
RELATÓRIO TÉCNICO

Título: Proposta de Manual de práticas de Gestão do Conhecimento (GC).

Resumo: O conhecimento se tornou um dos recursos mais preciosos e estratégicos para uma

organização, sendo a sua gestão, uma importante ferramenta para as organizações buscarem

atingir mais eficiência e maior qualidade de serviços a partir de um processo de suporte à

constante identificação, criação, compartilhamento e utilização dos seus conhecimentos. Esta

pesquisa teve como objetivo geral diagnosticar o cenário da Gestão do Conhecimento (GC) na

Fundação  Universidade  Federal  de  Rondônia  no  que  tange  aos  fluxos  de  conhecimentos

relacionados às suas atividades administrativas. 

Instituição/Setor: Fundação Universidade Federal de Rondônia.

Público-Alvo da Iniciativa:  Servidores técnicos administrativos e docentes investidos em

cargos de chefia.

Descrição da situação-problema:  Diante da relevância do tema, se mostrou necessária a

investigação de como um recurso tão importante como o conhecimento, é tratado em uma

IES, como a Fundação Universidade Federal de Rondônia. 

Objetivos: Propor um Manual de GC a ser utilizado como instrumento de orientação e apoio

a todos os servidores.

Análise/Diagnóstico  da Situação-problema:  Os resultados  da  pesquisa  mostraram que a

instituição não possui uma estratégia formalizada de GC, além de um cenário deficiente em

diversos fatores essenciais para a criação de um ambiente propício para o aprendizado e o

compartilhamento de conhecimento e pouco incentivo a uma cultura de compartilhamento de

conhecimento.

Recomendações de intervenção: Para que uma estratégia de GC seja implantada e mantida,

se vê necessário que seja incentivado e difundida na instituição a utilização de práticas e

ferramentas de  GC. O manual proposto por esta pesquisa serve a esse propósito, podendo

inclusive ser utilizado pela instituição imediatamente, para começar a difundir as práticas na

instituição enquanto uma estratégia formalizada é elaborada pelos gestores. 

Responsáveis: Camila Marques de Lima (discente) e Cleberson Eller Loose (orientador).

Contatos: camila.marques@unir.br e clebersonloose@unir.br

Data da realização do relatório: 15/12/2021.

mailto:clebersonloose@unir.br
mailto:camila.marques@unir.br


MANUAL DE PRÁTICAS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO (GC)

Sumário

1 Apresentação…………………………………………………………………………..…122

2 Gestão do conhecimento (GC)…………………………………………………………..123

2.1 O que é GC?……………………………………………………………………………..123

2.2 A importância da GC……………………………………………………………………123

2.3 Fatores facilitadores e inibidores da GC………………………………………………...124

2.4 Funções da GC…………………………………………………………………………..125

2.5 Práticas e ferramentas de GC……………………………………………………………126

3 Glossário………………………………………………………………………………….131

4 Bibliografia……………………………………………………………………………….133

1 Apresentação

O conhecimento é definido por Takeuchi e Nonaka (2008) como a interpretação da

informação na mente humana, de acordo com o contexto, os valores, experiências e ideias que

este indivíduo possui. Pode ser explicitado em relatórios, manuais, livros ou outros meios que

facilitem o seu compartilhamento.

A sobrevivência  e  a  eficiência  de  uma organização  dependem diretamente  da  sua

capacidade  de  obtenção  de  novos  conhecimentos,  aprendizado  e  de  incorporar  novas

competências  (TONI;  ALVARES,  2016).  Desse  modo,  é  de  suma  importância  para  uma

organização a criação de espaços que valorizem o aprendizado e fomentem a criação e o

compartilhamento de conhecimentos.

Devido  a  sua  importância  como  recurso  organizacional,  uma  gestão  eficiente  do

conhecimento  se  mostra  fundamental.  Assim  sendo,  este  manual  tem  como  objetivo

apresentar uma visão geral sobre a gestão do conhecimento, a sua importância, os principais

fatores que influenciam de forma positiva e negativa essa gestão e as principais práticas e

ferramentas a serem utilizadas nesse processo.



