é compartilhado dentro da empresa. 

Para que a implementação do conhecimento seja bem sucedida requer a aprovação e o apoio da 

direção da companhia. 

Davenport (1998) acredita que dois terços do esforço aplicado em gerenciamento de 

conhecimento precisam ser concentrados em questões não técnicas. Para ele, se você está gastando 

mais de um terço do seu tempo em tecnologias para gerenciamento de conhecimento, você está 

negligenciando o conteúdo, a cultura organizacional e as abordagens motivacionais que farão com 

que um sistema de gerenciamento de conhecimento seja realmente útil. Por outro lado, se for dado ao 

funcionário, o tempo de aprendizado e adaptação, treinamento e incentivos necessários, ele começará 

a capturar, a gerenciar e a compartilhar conhecimento com entusiasmo. Pois as pessoas possuem um 

desejo natural de aprender, compartilhar o que sabem e também de querer melhorar as coisas. 

Anne Stuart, escreveu na revista CIO (1998), que: o gerenciamento efetivo do conhecimento 

requer a criação de um apoio à implantação de uma cultura colaborativa e a eliminação de 

rivalidades tradicionais. Para alguns funcionários, isso pode significar desencantamento das lições 
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aprendidas de longa data que enfatizava que o conhecimento representa poder e significava que para 

permanecer forte, a pessoa deveria esconder e proteger o que ela sabe, no entanto, no novo cenário, 

esse conceito não é mais sustentável, uma vez que o perfil dos clientes, do mercado e das empresas 

mudaram. 

Cabe à liderança da organização criar a cultura coloaborativa de ensinar, disseminar e 

compartilhar conhecimento entre seus colaboradores.  As mudanças culturais dessa magnitude levam 

tempo, as organizações devem esperar que as contribuições para desenvolver um plano de 

gerenciamento do conhecimento consiste em investir no aprendizado corporativo, e finalmente na 

eficiência corporativa. Quando os empregados de uma empresa estiverem prontos para compartilhar 

conhecimento, a organização precisa apoiá-los com tencnologias e ferramentas técnicas adequadas. 

Na maioria organizações com maior grau de maturidade já possuem nas diversas áreas da 

companhia, especialistas que conseguem responder essas perguntas. Cada vez mais os colaboradores 

estão assumindo novos papéis e desenvolvendo novas habilidades; além de dedicarem parte do seu 

tempo ensinando e compartilhando conhecimento o que favorece a implantação desse processo na 

companhia.  

Porém nos casos em que a empresa possui um grau de menor de maturidade, é preciso envolver 

toda a organização no processo e iniciar através da identificação e análise dos conhecimentos 

disponíveis e desejáveis para o desenvolvimento da empresa. 

Em ambas as situações cabe às empresas dar maior importância às pessoas do que aos bens 

tangíveis, tal pensamento tem-se tornado uma tendência porque são elas que detém os conhecimentos 

mais valiosos sobre como atingir melhores resultados, como diagnosticar problemas e otimizar 

processos internos, enquanto os equipamentos usados nas operações são meros coadjuvantes para tal 

fim. 

Na gestão do conhecimento, as pessoas são incentivadas a compartilhar aquilo que sabem, de 

forma a criar um ambiente de trabalho no qual toda experiência válida pode ser acessada pelos outros 

colaboradores e aplicada em suas atividades a fim de elevar a produtividade da companhia, 

contribuir para a geração de valor, otimização das operações e para melhora do atendimento ao 

cliente final, desenvolvimento de melhores práticas e processos. 



56 

 

Durante a fase do planejamento monta-se toda a estrutura do plano, define o escopo, objetivos, 

cronograma, custos, tipos de comunicação, qualidade, monitoramento e controle, riscos, recursos, 

aquisições, partes interessadas, define as equipes de trabalho, requisitos, restrições, políticas 

organizacionais.  

Nesta fase também aplica-se dois questionários a ser respondidos pelas áreas do projeto piloto e 

para os colaboradores dessas áreas. O questionário dos colaboradores tem o objetivo de mapear o 

perfil dos funcionários, o seu nível de conhecimento das atividades e do processo de gestão de 

conhecimento. Já o questionários das áreas tem o objetivo de identificar como é realizado o processo 

de gestão de conhecimento. 

Com os dois questionários é possível identificar e categorizar seus ativos de conhecimento 

(pessoas, processos e tecnologia), localizando-os e organizando-os que maneira que possam ser 

disponibilizadas para consulta. Por meio deles é possível elaborar um mapa para localizar a 

informação necessária e apontar onde encontrar cada tipo de conhecimento no grupo, dentre 

documentos, pessoas e bancos de dados. 

Com as respostas do questionário, a equipe de gestão do conhecimento será capaz de traçar o 

melhor meio de implantação da nova metodologia e obter sucesso. 

Estes questionários tem como objetivo avaliar o tipo de estratégia de gestão do conhecimento 

que a empresa pretende adotar e são base para a implantação da metodologia de gestão de 

conhecimento. 

No questionário de mapeamento de conhecimento de pessoas será possível identificar o perfil dos 

colaboradores, suas competências, experiências e habilidades. 

Já no questionário de mapeamento da gestão de conhecimento nas áreas será possível elucidar 

como é feita a transferencia de conhcecimento de uma pessoa para outra, quais os treinamentos 

aplicados, as fontes externas de conhecimento adotadas, os processos de gestão de conhecimento 

utilizados, como é feito o armazenamento do conhecimento, como é feita a remuneração para 

incentivar o compartilhamento de conhceimento, como o conhecimento adquirido em cursos e 

treinamentos é transferido para os demais colaboradores. 
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Em gerenciamento de projetos, uma metodologia deve possuir algumas características essenciais 

para se obter sucesso em sua implantação, conforme esclarecido por Kerzner, 2003 é importante que: 

• Tenha um nível recomendado de detalhes; 

• Possua uso de modelos; 

• Adquiram técnicas padronizadas de planejamento, programação e controle; 

• Apresente formato padronizado de relato de desempenho; 

• Seja flexível na aplicação nos projetos; 

• Tenha flexibilidade para melhorias, quando necessário; 

• Seja de fácil entendimento e aplicação; 

• Seja aceita e aplicada em toda a Organização. 

 

Na terceira fase está a implantação do projeto piloto, na qual começa a divulgação interna e os 

treinamentos iniciais conforme a metodologia e ferramentas escolhida após a avaliação realizada pela 

equipe de gerenciamento do conhecimento que ao verificar as respostas dos questionários conseguem 

mapear às necessidades da organização e identificar o melhor caminho para dar início à sua gestão de 

conhecimento. Neste processo pode ser incluídos exercícios de atividades intelectuais e 

comportamentais por meio de eventos, seminários, visitas, reuniões, workshops e outros meios de 

divulgação, em paralelo às atividades diárias da empresa e sem interferir na rotina, para alcançar um 

nível adequado de aprendizagem e sensibilização quanto ao processo que será implementado na 

organização. 

