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RESUMO 
 
 
 
 

Esta dissertação buscou apresentar um projeto de criação de Comunidades de 

Praticas na Administração Publica Estadual, tendo sido selecionada a área de recursos 

humanos como piloto para implantação do projeto, com o objetivo de gerar efeito multi-

plicador dentro das organizações públicas. 

A Comunidade de Prática é uma estratégia da gestão do conhecimento que en-

contrá-se alinhada com a Reforma Gerencial do Estado e a nova tendência de forma-

ção da memória organizacional tornando o conhecimento individual em corporativo, já 

que este quando dividido multiplica-se. 

 

Palavras-chave:  comunidade de prática, gestão do conhecimento e recursos humanos 
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APRESENTAÇÃO 

 

O século XX foi o século de produção em massa e o século XXI será o século da socie-

dade do conhecimento. A era industrial deu lugar a era da informação e o conhecimento torna-

se, cada vez mais, a dimensão decisiva neste processo sendo o principal direcionador do suces-

so competitivo das empresas nesse ambiente econômico de incertezas. 

Diante das incertezas as organizações tendem a se estruturar com base em modelos orga-

nizacionais flexíveis, adotando mecanismos de compartilhamento das informações e valorizan-

do o fator gerador do conhecimento que é o ser humano. 

A administração pública vem trabalhando para tornar suas organizações mais flexíveis, a-

través de projetos como o de Desburocratização, mas falta a adoção de estratégias para a dis-

seminação e o compartilhamento dos conhecimentos adquiridos e que hoje ficam centrados nos 

servidores que ficam dispersos pelas diversas secretarias do Estado. 

A administração pública não tem hoje uma memória organizacional de suas institui-

ções. O fator político agrava a necessidade da existência dessa memória pois quando há mu-

dança de governo ou secretário, os dirigentes, geralmente ocupantes de cargo temporário sem 

vínculo com o Estado, são trocados e levam consigo todo o conhecimento adquirido. As co-

munidades de práticas apresentam-se como uma das soluções para gerir o conhecimento 

diante da rotatividade de mão-de-obra que existe no Estado. 

A criação das comunidades de práticas seria uma das estratégias necessárias para o Estado 

adotar a fim de ter  uma eficaz gestão do conhecimento entre os seus 172.123 servidores ativos 

do Poder Executivo. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A Nova Economia baseada na globalização traz implicações para todas as organizações, 

que nesse novo cenário precisam reconhecer a importância do conhecimento como linha mestra 

para seus negócios, desenvolver novas medidas para a performance corporativa baseadas no 

conhecimento, enfatizar sistematicamente o aprendizado organizacional e criar uma infra-

estrutura tecnológica para melhorar a criação e o compartilhamento de conhecimento. 

O objetivo deste trabalho é propor a criação de comunidades de práticas na Administração 

Pública Estadual com a aplicação preliminar na área de Recursos Humanos – RH.  

Esta proposta  foi elaborada devido à constatação de que o Estado apresenta-se bastante 

suscetível à perda de conhecimento em decorrência de fatores políticos, dentre outros, que ge-

ram a substituição de pessoas que atuam em áreas-chave, detendo grande quantidade de conhe-

cimento que deveria ser inventariado constantemente, criando a memória organizacional. 

O processo de perda de conhecimento em áreas vitais que acomete tantas organizações, 

apresenta-se como um risco também para a Administração Pública. A falta de mecanismos de 

compartilhamento e disseminação do conhecimento gera a duplicidade de ações implementadas 

em diferentes áreas, com a aplicação ineficiente de recursos financeiros e humanos, gerando 

retrabalho. Torna-se necessário fazer o alinhamento estratégico dos programas e projetos im-

plementados. 

Consultores e estudiosos do assunto advertem que pela complexidade e abrangência das 

etapas de implantação de um programa de gestão do conhecimento, as organizações devem 

implementá-lo aos poucos, elegendo áreas prioritárias para iniciar esse processo. 

A escolha da área de RH como piloto deve-se ao momento de transformação pelo qual a 

mesma está passando através do Projeto de Modernização da Gestão de RH do Estado, que 

contou com o levantamento de todas as rotinas e procedimentos inerentes a esta área, no qual 

os processos foram redesenhados, sendo proposta uma nova forma de trabalho, menos burocrá-

tica, sem apego ao papel, e de acordo com o novo perfil de RH, o que, sem dúvida, exige uma 

mudança cultural fortíssima no âmbito da Administração Pública, situação que também é veri-

ficada na implementação de um programa de Gestão de Conhecimento – GC, nas organizações. 
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O momento mostra ser bastante adequado para a criação de tais comunidades em par e 

passo com a implementação do novo modelo de gestão de RH do Estado proposto pelo redese-

nho de processos. 