2 Gestão do conhecimento (GC)

2.1 O que é GC?

A Gestão  do  Conhecimento  (GC)  se  trata  da  mobilização  do  conhecimento  na

instituição  a  fim de  obter  o  máximo de  valor  do  conhecimento  disponível,  por  meio  da

coordenação deliberada  e  sistemática  de  pessoas,  processos  e  tecnologias  (DAVENPORT;

PRUSAK, 2003; BATISTA, 2012).

Mobilizar o conhecimento dentro da instituição é importante para que o conhecimento

individual  seja  compartilhado,  amplificando-o  ao  nível  do  grupo,  gerando  o  chamado

conhecimento organizacional.

Desse modo, uma das suas principais funções da GC é a de estimular a criação de um

contexto organizacional para a interação entre os indivíduos e a aprendizagem individual e

organizacional.

2.2 A importância da GC

Uma  gestão  eficiente  do  conhecimento  consiste  na  implantação  de  práticas  no

cotidiano  da  organização  que  visam  promover  o  aprendizado  coletivo,  convertendo

experiências  individuais  e  vivências  em conhecimento  organizacional.  Isso  permite  que  a

organização:

a) Crie novos conhecimentos;

b) Evite a perda de conhecimentos;

c) Despersonifique o conhecimento, reduzindo a concentração do conhecimento

em  poucas  pessoas,  o  que  gera  sobrecarga  de  trabalho,  riscos  de

descontinuidade da prestação de serviços ou diminuição da qualidade destes;

d) Crie um ambiente mais favorável à inovação;

e)Evite que erros se repitam;

f)Compartilhe boas práticas entre servidores e setores diferentes.



No  âmbito  da  administração  pública,  com  as  mudanças  ocorridas  nas  políticas

públicas nas últimas décadas visando obter mais eficiência e práticas inovadoras, uma GC

efetiva auxilia as organizações a enfrentarem novos desafios, implementar práticas inovadoras

de gestão e melhorar a qualidade dos processos, produtos e serviços públicos oferecidos à

sociedade  em  geral  (BATISTA,  2012).  Além  disso,  contribui  para  o  enfrentamento  de

dificuldades  comuns  na  administração  pública,  como  a  perda  de  capital  humano  em

consequência da rotatividade de servidores e o crescente aumento do fluxo de conhecimento

em decorrência dos avanços tecnológicos (PEE; KANKANHALLI, 2015).

No entanto, é importante destacar que existem fatores que podem influenciar de forma

positiva  e  de  forma  negativa  na  implementação  e  na  manutenção  de  práticas  de  GC na

instituição, são os chamados facilitadores e inibidores.

2.3 Fatores facilitadores e inibidores da GC

Uma  vez  que  todo  o  processo  depende  da  disposição  dos  indivíduos  para

compartilharem seu conhecimento e aprenderem uns com os outros, os fatores facilitadores

são  aqueles  responsáveis  por  contribuir  com a  motivação  dos  indivíduos  em praticar  ou

participar de atividades com essa finalidade. Já os fatores inibidores são quaisquer barreiras

organizacionais  ou individuais que possam existir,  que desmotivem, dificultem ou mesmo

impedem o compartilhamento do conhecimento.

O Quadro 9 apresenta alguns dos principais fatores encontrados na literatura.

Quadro 9 – Fatores facilitadores e inibidores de práticas de gestão do conhecimento (manual)

Facilitadores Inibidores

confiança;
reciprocidade;
cultura organizacional;
abertura para a comunicação;
interação social;
recompensas;
sistemas de qualidade;
suporte organizacional.

falta de confiança;
falta de tempo e locais de encontro;
status e recompensas;
crença de que o conhecimento é prerrogativa de

determinados grupos;
intolerância a erros;
falta de comprometimento dos gestores;
falta de continuidade dos projetos;
resistência a mudanças;
falta de estímulos.

Fonte: Elaborado com base em Davenport e Prusak (2003), Amayah (2013) e Tan e Md. Noor (2013).

Como  pode  ser  visto,  a  confiança  se  trata  de  um  fator  importante,  servindo  de

facilitador quando presente em um ambiente organizacional e a falta desta, por consequência,



se tornando uma barreira para o processo de compartilhamento do conhecimento entre os

indivíduos. Por meio da confiança, se estabelece ainda a outro facilitador, a reciprocidade,

quando  uma das  partes  avalia  o  possível  benefício  de  compartilhar  o  seu  conhecimento,

confiando que no futuro, a outra parte também fará o mesmo quando solicitada (AMAYAH,

2013).