O objetivo é fazer com que todos tenham em mente os conceitos, definições, técnicas e saibam 

das prioridades da empresa e da importância do plano de gestão de conhecimento para cumprimento 

das metas organizacionais. 

O resultado esperado desta fase é a obtenção de um nível satisfatório de conhecimento, através de 

uma linguagem uniforme, na qual todos compreendam, para que não seja comprometido o 

entendimento e o andamento do plano. 
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Para executar o plano do projeto piloto, é recomendado que se disponha de no mínimo um ou 

dois anos antes do projeto final, para isto, deve-se estabelecer as diretrizes básicas que serão adotas 

pela organização e definir como serão executadas as atividades e operações na empresa, uma vez que 

existe uma grande dificuldade em perpetuar uma nova metodologia dentro de toda à corporação, 

escolhe-se então, nesta fase, algumas áreas especificas para iniciar o projeto piloto. 

Nesta fase conta-se com o apoio das ferramentas automatizadas e visuais de gerenciamento de 

projetos para que seja possível realizar uma análise crítica de todo processo, através do levantamento 

de dados, diagramas de processo, fluxo das atividades e a verificação e supervisão de elementos 

críticos do projeto com intuito de torná-los visíveis para toda equipe interessada e assim fornecer 

uma visão geral em tempo real do status do projeto, facilitando a transferência de conhecimento e a 

capacitação dos membros da equipe e outras partes interessadas na identificação e solução de 

problemas. 

A empresa deve mapear o seu quadro de colaboradores e identificar seu grau de instrução, sua 

função, os treinamentos realizados por cada um, quais treinamentos necessários para desempenhar tal 

função dentro da organização, gerando um plano específico para alcançar metas relacionadas aos 

recursos humanos, dentro de um prazo previamente especificado. Com esse plano em mãos, podem 

ser definidos os recursos financeiros a serem utilizados na capacitação dos funcionários ou novas 

contratações, conforme a necessidade da empresa. Para realizar esta tarefa, deve-se, atentar à 

importância das políticas de gestão de recursos humanos, existentes na empresa, para o 

reconhecimento de seus funcionários como fatores decisivos na construção da sua vantagem 

competitiva de maneira sustentável. 

O papel da área de recursos humanos é melhorar o nível de educação básica dos funcionários por 

meio da evolução das pessoas envolvidas e com base em um programa, cujo foco esteja ligado às 

necessidades de cada área específica da empresa. Para isso é importante promover treinamentos 

técnicos, operacionais, informal ou tácito, formação de grupos de estudos ou equipes 

multidisciplinares com objetivo de encontrar soluções para problemas ou buscar melhorias, seja na 

fabricação de produtos, execução de serviços ou processos, conforme à demanda. Se necessário, a 

companhia pode firmar convênios com instituições de ensino, escolas e também, proporcionar o 

incentivo à busca pelo conhecimento e a pela capacitação individual. 
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É importante salientar que todos os membros da equipe de gerenciamento de conhecimento estão 

unidos pelos problemas específicos do projets e dos objetivos corporativos, mas as habilidades e 

experiências de cada membro devem ser diversas. Pois os projetos de gerenciamento de 

conhecimento abrangem uma ampla gama de conteúdos e fronteiras organizacionais cruzadas. 

Portanto, o líder da equipe de gerenciamento do conhecimento deve possuir não só habilidades de 

gerenciamento de projetos, mas um amplo conhecimento da organização, além de excelentes 

habilidades para lidar com pessoas, uma vez que as práticas de gestão do conhecimento não podem 

ser impostas aos funcionários, por este motivo, o líder da equipe, deve ter tembém, habilidades e 

experiência no gerenciamento de mudanças. 

Nessa fase, também, são escolhidas as ferramentas, softwares e tecnologias que vão ser utilizados 

para implantação da gestão do conhecimento, pois através delas é possível personalizar a 

infraestrutura técnica de gerenciamento de conhecimento. O planejamento da gestão do 

conhecimento será facilitado por meio de softwares e ferramentas de gerenciamento, tais como: 

Microsoft Project, EPM (Enterprise Performance Managemen), CPM (Corporate Performance 

Management) e BPM (Business Performance Management) banco de dados eletrônicos, Project 

Builder, Wrike, Project Model Canvas, Intranet, Internet, Balanced Scorecard, benchmarketing, 

brainstorm, groupware (workgroup e workflow), ERP (Enterprise Resource Planning, que significa 

Sistema de Gestão Empresarial), GED (Gerenciamento Eletrônico de Documentos), CRM (Customer 

Relationship Management ou Gestão do relacionamento com o Cliente), data mining, text mining, 

inteligência competitiva, agentes inteligentes, data warehouse, etc.. 

Cabe à organização estudá-las e escolher a que melhor se adapte às suas necessidades e objetivos. 

Além dessas ferramentas é improtante contar com uma plataforma online e um banco de dados para 

armazenamento das informações e conhecimentos da empresa, os quais, possibilitem que as 

informações sejam filtradas e encontradas o mais rápido possível de maneira fácil e ágil para as 

partes interessadas de tal conhecimento. 

Este banco de dados e plataformas online de informações, além de capturar recursos de 

informações explícitas, devem ser estruturados para capturar conhecimento tácito. O conhecimento 

tácito é a habilidade prática e as experiências dos indivíduos e, na maioria das vezes, é a chave para a 

solução efetiva de muitos problemas críticos de negócios, como exemplo de conhecimento tácito 
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incluem informações valiosas sobre um relatório que o autor conhece, mas não documentou e 

informações valiosas informação se perderam. 

O conhecimento tácito é tipicamente encontrado na resposta para perguntas como "Por que este 

relatório foi escrito?", "Onde mais esses resultados podem ser aplicados?", "Qual foi o resultado 

desta proposta?", " Quem mais entende do conteúdo desse relatório?”. O valor de capturar o 

conhecimento tácito não pode ser subestimado. Davenport e Prusak dafirmam que ter acesso ao 

conhecimento somente quando o proprietário tem tempo para compartilhá-lo, corre o risco de perdê-

lo inteiramente se a pessoa responsável sair da empresa ou não fez os registros das informações, tal 

situação pode ameaçar o valor do capital de conhecimento da organização. 

Para Davenport e Prusak (1998), uma maneira de aumentar a transferência de conhecimento 

tácito é facilitar a identificação e encontatar especialistas nos assuntos de interesse da empresa. 