Ao final deste trabalho, pretende-se evidenciar que estas ações, quando totalmente imple-

mentadas, com sua constante manutenção e avaliação de resultados, certamente, fortalecerão a 

Reforma Gerencial com ferramentas mais eficazes para o Estado executar suas funções de for-

mulação, avaliação e execução de políticas públicas, estimulando o acesso e a disseminação do 

conhecimento na Administração Pública Estadual. 

A dissertação segue uma linha de explanação em que são apresentadas conceituações bási-

cas de elementos correlacionados com o assunto, sem os quais a sua completa compreensão 

ficaria prejudicada.Análise documental foi utilizada como referência para elaboração deste tra-

balho e utilizou-se como fonte o Projeto de Redesenho de RH, livros, revistas e sites da internet 

especializados no assunto, com o levantamento de informações das experiências existentes e 

seus resultados. 

O capitulo I apresenta uma breve distinção entre Estado, Governo e Administração Pública 

como também discorre sobre elementos correlacionados à GC, organizações que aprendem, 

importância do conhecimento e sua definição, distinguindo-o de dados e informações, que são 

elementos básicos para sua construção. 

O capitulo II faz uma explanação sobre a GC, apresentando seu conceito de acordo com 

alguns estudiosos, suas estratégias, desafios, dificuldades, ciladas e os resultados encontrados 

com a sua aplicação.  

O capítulo III aborda a comunidade de prática apresentando sua definição, elementos a 

considerar no processo de sua criação, seus benefícios e as experi6encias verificadas em algu-

mas organizações.   

O capitulo IV apresenta dois fortes aliados a GC: a administração de recursos humanos e a 

tecnologia da informação. Serão apresentadas as ações governamentais em curso nestas áreas e 

que podem ser apontadas como facilitadoras para implementação da comunidade de práticas de 

recursos humanos. 

O capítulo V apresenta a proposta da criação de comunidades de práticas, de recursos hu-

manos, na Administração Pública; como também  a criação do Sistema Integrado de Gestão do 

Conhecimento – SIGC, que será o ferramenta tecnológica da comunidade. 
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É cada vez maior o número de empresas que percebem o quanto é importante identificar e 

inventariar o que elas sabem, com a capacidade de tirar o máximo proveito de seus “ativos” de 

conhecimento. O Estado da Bahia, com seu histórico de administração de vanguarda, certamen-

te seguirá os passos das grandes organizações com a implementação de um programa eficaz de 

gestão do conhecimento. 
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CAPÍTULO I  

 CONCEITUAÇÃO BÁSICA 

 

1.1. GOVERNO, ESTADO E  ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

 

País é a entidade política soberana constituída por uma população que habita um certo 

território podendo distinguir uma sociedade civil e um Estado. A sociedade civil é constituída 

pelas classes sociais e grupos (o povo), e o Estado é a estrutura organizacional e política, fruto 

de um contrato social ou de um pacto político, que garante a legitimidade ao governo. 

Do ponto de vista histórico, Estado é o aparato organizacional e legal, que garante a pro-

priedade e os contratos. 

Na perspectiva lógico-dedutiva, o Estado é o resultado da política institucional de um 

contrato social através do qual os homens cedem uma parte de sua liberdade a esse Estado para 

que o mesmo possa manter a ordem ou garantir os direitos de propriedade e a execução dos 

contratos. É uma conseqüência lógica de necessidade de ordem. 

São elementos constitutivos do Estado: 

a) um governo formado por membros de elite política; 

b) uma burocracia ou tecnoburocracia pública, ou corpos de funcionários hierarquicamente 

organizados; 

c) uma força policial e militar que vise a defender o país contra o inimigo externo, assegurar a 

obediência das leis e manter a ordem interna; 

d) Um ordenamento jurídico impositivo, que extravasa o aparelho do Estado e se exerce sobre 

toda a sociedade. 

Enquanto organizações burocráticas possuem normas que apenas a regulam internamente, o 

Estado é adicionalmente constituído por um grande conjunto de leis que regulam toda a socie-

dade. Ao deter esse poder o Estado torna-se maior do que o simples aparelho do estado. Este 

aparelho, regulado pelo direito administrativo, e dividido em três poderes (legislativo, executi-

vo e judiciário), é uma organização burocrática.  