O  estabelecimento  de  uma  cultura  organizacional  favorável  e  incentivadora  do

compartilhamento do conhecimento também é um fator facilitador importante, permitindo que

outros facilitadores como a abertura para a comunicação e a interação social se estabeleçam.

Paralelo a isso, evita ou elimina fatores inibidores tais como a falta de tempo e locais de

encontro  para  interações  sociais,  a  crença  de  que  o  conhecimento  é  prerrogativa  de

determinados grupos e intolerância a erros.

De modo  semelhante,  o  suporte  organizacional  é  um fator  diretamente  ligado  aos

facilitadores de sistemas de qualidade e recompensas, uma vez que tratam de meios que a

organização  pode  apoiar  no  processo  de  compartilhamento  do  conhecimento.  Do  mesmo

modo, a sua falta pode ser relacionada a inibidores como a falta de comprometimento dos

gestores, falta de continuidade dos projetos, falta de estímulos, resistência e mudanças por

parte dos servidores.

Conhecer esses fatores e identificá-los na organização é fundamental para a gestão

bem-sucedida do conhecimento, buscando sempre elaborar uma estratégia de gestão levando-

os em consideração.

2.4 Funções da GC

 Para cumprir com seus objetivos, a GC reúne funções de criar ou capturar, organizar,

disseminar, avaliar e mensurar os conhecimentos na organização. Cada função é responsável

por:

a) Criar ou capturar: adicionar novo conhecimento à organização, é

b) Organizar: identificar os conhecimentos mais relevantes, tanto internos quantos

externos à organização, e organizá-los em repositórios de modo a serem facilmente

encontrados e utilizados.

c) Disseminar:  realizar  um  processo  de  compartilhamento  contínuo  do

conhecimento por meio da criação de um ambiente favorável à sua socialização

por toda a organização.



d) Avaliar: indicar o valor gerado pelos conhecimentos à organização, auxiliando

na implementação de uma estratégia organizacional.

e) Mensurar: medir, por meio de indicadores, se por resultados esperados foram

atingidos.

2.5 Práticas e ferramentas de GC

São por meio destas que a GC cumpre cada uma das suas funções no processo de

mobilização do conhecimento. Devem nortear as ações da organização de modo a superar os

desafios de conectar de modo eficiente os indivíduos que sabem com aqueles que precisam

aprender e de converter o conhecimento individual em conhecimento organizacional.

As práticas de GC podem ser classificadas em três categorias, de acordo com o foco

principal que possuem, sendo essas: pessoas, processos e tecnologia. As práticas com foco em

pessoas,  são  aquelas  relacionadas  principalmente  à  gestão  de  recursos  humanos  visando

facilitar a transferência de informação e conhecimento. As práticas com foco em processos,

por sua vez, estão relacionadas à estruturação dos processos organizacionais que atuam como

facilitadores na criação, organização e disseminação de conhecimento. Por fim, as práticas

com foco na tecnologia, servem como suporte à gestão do conhecimento, principalmente com

a utilização de ferramentas de TIC, para a captura e difusão do conhecimento e a colaboração

entre os indivíduos (BATISTA; QUANDT, 2015).

Existem diversas práticas e ferramentas disponíveis na literatura, sendo, por isso, é

importante conhecer suas características e vantagens para definir quais são mais adequadas

em  determinado  cenário.  Este  manual  apresenta  20  (vinte)  das  principais  práticas  e

ferramentas encontradas na literatura, sendo 9 (nove) delas com foco em pessoas, 8 (oito) com

foco em processos e 3 (três) com foco em tecnologia.

A seguir,  serão  apresentados  os  conceitos  gerais  de  cada  uma  dessas  práticas  e

ferramentas, esclarecido porque devem ser utilizadas e que funções da GC cumprem.



Quadro 10 – Quadro prático das práticas e ferramentas de GC
(continua)
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PESSOAS

Brainstorming

O que é?
Reuniões com grupos na organização visando o surgimento de novas ideias 
a partir de um grande volume de sugestões. Se divide em duas etapas em 
que, inicialmente, todas as ideias são aceitas como válidas e apenas na fase 
seguinte julgada pelos participantes.