Através da utilização de métodos de identificação dos especialistas capacitados em determinada área 

de conhecimento, por meio dessa identificação, se favorece a criação de bases de dados de 

habilidades dos funcionários, comunidades de práticas online da empresa e repositórios pesquisáveis 

de currículos ou perfis de colaboradores especificos. Os mapas de conhecimento apresentam aos 

usuários interessados um panorama geral do capital intelectual da uma organização. 

Para a Dataware Technologies (1998), a maneira mais comum, mas muitas vezes mais ineficaz 

de mapear informações em um ambiente corporativo, é organizar conhecimento baseado nos 

sistemas físicos onde a informação reside. Isso vai além de uma metáfora de arquivo / diretório para 

um nível superior que mostra os bancos de dados, servidores de arquivos, sistemas de gerenciamento 

de documentos, sistemas de groupware e outros meios de conhecimento, além dos arquivos 

individuais contidos nesses sistemas. Este esquema de classificação ajuda os trabalhadores a 

encontrarem as informações rapidamente porque mostra exatamente onde a informação de que 

precisam está. no entanto é pouco útil para aqueles que não estão familiarizados ou que não estão 

interessados em aprender a arquitetura da tecnologia da informação. 

A Dataware Technologies (1998) diz que uma organização qualitativa dos recursos de 

conhecimento é mais útil do que a organização de diretório de arquivos. A organização qualitativa 

ajuda os trabalhadores rapidamente a encontrar a informação que está procurando, permitindo que 

eles busquem por seu tópico ao invés de sua localização. Os métodos qualitativos apropriados para a 
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organização de ativos de conhecimento corporativo podem ser classificados como orientados a 

processos, funcionais ou conceituais. 

Também afirmam que a classificação dos modelos orientados por processos utiliza um modelo 

generalizado de como uma empresa funciona, a partir da compreensão dos seus clientes e mercados 

para gerenciar pessoas, processos e recursos e assim mapear o conhecimento contido dentro da 

organização. 

Os modelos funcionais são vagamente baseados em um organograma, geralmente existem dentro 

das empresas, mas tendem a trabalhar melhor como um arquivo corporativo ou um depósito de 

informação. Geralmente não são eficazes para compartilhar informações em todas as funções, uma 

vez que a maioria dos trabalhadores não possuem tempo para navegar pelos recursos de 

conhecimento de outros departamentos na esperança de que possam encontra alguma informação 

útil. 

A Dataware Technologies (1998), informa também que os modelos conceituais são muitas vezes 

os mais utilizados, no entanto são os mais difíceis de construir e de se manter. Eles organizam 

informações em torno de tópicos, como propostas, clientes ou funcionários. Esses tópicos contêm as 

informações originalmente produzidas por departamentos diferentes e em funções que ajudam na 

transferência de conhecimento em toda a organização. Na prática, é o melhor sistema para ajudar os 

usuários finais a encontrar rapidamente o que eles estão procurando, pois depende das preferências 

individuais para iniciar a pesquisa por informações. 

De acordo com a Dataware Technologies (1998), os sistemas de compartilhamento de 

informações pode ser abertos ou fechados. O mais utilizado em gestão de conhecimento são os 

sistemas abertos que garantem que os funcionários possam obter as informações que precisam em 

qualquer local e a qualquer momento. Estes padrões da indústria, vão desde HTML(HyperText 

Markup Language, que significa Linguagem de Marcação de Hipertexto) e TCP (Transmission 

Control Protocol, que significa Protocolo de Controle de Transmissão) / IP(Internet Protocol ou 

Protocolo de internet) até ODBC (Open Database Connectivity, que é um padrão para acesso a 

sistemas gerenciadores de bancos de dados - SGBD), que permitem às organizações implementar 

novas tecnologias rapidamente e facilmente estendê-los e personalizá-los no futuro. 
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Para a Dataware Technologies (1998), a maioria dos projetos de gerenciamento de conhecimento 

precisará distribuir componentes de seus sistemas, esses componentes podem ser distribuído através 

de servidores em um único site para aumentar a velocidade do sistema, ou os componentes podem 

ser geograficamente distribuídos em corporações globais. A capacidade de um sistema de 

gerenciamento de conhecimento para lidar com essa distribuição é importante à medida que a 

empresa e o seu sistema crescem. 

Ao estudar as possíveis soluções para o gerenciamento do conhecimento, deve-se certificar que a 

solução escolhida tenha ferramentas e recursos para serem executadas e que possibilite relatar 

problemas à medida em que são utilizadas pela empresa. As anomalias encontradas devem ser 

registradas e comunicadas para melhorar o processo de implantação da gestão do conhecimento. 

Para Davenport e Prusak (1998), o sistema de gerenciamento de conhecimento eficaz de uma 

organização é aquele que através de uma coleção de tecnologias de informação consegue facilitar a 

captação, a organização, a transferência e a distribuição de conhecimento entre funcionários. 

De acordo com os autores, o gerencimanto de conhecimento de conhecimento em uma 

organização deve melhorar o processo de localização de informações e conhecimento dentro da 

organização, melhora seu desempenho através do crescente conhecimento adquirido e 

compartilhados pelos colaboradores, começa a capturar conhecimento tácito que foi perdido por 

funcionários aposentados, funcionários que deixaram a empresa, permite um acesso mais rápido ao 

conhecimento crítico, reduz os riscos de não encontra as respostas para os problemas existentes nos 

projetos da empresa e possibilita que especialistas em determinadas áreas do conhecimento sejam 

facilmente encontrados. 

No desenvolvimento do projeto piloto, é colocado em prática tudo o que foi estudado, valiado e 

decidido no planejamneto. Após a implantação, é realizado o monitoramento e controle desse projeto 

piloto, e dentro deste estágio, verifica-se as regras de monitoramento e controle que foram definidas 

estão sendo executadas e se estão funcionando bem. 

Então, a equipe da gestão do conhecimento realiza uma avaliação criteriosa da metodologia 

implantada, através de um acompanhamento do processo junto dos profissionais da área de 

implatação do projeto piloto. E nesta fase pode-se verificar as anomalias e os pontos positivos do 
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plano de gestão e documentar através de relatórios padronizados que servirão de modelo para a 

implantação do plano original dentro da organização.  

Nos relatórios devem conter as melhorias alcançadas após a implantação da gestão do 

conhecimento e as pesquisas de opiniões dos colaboradores que estão no processo de implantação da 

gestão do conhecimento, além de informações quanto à resistência das pessoas em relação à 

mudança, as ações que foram tomadas, como o processo foi recebido pelos funcionários, quais as 

práticas que deram certo e porque deram certo, quais deram errado e porque não foram eficientes, 

também deve conter os custos com a implantação e uma análise de viabilidade econômico-financeira 

da implantação do plano piloto e os resultados esperados na implantação definitiva em toda 

companhia. 