Em resumo o Estado é única organização que dotada do poder extroverso já que é constitu-

ído por um conjunto de leis que regulam toda sociedade. É o aparelho com capacidade de legis-

lar e tributar sobre a população de um determinado território. A elite governamental, a burocra-
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cia e a força militar e policial constituem o aparelho do Estado. O Estado, porém, é mais do que 

seu aparelho, porque inclui todo sistema constitucional-legal que regula a população existente 

no território sob sua jurisdição. Esta população assume o caráter de povo, ao se tornar detentora 

do direito de cidadania e se organiza como sociedade civil. 

Governo é a cúpula político-administrativa do Estado. 

Existem dois sentidos, que são mais comumente utilizados, para explicar-se a expressão 

Administração Pública: 

� em sentido subjetivo, formal ou orgânico, ela designa os entes que exercem a atividade 

administrativa; compreende pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos incumbidos de 

exercer uma das funções em que se triparte a atividade estatal: a função administrativa; 

� em sentido objetivo, material ou funcional, ela designa a natureza da atividade exercida 

pelos referidos entes; ,esse sentido, a Administração Pública é a própria função admi-

nistrativa que incumbe, predominantemente, ao Poder Executivo sendo excluído a fun-

ção política. 

Para CELSO BASTOS (1994) a administração pública, em sentido formal, é o conjunto 

dos órgãos que desempenham a atividade administrativa e não dos órgãos que desempenham 

atividades políticas. È por isso que se encontra administração no legislativo, nas secretarias, 

nos serviços auxiliares e no próprio poder judiciário.  

 

1.1.1- A Reforma Administrativa do Estado - Modernização 

Entre os anos 30 e os anos 60 deste século, o Estado foi um fator de desenvolvimento e-

conômico e social. Nesse período, e particularmente depois da 2ª guerra mundial, deu-se um 

período de prosperidade econômica e de aumento nos padrões de vida sem precedentes na his-

tória da humanidade. A partir dos anos 70, porém, face ao seu crescimento distorcido e ao pro-

cesso de globalização, o Estado entrou em crise e se transformou na principal causa da redução 

das taxas de crescimento econômico, da elevação das taxas de desemprego e do aumento das 

taxas de inflação que, desde então ocorreram em várias partes do mundo. A onda neo-

conservadora e as reformas econômicas orientadas para o mercado foram a resposta a esta crise 

– reformas que os neoliberais em certo momento imaginaram que teriam como resultado o Es-

tado mínimo. Entretanto, quando, nos anos 90, se verificou a inviabilidade da proposta conser-

vadora de Estado mínimo, estas reformas revelaram sua verdadeira natureza: uma condição 

necessária da reconstrução do Estado – para que pudesse realizar não apenas suas tarefas clás-
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sicas de garantia de propriedade e dos contratos, mas também seu papel garantidor dos direitos 

sociais e promotor da competitividade do seu respectivo país. 

A reforma do Estado envolve quatro problemas que, embora interdependentes, podem ser 

distinguidos: 

1) Um problema econômico-político – a delimitação do tamanho do Estado; 

2) Outro econômico-político – a redefinição do papel regulador do Estado; 

3) Um econômico-administrativo – a recuperação da governança ou capacidade fi-

nanceira e administrativa de implementar as decisões políticas tomadas pelo go-

verno; 

4) Um político – o aumento da governabilidade ou capacidade política do governo 

intermediar interesses, garantir legitimidade e governar.  

Na delimitação do tamanho do Estado estão envolvidas as idéias de privatização, “publi-

cização” e terceirização. A questão da desregulação diz respeito ao maior ou menor grau de 

intervenção do Estado no funcionamento do mercado. No aumento da governança temos um 

aspecto financeiro: a superação da crise fiscal; um estratégico; a redefinição das formas de in-

tervenção no plano econômico-social; e um administrativo: a superação da forma burocrática 

de administra o Estado. No aumento da governabilidade estão incluídos dois aspectos: a legiti-

midade do governo perante a sociedade e a adequação das instituições políticas para a interme-

diação dos interesses. 

A reorganização das atividades do Estado tem um rebatimento no que diz respeito à com-

posição do quadro de pessoal. Os profissionais atuando em setores voltados para a produção de 

bens e serviços para o mercado, setor que está sendo transferido do Estado para o setor privado 

por meio do processo de privatização, administrados com base em regras vigentes para o setor 

privado, não constituindo-se em funcionários públicos. O mesmo se aplica para os profissionais 

atuando na área de serviços sociais e científicos, onde se desenvolve o processo de transferên-

cia mediante o processo de publicização para entidades de direito privado sem fins lucrativos 

integrantes do setor público não-estatal. Os servidores públicos, e, portanto integrantes de car-

reiras de Estado, serão apenas aqueles cujas atividades estão voltadas para as atividades exclu-