Por que usar?
Fornece perspectivas, experiências e habilidades diversas, contribui para 
construção da memória organizacional e fortalece a confiança mútua entre 
os participantes.

X X X

Mentoring

O que é?
Modalidade de gestão do desempenho na qual um profissional com mais 
experiência (mentor) modela as competências de um indivíduo ou grupo, 
observa e analisa o desempenho e retroalimenta a execução das atividades 
do indivíduo ou grupo.

Por que usar?
Se trata de uma importante prática de desenvolvimento de pessoas, 
modelando as competências do indivíduo ou grupo, desenvolvendo suas 
habilidades e melhorando seu desempenho enquanto fornece feedback.
É ainda uma prática muito apropriada para a recepção e adaptação de novos 
servidores.

X X X

Coaching

O que é?
Funciona de modo similar ao mentoring, porém o coach participa apenas 
orientando, apoiando e acompanhando as atividades, não as executando.

Por que usar?
Bem como o mentoring, contribui para a melhoria de desempenho e 
desenvolvimento de habilidades do indivíduo sendo orientado, sendo uma 
notável prática de desenvolvimento de pessoas. Também se adequa a 
recepção e adaptação de novos servidores.

X X X

Comunidades 
de práticas

O que é?
Grupos informais e interdisciplinares de pessoas organizadas de modo a 
facilitar e propiciar o compartilhamento de experiências, melhores práticas, 
acesso a especialistas, a reutilização de modelos, do conhecimento e das 
lições aprendidas.

Por que usar?
São importantes meios de compartilhamento de conhecimento por meio das 
interações sociais. Facilita que soluções a problemas comuns encontradas, 
evita que erros não sejam repetidos e garante mais eficiência na tomada de 
decisão.

X X



(continuação)
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PESSOAS

Educação 
corporativa

O que é?
Envolve processos de educação continuada com a finalidade de promover a 
atualização uniforme dos indivíduos em todas as áreas da organização.

Por que usar?
Visa garantir que os servidores estejam em constante atualização e 
devidamente qualificados, com os servidores posteriormente 
compartilhando o aprenderam e retroalimentando esse ciclo. 
Adicionalmente, contribui para o desenvolvimento de uma cultura de 
aprendizagem e compartilhamento.

X X X

Espaços 
colaborativos 
virtuais

O que é?
Espaço virtual que permite o trabalho conjunto entre pessoas independente 
de suas localizações ao permitir, por exemplo, o compartilhamento e edição 
colaborativa de documentos e a realização de áudio/videoconferências.

Por que usar?
Garante a disponibilidade das informações para que os servidores sejam 
capazes de realizar suas atividades em qualquer lugar, facilita o acesso ao 
conhecimento de especialistas e reduz despesas com viagens.

X X

Fóruns 
(presenciais e 
virtuais) e 
listas de 
discussão

O que é?
Espaços criados para discutir, homogeneizar e compartilhar informações, 
ideias e experiências a fim de contribuir para o desenvolvimento de 
competências e o aperfeiçoamento de processos e de atividades da 
organização.

Por que usar?
Além de proporcionar a melhoria de processos e atividades, ao promover o 
debate e o compartilhamento do conhecimento, incentiva a cultura de 
compartilhamento do conhecimento e a cultura de aprendizagem.

X X

Narrativas

O que é?
Visam descrever assuntos complexos, comunicar lições aprendidas, repassar
experiência pessoal, expor situações ou, ainda, interpretar mudanças 
culturais. São relatos retrospectivos de pessoas envolvidas em eventos 
ocorridos.

Por que usar?
É uma excelente maneira de incentivar uma cultura de aprendizagem, além 
de valorizar a experiência dos servidores. Além disso, as narrativas 
permitem que os ouvintes experimentem a essência e o realismo do que é 
narrado, com detalhes e exemplificação que facilitam a compreensão e 
interpretação, permitindo que o conhecimento compartilhado seja 
internalizado.