Este processo deve ser realizado durante o ciclo de vida do projeto piloto e após o término dessa 

fase se não estiver atendendo às expectativas, o projeto deverá ser revisado e melhorado, porém se 

tudo estiver dentro do que foi planejado e atendendo às expectativas da organização inicia-se então a 

implatação definitiva do plano de gestão do conhecimento. 

As principais ferramentas de controle encontradas nos estudos realizados sobre a implantação da 

metodologia de gerenciar conhecimento são: 

• Criação de grupos informais e interdisciplinares de pessoas unidas em torno de um interesse 

comum, estes grupos propiciam transferência de melhores práticas e o acesso a especialistas, 

bem como a reutilização de modelos, de conhecimentos e das lições aprendidas; 

• Mentoring que é uma relação de trabalho entre um membro mais experiente e um iniciante 

com uma agenda designada à troca de experiência e aprendizado; 

• Mapeamento do conhecimento que consiste na construção de um mapa para localizar a 

informação necessária e apontar onde encontrar cada tipo de conhecimento no grupo, dentre 

documentos, pessoas e bancos de dados; 

• Brainstorming é uma atividade que consiste em reunir um grupo de pessoas para gerar ideais 

inovadoras, soluções de problemas e melhorias; 

• Learning reviews é uma técnica utilizada em equipes de projetos para auxiliar a aprendizagem 

coletiva e individual durante o processo de trabalho; 
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• Sistema de gestão de documentos que é um repositório de arquivos que permite a manutenção 

das informações contidas em documentos da área; 

• Criação de portais do conhecimentos, um espaço em uma plataforma online contendo 

conhecimento, informações e melhores práticas; 

• Taxonomia que é uma técnica que possibilita estruturar e organizar informações, documentos, 

bibliotecas virtuais e temáticas de pesquisa; 

• Reuniões realizadas semanalmente, na qual devem ser discutidos os assuntos que podem 

apresentar oportunidades de melhorias, com registro em atas de reuniões; 

• Sistema de gestão visual, que adota o quadro de atividades, para que todos tomem 

conhecimento das decisões e situações da área de atuação; 

• Circulação rápida pelos meios eletrônicos de correspondência da empresa das ideias 

absorvidas interna e externamente à empresa;  

• Melhores práticas é a identificação e à difusão de melhores práticas, que podem ser definidas 

como um procedimento validado para a realização de uma tarefa ou solução de um problema; 

• Treinamento que pode ocorrer no próprio posto de trabalho do funcionário para sanar todas as 

possíveis dúvidas e problemas gerados e a exposição da metodologia para discussão e 

aprimoramento de todos, como por exemplo através de grupos de estudo; 

• Criação de uma biblioteca de aplicações para registro do conhecimento desenvolvido dentro 

da empresa por seus colaboradores e que deve ser disseminado entre todos os interessados.;  

• Criação de processos de melhorias contínua para as falhas identificadas;  

• Definição de indicadores para acompanhar a produtividade, a qualidade, o custo, o prazo, a 

segurança e as sugestões de melhoria oferecidas pelos colaboradores. 
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4. APLICAÇÕES PRÁTICAS DE GESTÃO DE CONHECIMENTO 

Muitas empresas de sucesso entendem que a gestão de conhecimento é um importante processo 

dentro do gerenciamento de projetos e do planejamento estratégico da organização e com este 

processo bem estruturado é possível assegurar a excelência da gestão da informação e do 

conhecimento dentro das organizações em diferentes áreas dentro de uma empresa. 

Em uma pesquisa realizada em julho de 2013 pela Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) junto 

a executivos de 212 empresas brasileiras revela que quase a totalidade deles (99,53%) deles acredita 

que investir na melhoria da gestão contribui para a competitividade da corporação, mas apenas 79% 

consideram que sua companhia se preocupa com o assunto. 

Para o superintendente da FNQ, Jairo Martins, a disparidade nos números pode ser explicada 

pelo fato de a maioria das práticas para o aprimoramento da gestão não ter uma metodologia de 

medição. “Treinamentos, planejamento estratégico, o tempo gasto pelas equipes para desenvolver 

essas questões, nada disso é monetário. Tudo tem a ver com a comunicação do líder com a equipe. 

Em uma empresa bem estruturada, a melhoria da gestão faz parte de atividades cotidianas”. 

Exemplo nacional e internacional em gestão do conhecimento, é a Embraer que se destaca pelas 

boas práticas nesta área. Na 14ª edição do Fórum de Boas Práticas da Fundação Nacional da 

Qualidade (FNQ) que aconteceu em novembro de 2014, cujo objetivo era promover a troca de 

experiências em gestão e benchmarking com organizações reconhecidas no Prêmio Nacional da 

Qualidade (PNQ) 2014. Uma das empresas que se apresentou foi a Embraer, com o case - “Gestão 

do Conhecimento”. 

Na apresentação da Embraer, a empresa conta como fez para implementar sua gestão de 

conhecimento, como garante a segurança das informações, como a empresa atua para incorporar as 

lições aprendidas, como concilia os objetivos da empresa aos objetivos dos colaboradores e qual a 

importância da gestão do conhecimento na retenção de talentos dentro da companhia. 

A Embraer apresenta uma política global de segurança da informação que tem como objetivo 

principal o conceito baseado na necessidade do acesso: é o chamado need to know. 
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Cada pessoa que acessa as informações da Embraer tem uma premissa de ter uma necessidade 

útil para isso, uma liberação para esse acesso e um controle desse acesso, que depende da natureza da 

informação. Para isso, foi desenvolvido um procedimento corporativo de classificação que atua em 

três níveis básicos: a reservada, a confidencial e a secreta. Estes níveis de classificação foram 

adotados tanto para os itens de contratos da defesa quanto das demais unidades de negócio e 

aplicados também para os temas de propriedade intelectual, de segredo, de desenvolvimento de 

produto e tudo o mais corporativo que possa ser aplicável. 

Quem aplica esse conceito de classificação é o proprietário da informação, tendo a área de 

segurança e de tecnologia da informação como apoio para viabilizar este processo. Não é algo 

subjetivo e teórico, existe uma responsabilidade nominal dos gestores nesse sentido. 

Ainda existem processos que são utilizados para resguardar o conhecimento da empresa. Um 

deles é segregar as comunidades por assunto. Cada uma dessas comunidades possui um coordenador 

e para que o colaborador tenha acesso a informações específicas, ele precisa passar por um 

treinamento. 