sivas de Estado relacionadas com a formulação, controle e avaliação de políticas públicas e 

com a realização de atividades que pressupõem o poder de Estado. Esses servidores representa-

rão o Estado enquanto pessoal. Para a realização de atividades auxiliares como manutenção, 

segurança e atividades de apoio diversas será dada continuidade ao processo de terceirização, 

transferindo-as para entidades privadas.  
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O monitoramento dos contratos de gestão com as entidades do setor público não-estatal 

que absorverem as atividades publicizadas, bem como dos contratos de serviço com as empre-

sas responsáveis pelas atividades terceirizadas, constituirá uma das principais atividades a se-

rem desempenhadas pelos funcionários pertencentes às carreiras componentes do núcleo estra-

tégico do Estado. A atuação como planejadores, avaliadores e controladores dessa rede de ati-

vidades descentralizadas exigirá destes profissionais uma alta qualificação e capacitação geren-

cial, discerníveis no perfil generalista e empreendedor dos altos administradores públicos.  

O fortalecimento destes profissionais, que atuarão nas áreas exclusivas de Estado, é um 

requisito para garantir a qualidade e a continuidade da prestação dos serviços e a realização do 

interesse público, com a descentralização da execução das atividades do Estado. Para adminis-

trar esse sistema complexo, o Governo do Estado necessita de um núcleo forte e poderoso de 

servidores de carreira para conservar a memória institucional das organizações, supervisionar a 

vasta rede de parceiros e dar vida às Atividades Exclusivas de Estado. Para garantir que as polí-

ticas governamentais sejam traduzidas em resultados, será necessária a constituição de um nú-

cleo de servidores de carreira cuidadosamente desenvolvido para supervisionar o processo.  

O novo papel do Estado pressupõe, assim, o fortalecimento das carreiras voltadas para a 

formulação, controle e avaliação de políticas públicas, bem como, para atividades exclusivas de 

Estado. Uma vez que as novas funções estão relacionadas com decisões estratégicas de Estado, 

as carreiras a serem fortalecidas são as de nível superior associadas ao desempenho de tais 

competências. 

A discussão sobre a reforma do Estado precisa se dar sob o enfoque de sua finalidade: pa-

ra quê, qual o sentido de se reformar e qual o resultado final que se quer obter, uma vez que o 

Estado esteja reformado. A partir daí, sabe-se qual reforma deve ser feita e de que maneira de-

ve ocorrer a transição do Estado que se tem para o Estado que se deseja. 

Melhorar a mecânica de funcionamento de uma organização não é suficiente para que ela 

produza bons resultados. Primeiro, é preciso pensar que resultados se quer, como fruto do fun-

cionamento   dessa   organização, que é o Estado - nas esferas  federal,  estadual e municipal -, 

para depois definir que mecanismos internos devem ser transformados. 

Em países como o Brasil, a medida do desequilíbrio é a miséria. Outras nações, embora 

não tenham miséria nem fome, também apresentam desequilíbrios profundos. Ter um estado 

democrático consolidado e funcionando com justiça social, estabilidade econômica, desenvol-

vimento e respeito ao meio ambiente - eis uma agenda de amplo consenso mundial e, ao mes-

mo tempo, de difícil implantação. 
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A reforma do Estado somente faz sentido se facilitar a implementação dessa agenda. É 

preciso estudar os fatores que a condicionam - sistemas político, partidário e eleitoral - e, mui-

tas vezes, a tornam inviável. O modelo brasileiro de desenvolvimento quase impôs, em muitas 

situações, que se escolhesse entre o crescimento econômico e a solução para a questão social. 

Fazer um diagnóstico preciso da situação do país é fundamental para se ter clareza sobre a 

reforma do Estado que se quer. É imperativo que ela atinja de fato os resultados almejados: 

uma sociedade de bem-estar, onde as pessoas se sintam valorizadas e consigam produzir, e on-

de a renda dessa produção se distribua com eqüidade e gere benefícios para todos. Este é o ob-

jetivo final e o compromisso inarredável de um governo justo. 

A reforma do Estado não deve, portanto, se limitar ao ato mecânico de intervir na enge-

nharia administrativa, nem se vincular, exclusivamente, ao equilíbrio econômico. Não se pode 

permitir que a agenda fiscal, tão forte e impositiva, domine por completo todas as transforma-

ções e mudanças no aparelho do Estado, como se a transformação profunda desse Estado e de 

suas esferas estivesse a serviço de um único objetivo: o equilíbrio fiscal. Não há maior equívo-

co do que este – o de vincular a discussão da reforma do Estado à questão do equilíbrio fiscal, 

como vem ocorrendo há alguns anos, por parte de determinados setores. Por isso, é preciso 

rediscutir o propósito final de se reformar o Estado. Hoje, ele está muito associado ao processo 

de radicalização da democracia - e isto significa rever o sistema político, promover o equilíbrio 

econômico e o desenvolvimento, e lidar com as desigualdades sociais. 