X X X
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PESSOAS

Revisão pós-
ação

O que é?
Técnica que objetiva a avaliação e captação de lições aprendidas ao fim de 
um projeto. Por meio de um debate informal, os membros do projeto 
revisam o que aconteceu, por que aconteceu, como manter os pontos fortes 
e oportunidades de melhoria.

Por que usar?
Permite que falhas sejam identificadas e corrigidas, evita que erros sejam 
cometidos novamente e sucessos sejam replicados. Além disso, a avaliação 
de todos os participantes permite que perspectivas diversas sejam avaliadas.

X X X

PROCESSOS

Lições 
aprendidas

O que é?
Relatos apresentando o ocorrido, o esperado, os problemas encontrados e o 
que foi aprendido em um processo, além de uma análise das causas das 
diferenças nos resultados.

Por que usar?
Ao relatar os problemas encontrados, suas possíveis causas e soluções, evita
que estes erros sejam cometidos novamente, evita que sejam procuradas 
soluções para problemas já solucionados, garantindo que acertos rejam 
replicados.

X X X

Banco de 
competências

O que é?
Repositório com informações acerca da localização de conhecimentos na 
organização, incluindo fontes para consulta e os indivíduos e equipes 
detentoras de determinado conhecimento.

Por que usar?
Facilita que determinado conhecimento seja localizado na instituição.

X X

Benchmarking

O que é?
Busca sistemática das melhores referências para comparação dos processos, 
produtos e serviços da organização, visando identificar formas de 
aperfeiçoar suas atividades.

Por que usar?
Garante que a instituição esteja em constante aperfeiçoamento.

X X X X

Gestão de 
capital 
intelectual ou 
gestão dos 
ativos 
intangíveis

O que é?
Trata dos recursos organizacionais de difícil qualificação e mensuração, mas
que contribuem para os processos produtivos e sociais. Envolve o 
mapeamento dos ativos organizacionais intangíveis, gestão do capital 
humano, gestão do capital do cliente e política de propriedade intelectual.

Por que usar?
Proporciona melhoria nos processos de gestão, na tomada de decisão e 
desempenho inovador da instituição.

X X X
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PROCESSOS

Mapeamento 
do 
conhecimento

O que é?
Consiste no registro do conhecimento organizacional sobre processos, 
produtos, serviços e relacionamento com os clientes. Inclui ainda a 
elaboração de mapas ou árvores do conhecimento, descrevendo fluxos e 
relacionamentos de indivíduos, grupos ou a organização como um todo.

Por que usar?
Possibilita que os conhecimentos sejam mais facilmente acessados,  
facilitando, por exemplo, a localização de especialistas. Além disso, permite
identificar os ativos do conhecimento mais relevantes e os processos  
intensivos em conhecimento.
Serve de apoio para a criação de uma Memória Organizacional.

X X X

Melhores 
práticas

O que é?
Identificação e difusão de práticas definidas como padrão a ser seguido. É 
um procedimento validado para a realização de uma tarefa ou solução de 
um problema. São documentadas em manuais ou banco de dados, incluindo 
o contexto onde podem ser aplicadas.

Por que usar?
Assim como as lições aprendidas, evita que erros sejam cometidos 
novamente e o retrabalho. Além disso, garante que um padrão de qualidade 
e eficiência seja seguido por todos os servidores, melhorando o desempenho
organizacional e a produtividade.

X X X

Memória 
organizacional

O que é?
Consiste em todo o conhecimento da organização, parte do seu patrimônio. 
Visa capturar, disseminar e reutilizar fluxo de informações, registrando os 
conhecimentos gerados pelos indivíduos.

Por que usar?
É uma ferramenta essencial para reter os conhecimentos de modo a garantir 
que estes não sejam perdidos.

X X X

Sistemas de 
gestão por 
competências

O que é?
Estratégia de gestão baseada em determinar as competências essenciais à 
organização, avaliar a capacitação interna com relação aos domínios 
correspondentes a essas competências, e definir os conhecimentos e as 
habilidades necessários para superar as deficiências existentes com relação 
ao nível desejado para a organização. Envolve o mapeamento de processos-
chave, das competências essenciais a eles, das atribuições, atividades e 
habilidades existentes e necessárias, e das medidas para superar as 
deficiências.

Por que usar?
É uma importante maneira de buscar que os servidores sejam melhores 
aproveitadas em um setor ou função, de acordo com as suas competências.