Durante a capacitação, a pessoa precisa rever todo o processo de segurança da empresa e como as 

pessoas devem se expressar, especialmente na escrita. 

Existem vários processos implementados na Embraer. Mas, toda vez que se inicia um novo 

programa, o conhecimento e os processos dos trabalhos desenvolvidos anteriormente passam para o 

atual. Então, é por meio de processos que todo esse conhecimento da empresa se insere no dia a dia 

no desenvolvimento de produtos. 

A Embraer acredita que a empresa não existem sem as pessoas, no aspecto do conhecimento isso 

é fundamental. As comunidades e práticas são feitas por pessoas e voltadas a elas. As ferramentas 

são importantes, mas quem atualiza conhecimento e quem gera conhecimento são os colaboradores. 

As pessoas saem da empresa, se aposentam, por isso, a construção do legado para seus sucessores 

é uma grande preocupação da companhia. E é por isso que as ferramentas formalizam isso. Existe, 

um programa de excelência na Embraer que contempla cinco stakeholders fundamentais, são eles: 
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• os clientes e suas necessidades, todo o processo de gestão do conhecimento captura as 

necessidades do mercado da empresa, sejam os clientes empresa, sejam os passageiros, 

pilotos etc.; 

• os acionistas que também participam do processo, principalmente a área de finanças, de 

relacionamento com os investidores; 

• a sociedade e o meio ambiente, onde concentra toda a estrutura normativa da Embraer; 

• os parceiros, os fornecedores não só ligados aos sistemas de gestão de conhecimento como, 

principalmente, às cadeias estendidas de suprimentos; 

• as pessoas, os colaboradores que são quem geram o conhecimento para fazerem inovações. 

Sem eles, os dados agregados em informação e conhecimento não servirão para nada. 

A Embraer busca na gestão de conhecimento aqueles que são especialistas, reconhecidos dentro 

da empresa, os que se destacam como uma referência tecnológica, os que reúnem o conhecimento 

mais relevante sobre os processos. Essas pessoas discutem entre si, o que contribui para a retenção de 

conhecimento. 

A empresa explora o conceito de carreira Y, que é caracterizada por uma progressão de salários e 

benefícios comparada à carreira de gestão, mas voltada ao especialista técnico, detentor de 

conhecimento relevante para a organização. 

Existe um procedimento especial para identificar, avaliar, reconhecer e promover pessoas em 

vários níveis da carreira Y, onde no lugar de fazer as típicas exigências de liderança, possuem outros 

critérios de avaliação voltados ao conhecimento e essa carreira pode progredir, por exemplo, até um 

alto grau de conhecimento e remuneração, como os dos executivos vice-presidentes. 

Em uma matéria de 2009 do blog Ingestão que trata de gestão de conhecimento e inteligência 

competitiva foram apresentadas cinco empresas que investem em gestão de conhecimento, são elas: 

Petrobrás, Vale, Michelin, Rede Globo e Daiichi-Sankyo. 

Na reportagem consta que a Petrobrás investe em diversas áreas de gestão de conhecimento, 

como metodologia de lições alinhadas à aprendizagem organizacional, na área de Engenharia 

(Diretoria de Serviços). Na área de Diretoria de Exploração e Produção investem em metodologias 

de lições aprendidas e possuem diversas comunidades práticas. 
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Na mesma reportagem, tem a Vale que possui uma universidade corporativa, a valer, que investe 

para ter uma rede de excelência em educação, transformando conhecimento em resultado de negócio. 

Um dos princípios cultuados dentro da empresa é o compartilhamento do conhecimento. 

Outro exemplo mostrado na reportagem é a Michelin que também emprega várias disciplinas e 

ferramentas como comunidades de interesse, Comunidades de Prática, Centros de Excelência, 

portais, repositórios de documentos, equipes virtuais, revisões pós-projetos, coaching, treinamentos, 

mentoring, collège métiers (áreas de conhecimento), etc.. 

Em relação à Rede Globo a matéria informa a respeito do Projeto Memória da Produção que 

possibilita mais agilidade e eficiência às futuras produções, não havendo necessidade de iniciar uma 

produção a partir do zero. Figurinistas, cenógrafos e produtores de arte podem utilizar como 

referência estudos e pesquisas realizadas anteriormente por outras produções. O Projeto Memória da 

Produção contribui também para a preservação do conhecimento acumulado ao longo dos 40 anos de 

experiência da TV Globo em produção de programas de entretenimento. 

Outro exemplo trazido na reportagem é a Daiichi Sankyo, indústria farmacêutica brasileira, que 

conta com o software livre da Fundação Wiimedia (criadora da enciclopédia online Wikipedia), 

baseado neste conceito, ela criou a GiiMiiPedia, uma enciclopédia voltada para compartilhar o 

conhecimento entre seus colaboradores. 

No cenário político e econômico atual, onde existe muita incerteza, apenas o conhecimento é 

fonte segura de vantagem competitiva, uma das fontes de vantagem estratégica que uma organização 

pode possuir, em relação aos seus competidores, é a sua Gestão do Conhecimento  

As organizações estão expostas a uma quantidade imensa de dados, cujas fontes incluem, o 

relacionamento com clientes e fornecedores, operações internas, processos de fabricação, ações de 

empresas concorrentes e transações financeiras. O conhecimento por sua vez é a composição de 

insights, valores e experiências, que permite a obtenção de vantagens competitivas, a tomada de 

decisões efetivas, a solução de problemas e a criação de inovações. 

No Blog da SBGC (Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento) em maio de 2013 foi 

publicada uma matéria por Evodio Kaltenecker intitulada: multinacionais brasileiras e a gestão do 

conhecimento. 
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A reportagem informa que de acordo com estudos elaborado pela revista Fortune, em 2005 havia 

apenas três companhias brasileiras entre as 500 maiores empresas do mundo, a Petrobrás, Banco do 

Brasil e o Bradesco, já em 2012 esse número subiu para oito, a Petrobras, Banco do Brasil, Bradesco, 

Vale, JBS, Itausa, Ultrapar e Grupo Pão de Açúcar chegaram ao mesmo patamar. Segundo a revista 

Forbes, que publica a lista das 2000 maiores empresas mundiais, a ascensão das multinacionais 

brasileiras também foi destaque: se em 2003 apenas três empresas brasileiras estavam entre as 2000 

maiores empresas globais, em 2012, 31 empresas brasileiras participavam do seleto grupo de maiores 

empresas globais. 