A reforma do Estado não é um fim em si mesma, mas um meio de impulsionar o desen-

volvimento da sociedade. A conexão quase imediata da reforma do Estado com a agenda fiscal 

prejudicou seu entendimento e limitou sua ação. A agenda fiscal e o desequilíbrio entre receita 

e despesas são fenômenos conjunturais e ocorrem em um dado tempo histórico. É imperioso 

que o país encontre o ponto em que receita e despesa se equilibrem, mas não se deve reformar 

o Estado só para construir esse equilíbrio. 

A reforma necessária é muito mais profunda. Limitar a discussão à mera contabilidade 

fiscal empobrece, em primeiro lugar, o sentido da transformação e reduz, na seqüência, as pos-

sibilidades de que o Estado e os governos liderem, efetivamente, o processo de mudança. É 

correto afirmar que o Estado deve deixar de ser executor para se tornar regulador, mas este é 

um conceito que apequena a função pública, se apresentado sozinho, porque o Estado deve 

fazer mais do que simplesmente regular as relações de mercado. 

Entre outras tarefas e funções, compete ao Estado induzir o processo de desenvolvimento 

por meio da construção de espaços de relacionamento entre o poder público e o cidadão. Im-
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põe-se, portanto, o diálogo público de fato, verdadeiro e profundo, travado na esfera pública 

entre os estados, entre o terceiro setor e o setor público, entre o setor privado tradicional produ-

tivo e o setor público, entre o setor privado e o terceiro setor. 

Essa maneira de a sociedade se relacionar, de resolver os seus problemas e de aproveitar 

as oportunidades de desenvolvimento também é papel do Estado e cabe a ele torná-la viável 

por meio da legislação, da política, de instituições de financiamento e assim por diante. 

É preciso, então, resgatar o papel essencial do Estado como indutor do desenvolvimento, 

com um projeto para o país, os estados e os municípios. Como as transformações hoje em dia 

não são feitas exclusivamente em nível governamental, nem de maneira isolada por instituições 

nos diversos setores (privado, público, não-estatal etc.), também é papel do Estado fazer fluir 

não só o diálogo de encontro, mas a construção efetiva de parcerias. 

Porque a qualidade gerencial que se tem está baseada no conjunto de valores que instituiu 

e mantém a cultura da burocracia. Isto significa que o enfoque das organizações governamen-

tais está no processo e não no resultado. Não está ligado, portanto, ao cidadão. 

O processo de Reforma Administrativa quando iniciado pelo extinto  Ministério da Admi-

nistração e Reforma do Estado – MARE, tinha como principal objetivo redefinir o papel do 

Estado, tornando-o mais enxuto, ágil e eficaz em suas ações ao identificar suas competências 

fundamentais e incorporar estratégias e ferramentas do modelo gerencial.  

A Administração Pública tem passado por um longo e complexo processo de transição do 

modelo burocrático para o modelo gerencial que baseia-se  em uma concepção de Estado e de 

sociedade democrática e plural, que considera a complexidade política e administrativa do Es-

tado, cujos aparatos também estão permeados pelo conflito e pela interação direta com as de-

mandas da sociedade. O modelo Gerencial busca responder tantos às novas circunstâncias de 

massa contemporânea, em que a funcionalidade e o poder das burocracias estatais têm sido 

crescentemente questionados. 

A Administração Pública Gerencial procura, sem se afastar do estado de direito, adequar 

as organizações públicas às contingências específicas de lugar e momento, emprestando-lhes 

sobretudo maior agilidade e eficiência; prioriza, portanto, os resultados e, igualmente, recuperar 

a identificação dos cidadãos com o Estado fazendo da transparência e do controle do cidadão 

alavancas da eficácia dessas organizações. Assim, em oposição à administração burocrática, 

prevê instituições menos hierarquizadas, com alto grau de envolvimento de todos os servidores. 
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1.1.2- A Gestão de Recursos Humanos na Administração Pública 

Esse novo contexto requer um sistema de administração de Recursos Humanos radical-

mente diferente daquele vigente sob a administração burocrática. Torna-se necessário um novo 

sistema que seja ao mesmo tempo suficientemente dinâmico para acomodar as permanentes 

mudanças nas demandas sociais, mas que aprofunde suas raízes nos valores permanentes que 

protegem o interesse público. 