X X



(conclusão)
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TECNOLOGIAS

Ferramentas 
de colaboração
como portais, 
intranet e 
extranet

O que é?
Sistemas informatizados capazes de capturar e difundir conhecimento e 
experiência entre os indivíduos em toda a organização, sendo a intranet a 
rede local da instituição e a extranet abrangendo diversas instituições.
Portais são espaços web de integração dos sistemas corporativos, com 
segurança e privacidade dos dados, podendo constituir-se em um repositório
de conhecimento e plataforma para comunidades de práticas, redes de 
conhecimento e melhores práticas.

Por que usar?
São essenciais para facilitar a interações entre os servidores, possibilitando 
a melhoria da comunicação organizacional e contribuindo para o 
compartilhamento do conhecimento.

X X X

Gestão de 
conteúdo

O que é?
Conjunto dos processos de seleção, captura, classificação, indexação, 
registo e depuração da informação. Envolve pesquisa contínua dos 
conteúdos visando manter informações, ideias e experiências atualizadas e 
documentadas na base de conhecimento.

Por que usar?
Garante que a base de conhecimento existente na instituição esteja sempre 
atualizada. Funciona de maneira complementar à memória organizacional.

X X X

Gestão 
eletrônica de 
documentos 
(GED)

O que é?
Adoção de aplicativos informatizados de controle e emissão, edição e 
acompanhamento, distribuição, arquivamento e descarte de documentos.

Por que usar?
Possibilita o acesso, consulta e difusão das informações, tanto em nível 
interno quanto externo à organização, além de reduzir o tempo de 
tramitação de documentos e riscos de extravios.

X X

Fonte: Elaborado com base em Batista e Quandt (2015), Hoffmann (2012), Strauhs et al. (2012), Schlesinger et 
al. (2008) e Maronato (2018).

3 Glossário

Conhecimento: Interpretação da informação na mente humana, de acordo com o contexto, os

valores, experiências e ideias que este indivíduo possui. Pode ser explicitado em relatórios,

manuais, livros ou outros meios que facilitem o seu compartilhamento.

Capital estrutural: Formado pelo arcabouço e a infraestrutura que apoiam o capital humano.

Consiste no conhecimento formalizado e armazenado em sistemas, banco de dados, patentes,

propriedade intelectual, marcas registradas e direitos autorais.



Capital humano: Inclui as capacidades, habilidades, conhecimento e experiências individuais

de cada indivíduo da organização.

Capital intelectual: Soma de todos os recursos intangíveis relacionados ao conhecimento que

uma organização possui e usa para criar valor. São categorizados em: capital humano, capital

estrutural e capital relacional.

Capital relacional: Também chamado de capital de clientes, é todo o valor e conhecimento

adquirido por meio das relações externas, com clientes, fornecedores, outras instituições e

agentes.

Conhecimento explícito:  É o explicitado em relatórios,  manuais,  livros  ou outros  meios,

facilitando o seu compartilhamento.

Conhecimento tácito:  É o conhecimento de difícil formalização e compartilhamento, uma

vez que é formado pelas experiências, ideais, valores, percepções, crenças, modelos mentais e

know-how de cada indivíduo.

Gestão do Conhecimento:  Coordenação deliberada e  sistemática de pessoas,  processos e

tecnologias de uma organização visando obter o máximo valor do conhecimento disponível a

esta.

Extranet: Redes de informação que podem abranger diversas instituições.

Informação: Significado e relevância atribuídos a um dado, a partir da sua análise. Apoiam

as ações dos indivíduos e das organizações.

Intranet: Redes locais de informação da instituição.

Portais: Espaços web de integração dos sistemas corporativos, com segurança e privacidade

dos  dados,  podendo  constituir-se  em  um  repositório  de  conhecimento  e  plataforma  para

comunidades de práticas, redes de conhecimento e melhores práticas.



Práticas  de  GC:  Práticas  que  visam  organizar,  disseminar,  avaliar,  mensurar  e  criar  ou

capturar os diversos conhecimentos na organização, com o objetivo de garantir o seu melhor

aproveitamento e aplicação. São por meio destas que a GC cumpre cada uma das suas funções

no processo de mobilização do conhecimento.
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