De acordo com dados do Banco Central Brasileiro, a Sociedade Brasileira de Estudos de 

Empresas Transnacionais e da Globalização (SOBEET), estima-se que havia, em 2011, 887 

empresas multinacionais brasileiras possuíam alguma atividade no exterior; sendo que o critério para 

considerar empresa internacionalizada exigia pelo menos 10% de seu capital em unidades externas 

ou pelo menos US$ 10 milhões em investimentos externos diretos. Em relação às atividades 

realizadas pelas Empresas Multinacionais Brasileiras (EMB), a presença externa destas firmas 

consistia principalmente em escritórios de vendas (31,2%) e unidades fabris ou de prestação de 

serviços (23.1%). Adicionalmente, 11% de todas as EMB possuíam alguma empresa em outros 

países. 

Para Kaltenecker o crescimento recente das EBM está relacionado às suas fontes de vantagens 

competitivas. Em uma economia na qual a única certeza é a incerteza, apenas o conhecimento é fonte 

segura de vantagem competitiva. Como consequência, uma das fontes de vantagem estratégica que 

uma organização pode possuir, em relação aos seus competidores, é a sua gestão do conhecimento. 

Por este motivo, a gestão do conhecimento é um tópico importante no estudo de vantagens 

comparativas entre empresas. As organizações estão expostas a uma quantidade imensa de dados, 

cujas fontes incluem, por exemplo, relacionamento com clientes e fornecedores, operações internas, 

processos de fabricação, ações de empresas concorrentes e transações financeiras. O conhecimento é 

a composição de insights, valores e experiências, que permite a obtenção de vantagens competitivas, 

a tomada de decisões efetivas, a solução de problemas e a criação de inovações. 
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A gestão do conhecimento estabelece processos de captura de dados, transforma estes dados em 

informação e interpreta a informação de modo transformá-la em conhecimento, por este motivo ela é 

um diferencial competitivo para qualquer tipo de empresa, seja ela multinacional ou não. 

Segundo o autor da matéria, em geral, as empresas que se expandem internacionalmente buscam 

quatro tipos de ativos: 

• Novos mercados consumidores, de modo a aumentar receita, diluir custos fixos em uma base 

maior de clientes e atingir diretamente concorrentes globais; 

• Novos recursos, tais como matéria-prima; 

• Eficiência operacional, como por exemplo, sua cadeia logística, que permite à organização 

melhorar seus processos de produção e distribuição de produtos em nível global; 

• Recursos estratégicos, como por exemplo, mão-de-obra qualificada, tecnologia e propriedade 

intelectual. 

A gestão do conhecimento de uma empresa visa a melhoria dos processos de negócios, a 

implantação de metodologia eficiente de gestão, o levantamento de indicadores-chave de processos e 

o uso de ferramenta BSC (Balanced ScoreCard). 

BSC são os indicadores balanceados de desempenho, que é uma metodologia de medição e 

gestão de desempenho desenvolvida em 1992 pelos professores da Harvard Business School (HBS) 

Robert Kaplan e David Norton e é considerado uma das práticas de gestão mais eficientes de gestão 

estratégica em que a medição de resultados e definição dos objetivos difere do modelo tradicional 

que utiliza indicadores financeiros, de faturamento ou mercado. Através do BSC o administrador da 

organização consegue entender claramente os objetivos de sua estratégia e, a partir deles, elaborar a 

definição das iniciativas estratégicas que devem ser executadas pela empresa. 

Esta metodologia está sendo aplicada no departamento na qual eu trabalho atualmente e o 

primeiro objetivo da equipe foi a obtenção da certificação ISO 9001:2015. A implantação de uma 

metodologia foi de suam importância por se tratar de um departamento técnico formado por 156 

colaboradores que atuam em 4 áreas: projeto, construção, inspeção e fiscalização de obras de 

subestações elétrica (uma instalação elétrica de alta potência, contendo equipamentos para 

transmissão e distribuição de energia elétrica, além de equipamentos de proteção e controle). 
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Com o papel de gestora do projeto da certificação ISO 9001, precisei formar uma equipe com os 

facilitadores do processo que auxiliaram o planejamento, desenvolvimento, execução e encerramento 

do projeto, neste caso o encerramento seria a conclusão da avaliação realizada pela auditoria externa, 

pois a implantação do sistema de gestão da qualidade deverá ser um ciclo contínuo (baseado no ciclo 

PDCA) que será monitorado e avaliado com frequência para atualizar os relatórios de 

acompanhamento e identificadas oportunidades de melhoria.  

Na primeira fase do processo foi respondido o questionário de identificação do departamento, 

realizado o mapeamento das competências dos colaboradores, verificado e avaliado os processos 

existentes na área denominados procedimentos operacionais padrão. Neste momento verificou-se que 

já existiam os procedimentos listados e documentados, porém não estavam disponíveis e com fácil 

acesso para todos. O grau de maturidade avaliado foi nível 4, o que demonstra que a área possui bom 

conhecimento de gestão, treinamentos e ferramentas estão disponíveis para a equipe, os gestores e 

gerentes possuem treinamento e especialização na área de gestão e gerenciamento de projetos, há 

muita colaboração de todos os colaboradores em atingir as metas e alcançar os objetivos propostos. 

A escolha da equipe foi através da avaliação colhida no mapeamento das competências realizado 

pelos gerentes funcionais e com isso pode-se escolher os facilitadores certos para este projeto.  

Durante o planejamento foi definido o escopo, requisitos de qualidade, objetivos, ferramentas, 

treinamentos necessários, custos, aquisições e prazo. O processo foi iniciado em novembro de 2017 e 

a auditoria externa marcada para a primeira semana de maio de 2018.  

Na primeira fase todos da equipe fizeram treinamento da norma ISO 9001:2015, as ferramentas 

existentes foram analisadas e validadas. O departamento já possuía um sistema online de 

informações, porém o mesmo não era atualizado e nem preenchido com frequência. Primeiro passo 

foi atualizar este aplicativo e o portal de informações, cada facilitador da equipe repassou os 

procedimentos e informações de sua área para este sistema. Após concluída esta etapa, os 

colaboradores tiveram o treinamento de sensibilização com intuito de ensinar todos a mexerem e se 

familiarizarem as ferramentas e aplicativos disponíveis.  

Este processo foi muito produtivo, pois a grande maioria apresentou interesse, foram 

participativos e ajudaram com algumas ideias de melhoria em sua área. Foi constatado apenas 8 

resistências, porém cada gerente funcional ficou encarregado de inibir atitudes que prejudicassem o 



72 

 

andamento do projeto de certificação do departamento. Um dos incentivos foi apresentando os 

benefícios que o projeto e a implantação do sistema de gestão de qualidade traria, a otimização do 

tempo para encontrar arquivos, projetos semelhantes, informações, lições aprendidas, a comunicação 

melhorou muito, além das oportunidades de melhoria que agora passou a ser registrada, também foi 

proporcionado aos colaboradores participação em congressos de inovação e gestão inovadora e para 

os colaboradores que fizeram a diferença Em março todos já estavam, utilizando as ferramentas e 

atualizando o sistema periodicamente sem que fossem cobrados periodicamente, porém o sistema 

envia mensagens automáticas por e-mail para lembrar de atualizar o status de trabalho de cada 

colaborador. 