A adequação dos Recursos Humanos tem-se constituído, desta forma, em tarefa prioritá-

ria no atual contexto de mudanças, implicando no estabelecimento de uma política voltada a 

captação de novos servidores, o desenvolvimento profissional, a implantação de um sistema 

remuneratório adequado que estimule o desempenho através de incentivos, a instituição e reor-

ganização de carreiras e cargos de forma a compatibilizá-los com a necessária reconstrução do 

aparelho do Estado. 
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1.2. ELEMENTOS CORRELACIONADOS À GESTÃO DO CONHECIMENTO 

1.2.1. ORGANIZAÇÕES QUE APRENDEM 

O conceito de “Learning Organizations” ou Organizações que Aprendem tem sido bastan-

te difundido no meio empresarial e está intrinsecamente ligado ao conceito de Gestão do Co-

nhecimento. 

Para CHAIT (1999), a organização que aprende parte de experiências e enfatiza a 

forma de aprender continuamente, melhorando sempre; enquanto a Gestão do Conheci-

mento tem a ver com o aproveitamento dos recursos resultantes do conhecimento, concentran-

do-se nos conhecimentos ainda não descobertos que poderiam ser aproveitados. Embora sejam 

conceitos diferentes, as ferramentas utilizadas para implementá-los são semelhantes. 

Algumas características das organizações que aprendem segundo SENGUE (1997) 

são: 

� Reconhecimento explícito do valor econômico do conhecimento; 

� Capacidade de desenvolver know-why (conhecimento amplo) além do know-how (conhe-

cimento de como as coisas são feitas); 

� Capacidade de questionar valores, cultura e mudar o comportamento; 

� Estímulo à experimentação e aprendizado através da detecção e correção dos erros. 

� Habilidade em compartilhar insights, experiências e informações individuais; 

� Habilidade criadora; 

� Capacidade em articular conhecimentos conceituais sobre uma experiência; 

� Utilização da capacidade criativa de seus funcionários; 

� Busca ativa de informações do ambiente onde se inserem; 

De acordo com TORRES (2001), uma organização que aprende é hábil para criar, ad-

quirir, interpretar, transferir e reter conhecimento, assim como possui determinação de 

modificar seu comportamento para refletir novo conhecimento e perspicácia. 

Para identificar se uma empresa aplica este conceito, deve-se analisá-la sob os seguin-

tes aspectos: 

� A organização está aberta a informações discordantes? 

� A organização evita que erros sejam repetidos? 
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� A organização perde conhecimentos importantes quando pessoas-chave deixam a em-

presa? 

� Na organização, age-se sobre o que se conhece? 

Ao analisar cada uma destas questões, provavelmente muitas empresas, que têm como pa-

radigma a necessidade de estabilidade e previsibilidade e não de questionamentos das práticas 

estabelecidas, descobrem que agem “apagando incêndios” ou mesmo focadas em resultados 

financeiros sem observar cuidadosamente como funciona o seu fluxo de informação e conhe-

cimento, só se apercebendo da importância deste fator quando esta inobservância gera, ainda 

que indiretamente, repercussões negativas em seu caixa. 

O aspecto financeiro é um forte condicionante na iniciativa privada para que processos de 

mudança sejam implementados assim que se identificam fatores de risco à continuidade da 

organização. Desta forma, a aplicação de estratégias de Gestão do Conhecimento e do conceito 

de Learning Organization nas grandes corporações tem se tornado um caminho sem volta, uma 

forma de diferenciação e até mesmo, uma estratégia fundamental de sobrevivência. 

Algumas  ações já implementadas e outras em curso, como o Programa de Socialização da 

Informação; o de Desburocratização; o Redesenho das Áreas Tributária, Financeira e de RH em 

consonância com a Lei de Responsabilidade Fiscal, apresentam-se como importantes facilita-

dores para que o Estado incorpore o conceito de Organização que Aprende, com a gestão efeti-

va do seu conhecimento. 

 

1.2.2. CAPITAL INTELECTUAL E ASSOCIADOS 

CAPITAL INTELECTUAL 

Entende-se por capital intelectual ou ativos intangíveis de uma empresa, o talento de 

seus profissionais, a eficácia de seus sistemas gerenciais, e o caráter de seus relacionamen-

tos com os clientes. Isto quer dizer que é o conhecimento de sua força  de trabalho através do 

treinamento e a intuição da equipe que descobre um novo produto; o know-how de trabalhado-

res que apresentam milhares de formas diferentes para melhorar a eficácia de um processo; 

somado à rede eletrônica que transporta informação à velocidade da luz, mais ainda o aprendi-

zado compartilhado entre a empresa e seus clientes. 