Em abril foi realizada a auditoria interna para que se pudesse simular e identificar os pontos 

positivos e negativos. Nesta fase escolhemos aleatoriamente os entrevistados para explicar os 

processos e como funciona a área na qual trabalha e o papel dela dentro do planejamento estratégico 

da organização. O resultado foi muito satisfatório e concluiu-se que o departamento possuía 

conformidade do sistema de gestão à norma de referência, não foram listadas nenhuma não 

conformidade, porém duas oportunidades de melhoria foram registradas. Foram elas: melhorar a 

pesquisa de satisfação dos clientes e fornecedores internos e externos sugeriram fazer pelo menos 3 

vezes ao ano e justificar os resultados e elaborar planos de ação baseado nos resultados das 

pesquisas. Além disso, foi sugerido evidenciar o mapa de riscos dos processos definidos do sistema 

de gestão da qualidade do departamento. 

Os pontos positivos listados foram: 

• Comprometimentos com o com o cumprimento dos objetivos da qualidade; 

• Consciência, pelos empregados da contribuição de sua atividade para a eficácia do 

Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) e do planejamento estratégico da empresa; 

• Indicadores atingindo as metas em todos os meses da amostra (primeiro trimestre de 

2018); 

• Comprometimento com a melhoria contínua, ao acordar um indicador de 93% atrelado à 

agilidade nas respostas aos clientes e fornecedores internos e externos; 

• Boa rastreabilidade dos registros relativos às execução e liberações de projetos e obras 

(100% da amostra foram localizados prontamente); 
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• Os requisitos com as partes interessadas (relação cliente-fornecedor) estão bilateralmente 

pactuadas em documentos de nível de serviço e encontram-se online e podem ser 

acessados por todos; 

• Documentação registrada online e no aplicativo disponível na intranet; 

• Matriz de competências detalhada por funcionário com os requisitos necessários para o 

desempenho das atividades, além de suas habilidades, áreas de interesse e conhecimento; 

• Método de acompanhamento dos colaboradores através de avaliação de desempenho; 

• Acompanhamento mensal do cronograma por todas as áreas do departamento e com 

divulgação às partes interessadas; 

• Treinamento de sensibilização da ISO 9001:2015 a todos os empregados do escopo, 

evidenciando a comunicação da política da qualidade e gestão de mudanças nos 

processos. 

A auditoria interna foi muito interessante para traçar um plano de ação para identificar os pontos 

de melhoria e ajustá-los antes da auditoria externa para obtenção da certificação. 

Em maio foi realizada a auditoria externa e o departamento conquistou a certificação ISO 

9001:2015. Nesta avaliação o resultado foi satisfatório e concluiu-se que as áreas estão em 

conformidade com o sistema de gestão proposto, não foram listadas nenhuma não conformidade. 

Os mesmos pontos positivos foram repetidos nesta auditoria e complementaram que a empresa 

possui um sistema de gestão de qualidade maduro e o departamento atendeu aos requisitos e 

objetivos da auditoria e enfatizou que a organização recebeu em março de 2018 uma premiação no 

PNQ (Prêmio Nacional da Qualidade) promovido pela Fundação Nacional da Qualidade (FNQ), e 

ficou entre as três organização Destaque de Gestão, sendo a única do segmento de energia a levar o 

título. 

A utilização da metodologia desenvolvida foi muito útil para a obtenção da certificação, pois foi 

possível planejar, desenvolver e entregar um projeto dentro do prazo de 6 meses e obter sucesso 

dentro dos objetivos propostos, além de melhorar a qualidade dos serviços realizados, foi possível 

atualizar os processos, através de ferramentas e plataformas online já existentes dentro da 

organização foi possível melhorar a rastreabilidade e armazenar registros de lições aprendidas e 

oportunidades de melhoria.  
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O sistema de gestão da qualidade implantado continuará evoluindo e melhorado, pois existe um 

plano de acompanhamento, monitoramento e controle com intuito de manter a certificação, evoluir e 

inovar dentro do departamento. 
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5. CONCLUSÕES 

 

O objetivo deste trabalho foi apresentar a importância da gestão de conhecimento para as 

organizações com intuito de obter melhores resultados e desenvolver melhores práticas de 

gerenciamento de projetos, além da elaboração de uma metodologia eficaz para servir como um guia 

na implantação da gestão de conhecimento dentro de organizações independente do seu segmento de 

atuação. 

A gestão do conhecimento está relacionada à evolução da organização e sua prática envolve 

diferentes aspectos entre si, o conhecimento de cada pessoa, o ambiente socioeconômico, a escolha 

de tecnologias e ferramentas, os modelos organizacionais, as práticas gerenciais e a gestão de 

mudanças. A gestão de conhecimento vai além da política organizacional, das diretrizes e 

metodologia escolhida, pois envolve também o comportamento humano dos colaboradores, a postura 

adotada pela empresa, o aprendizado individual e coletivo, o entendimento de cada um dos 

processos. Esses fatores contribuem significativamente para a evolução organizacional 

proporcionando a criação de novas ideias alinhadas ao planejamento estratégico da empresa. 

Em vista disso, a empresa que aprende busca continuamente o conhecimento, para a manutenção 

das suas vantagens competitivas. Ela se preocupa em criar maneiras de captar, disseminar e 

compartilhar o conhecimento tácito existente entre seus empregados de maneira eficiente. Por 

intermédio da liderança melhora o processo, que depois de implantado, passa a ser exigido pelos 

empregados, forçando a estrutura de baixo para cima. 

A aplicação e a produção de conhecimento em uma companhia formam o conhecimento 

organizacional, uma estratégia básica para se obter maior vantagem competitiva no mercado em que 

atua. A empresa assimila a gestão do conhecimento e introduz em seus pilares a educação 

corporativa, com apoio de ferramentas e tecnologias desenvolve habilidades e inovação dos serviços 

e produtos ofertados que irão se destacar no mercado em que atuam. 