Para STEWART (1998) o capital intelectual é uma fonte de riqueza tanto para os indiví-

duos quanto para as organizações.   
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KLEIN (1998) considera capital intelectual como o conhecimento útil em nova embala-

gem, já que sabemos que ele sempre existiu, apenas está sendo percebido agora devido ao ad-

vento da sociedade da informação. Ele reside na cabeça das pessoas, nos bancos de dados cor-

porativos, nas metodologias de trabalho, no domínio de tecnologias emergentes e no aprimo-

ramento de processos. 

Quanto vale uma empresa? Atualmente a resposta deve levar em conta o conheci-

mento que ela possui, pois é o que vai diferenciá-la das demais. 

À medida que o uso da informação cresce veiculado através de tecnologias de informação 

cada vez mais poderosas, mais fica evidente sua capacidade de eliminar estoques. As empresas 

tendem a substituir altos investimentos em ativos físicos do tipo sedes, estoques, fábricas, de-

pósitos, cada vez mais por informações. Passam a considerar que quanto menos ativo fixo, me-

lhor. Em contrapartida, apostam no crescimento do capital intelectual da organização, pois é 

daí, que é gerado o conhecimento e conseqüentemente a inovação.  

Hoje, já existem na literatura, algumas tentativas de relacionar as práticas de gestão do co-

nhecimento com as de capital intelectual, enfocando principalmente o desenvolvimento de 

um ambiente de compartilhamento dentro da empresa, onde o staff saiba diferenciar o 

valor de cada conhecimento e seja capaz de comunicá-lo livremente, de modo a maximi-

zar o valor do capital intelectual da empresa. 

Por outro lado, segundo o entendimento de WIIG (1997), o capital intelectual possui um 

caráter corporativo, enquanto que o conhecimento apresenta um caráter operacional. 

Assim, o gerenciamento do primeiro deve enfatizar a construção e a administração dos ativos 

intelectuais a partir de uma perspectiva estratégica e de governança organizacional, com algum 

foco tático. Já o gerenciamento do segundo deve apresentar perspectivas operacionais e táticas, 

tendo como função o planejamento, implementação, operação e monitoramento de todas as 

atividades e programas relacionados ao conhecimento, necessários para o gerenciamento efeti-

vo do capital intelectual. 

Apesar de distintas, o autor considera que estas duas iniciativas devem ser complementa-

res e, inclusive, podem apresentar algumas sobreposições. Desta forma, estas duas práticas pre-

cisam ser integradas adequadamente de forma a prevenir conflitos e maximizar a efetividade, 

bem como devem estar atreladas a outras considerações organizacionais (cultura, prioridades, 

capacidades, dentre outros). 

Para EDVINSSON apud STEWART (op.cit.), capital intelectual é a composição dos se-

guintes fatores: capital humano, capital estrutural e o capital do cliente que trabalham juntos. 
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Não basta investir em pessoas, sistemas e clientes separadamente. Eles apóiam uns aos outros 

interagindo no sistema. 

 

CAPITAL HUMANO 

Capital humano é a fonte de inovação e renovação da empresa devido a sua capaci-

dade de julgar, sentir, criar e desenvolver relacionamentos transformando informação em 

conhecimento. 

Todo conhecimento existente em uma empresa é a soma do conhecimento tácito e explíci-

to que circula nesta empresa. A soma de todos os conhecimentos é que confere à empresa sua 

vantagem competitiva. A redescoberta deste princípio contempla o capital humano, que passou 

a ser valorizado e premiado quando seus esforços alcançam os resultados esperados pela em-

presa. 

Entretanto, indivíduo inteligente não é sinônimo de empresa inteligente. As universidades 

estão repletas de pessoas brilhantes, mas não são exemplos de brilho coletivo. É considerado 

brilho coletivo quando a empresa molda e padroniza seu conhecimento através das culturas e 

estimula continuamente seu crescimento. 

O capital humano cresce quando: 

� A empresa utiliza o que as pessoas sabem; 

� Um número maior de pessoas possui conhecimento, e este é compartilhado por todos na 

organização; 

� As pessoas são liberadas de tarefas mecânicas, do trabalho burocrático e das competições 

internas e são estimuladas a pensar. 