A metodologia ao ser aplicada dentro da organização, na qual trabalho e foi possível constatar 

que foi eficaz dentro dos objetivos propostos, pois através desse método foi possível obter a 

certificação ISO 9001:2015 dentro do prazo estabelecido, atendendo todos os requisitos e objetivos 
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da auditoria externa. Porém o mais importante foi o ganho dentro do departamento que nesse 

primeiro momento precisou conciliar as atividades do dia a dia com o treinamento e as mudanças que 

o sistema de gestão da qualidade definiu, porém o ganho já está sendo evidenciado através da 

agilidade em buscar informações, pesquisar e identificar projetos e situações semelhantes. O 

mapeamento dos colaboradores foi decisivo para compor a equipe de implantação do SGQ, uma vez 

que foram escolhidos conforme suas habilidades e conhecimentos.  

É importante as organizações acompanhar, monitorar, controlar e relatar as oportunidades de 

melhorias, pois para continuar o processo de evolução recomenda-se buscar, constantemente, 

técnicas de aperfeiçoamento que melhorem sua gestão. E, em um mundo empresarial tão 

competitivo, ganha destaque quem é capaz de gerir com excelência, minimizando custos, 

aumentando a lucratividade e a satisfação de seus clientes. 
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6. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

Em função da magnitude e complexidade do tema, é suposto que este estudo esteja longe de 

explorar todos os desafios da aplicação da um modelo de Gestão de Conhecimento, no entanto é um 

ponto de partida para formação de ideias que poderão ser fontes futuras de pesquisa e estudos.  

A implantação da metodologia proposta neste trabalho será utilizada pela empresa em que 

trabalho, e através da implantação da gestão de conhecimento e da metodologia desenvolvida foi 

possível implantar o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) e obter a certificação ISO 9001:2015. 

Esta metodologia foi desenvolvida para ser utilizada independente da área de atuação da empresa, 

logo esta poderia ser aplicada em outro segmento e diferentes projetos dentro da organização. 

Devido ao seu caráter exploratório, a pesquisa limitou-se ao desenvolvimento de quadro teórico 

de referência e elaboração de um guia para implementar a metodologia de gerenciamento do 

conhecimento que servirá como diretriz neste processo. Como não foi possível testar hipóteses ou 

verificar correlação entre variáveis é sugerido que estudos baseados na implementação do guia sejam 

realizados e testados, através de estudo de casos. 

Além disso podem ser abordados a gestão do conhecimento através de outras perspectivas e 

abordagens na visão de diferentes áreas do conhecimento aplicadas ao gerenciamento de projetos. 
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    8. APÊNDICES 

QUESTIONÁRIOS: 

a) Questionário para implantação da metodologia de Gestão do Conhecimento:  

1 Onde a empresa deseja estar em 10 anos?  

2 Qual é a sua missão? 

3 Quais é a sua visão? 

4 Quais são os seus valores? 

5 Quais são as atitudes que contemplam seu Código de Conduta?  

6 Quem são suas partes interessadas? Como é feito o gerenciamento das partes interessadas na 

organização? 

7 Qual é o grau de maturidade da companhia em gerenciamento de projetos? 

8 Como é feita a gestão de conhecimento atualmente? 

9 Qual sua posição no mercado dentro do segmento em que atua?  

10 Quem são seus principais concorrentes no mercado? 

11 Qual o papel dos colaboradores da organização na obtenção dos resultados? 

12 Qual o grau de comprometimento dos colaboradores? 

13 Como a organização lida com a resistência dos seus empregados? 

 

b) Questionário de mapeamento de conhecimento das pessoas: 

 

1 Qual o seu cargo atual na empresa? 

2 Qual sua formação acadêmica? 

3 Qual ou quais cursos você já realizou? 

4 Quais treinamentos você já realizou? 

5 Que treinamentos ou cursos você considera importante para sua capacitação profissional e 

ainda não realizou? 

6 Que tipo de ferramentas você domina? 
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7 Qual ou quais ferramentas você considera importante para realizar suas atividades, mas que 

ainda não tem disponível? 

8 Qual ou quais foram as suas experiências profissionais mais marcantes dentro da empresa? 

9 Quais foram os conhecimentos que você adquiriu nessas experiências dentro da empresa? 

10 Qual ou quais foram as suas experiências profissionais mais marcantes dentro da empresa? 

11 Quais foram os conhecimentos que você adquiriu nessas experiências fora da empresa? 

12 Qual ou quais matérias você avalia que tem bom conhecimento e que seria capaz de ensinar a 

outra pessoa? 

13 Qual ou quais são seus hobbies e como você atua quando os pratica? 

14 Qual ou quais são os conhecimentos gerais nos quais você sempre fica interessado em 

aprender mais? 

15 Qual ou quais áreas de atuação você tem interesse dentro da empresa? 

16 Como você avalia o seu grau de contribuição para os negócios da empresa? 

 

c) Questionário de mapeamento da gestão de conhecimento das áreas: 

 

1 Qual ou quais conhecimentos está área possui? 

2 Como os funcionários trabalham com ele? 

3 Na sua visão quem ou quais áreas mais precisam disso na empresa? 

4 O conhecimento está armazenado tanto nas pessoas como em documentos e sistemas. Como 

estão armazenados os conhecimentos da empresa? 

5 As pessoas que precisam desse conhecimento podem encontrá-lo facilmente? 

6 Onde e como estão alocadas as informações dentro da área? 

7 Como este conhecimento é compartilhado atualmente? 

8 Como são armazenadas as informações e liçoes aprendidas na sua área? Quem ou quais áreas 

possuem acesso a estas informações? 

9 Como é realizado o processo de gerar novas ideias, soluções de problemas e as melhorias na 

sua área? 
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10 Os sitemas de tecnologia da informação podem ser desenvolvidos com o intuito de localizar 

pessoas que possuem determinado conhecimento ou experiência desejada em determinado 

assunto. Estes sistemas são aplicados a sua área? Em caso afirmativo, como você avalia a 

funcionalidade deles? 

11 As reuniões de trabalho para solução de problemas, criação ou melhoria de novos produtos ou 

serviços são importantes instrumentos para compartilhamento e criação de conhecimento. 

Este processo existe atualmente na sua áreas? Em caso afirmativo, como é o processo? 

12 Algumas empresas adotam um sistema de bonificação remunerada ou planos de carreira para 

incentivar os colaboradores a compartilhar conhecimento e experiências adquiridas e a 

documentar seus trabalhos e lições aprendidas para colaborar com outras pessoas que 

precisem de tal conhecimento ou documentos. Isso acontece na sua área? Em caso afirmativo 

como acontece na sua área? 

13 Quando algum colaborar participa de algum curso ou treinamento como é feito o 

compartilhamento dos conhecimentos adquiridos nestes cursos, seminários, eventos ou 

treinamentos em sua área? 

14 Como você avalia os treinamentos aplicados à sua área? Eles são satisfatórios ou precisam de 

melhorias? 

15 Como é feito o mapeamento das competências e conhecimentos dos colaboradores da sua área 

atualmente? 

 