Para STEWART (op. cit) de acordo com o conjunto de conhecimento de cada indivíduo, e 

suas estratégias de atuação, a força de trabalho de uma organização compõe-se de: 

� Pessoas difíceis de substituir com pouco valor percebido. Pessoas que aprenderam um con-

junto de operações difíceis, mas que não dão as cartas. Elas constituem um desafio gerenci-

al para a empresa. São necessárias à empresa porque realizam um trabalho importante, mas 

os clientes não as valorizam nem estão preocupados com elas.  

� Pessoas fáceis de substituir e com pouco valor percebido. A tendência é a automação ou 

substituição periódica dessa mão-de-obra.  
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� Pessoas fáceis de substituir e com muito valor agregado. Pessoas que realizam tarefas que 

os clientes valorizam, mas a empresa pode terceirizá-la por ser uma competência não priori-

tária. A solução está em encontrar formas de diferenciar o conhecimento genérico em algo 

que a empresa seja singularmente capaz de explorar.  

� Pessoas difíceis de substituir com muito valor percebido. Aqui é que encontramos o capital 

humano da empresa, são pessoas cujo talento e experiência geram produtos e serviços pelos 

quais os clientes procuram a empresa 

 

   QUADRO 1 - FORÇA DE TRABALHO 

Difícil de substituir 

Pouco valor agregado 
(ex: mão de obra especializada do tipo      

auditoria) 
 
 
 

 INFORMAR 

Difícil de substituir 

Muito valor agregado 
(ex: pessoas que exercem atividades funda-
mentais no processo e são necessárias a orga-

nização) 
. 
 

CAPITALIZAR 

Fácil de substituir 

Pouco valor agregado 
(ex: mão de obra especializada, entre-
tanto fácil de substituição e treinamen-
to.) 
 

AUTOMATIZAR 

Fácil de substituir 

Muito valor agregado 
 
 

 
 

DIFERENCIAR 
 Fonte: STEWART (op.cit) 

 

Para STEWART (op.cit) nas empresas voltadas para o conhecimento, os seus profissionais 

são responsáveis pelo acúmulo e pela geração de conhecimento tácito e explícito. Eles acumu-

lam, geram e atualizam as informações agindo como arquivos. A qualidade de conhecimento 

que eles incorporam é determinada pela qualidade de suas experiências diretas nas linhas de 

frente do negócio no dia a dia, por isto, são considerados ativos. Todos os profissionais que não 

atuam na direção explícita do conhecimento constituem-se em custo de mão de obra. 

SENGE (op. cit) considera o perfil do trabalhador do conhecimento como sendo um indi-

víduo que vive continuamente testando suas experiências, e está sempre aberto ao aprendizado, 

investindo cada vez mais em suas habilidades voltadas para: 

� Maestria pessoal: aprender a expandir sua capacidade pessoal para criar os resultados que 

mais deseja; 
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� Modelos mentais: refletir, esclarecer continuamente e melhorar seus quadros internos do 

mundo. 

� Visão compartilhada: construir um senso de compromisso em um grupo, desenvolvendo 

imagens compartilhadas do futuro que busca criar. 

� Pensamento sistêmico: entender as inter-relações que moldam o comportamento de siste-

mas. 

CAPITAL ESTRUTURAL 

O capital estrutural permite montar, acondicionar, organizar e distribuir os frutos 

do pensamento individual e coletivo a fim de compartilhar e transmitir o conhecimento 

acumulado do capital humano, através de suportes eletrônicos tais como sistemas de infor-

mação, redes de computação eletrônicas  ou mesmo através de outros suportes físicos como 

patentes, produtos, processos e laboratórios. 

O capital estrutural serve a dois propósitos: acumular estoques de conhecimento que 

sustentem o trabalho que os clientes valorizam e acelerar o fluxo de informação dentro da 

empresa. Os fabricantes aprenderam que estoques just-in-time são melhores do que armazéns 

repletos de mercadorias. O mesmo acontece com o conhecimento. Aquilo que você precisa 

deve estar prontamente disponível, e o que iremos precisar deve ser fácil de conseguir. 

 

CAPITAL DO CLIENTE 

 Por capital do cliente pode-se definir como sendo o valor dos relacionamentos de uma 

empresa com as pessoas com as quais faz negócios. É no relacionamento com o cliente que o 

capital intelectual se transforma em dinheiro. O capital do cliente aumenta quando a empresa e 

seus clientes aprendem uns com os outros; quando se empenham ativamente em tornar suas 

interações informais. 

 

1.3 CONHECIMENTO 

1.3.1. A IMPORTÂNCIA DO CONHECIMENTO 

 Segundo STEWART (op.cit), estamos vivenciando uma revolução que, ao contrário de 

um modismo passageiro, é fruto de forças incontroláveis e irreversíveis: 

� Globalização; 

� Informatização; 
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� Desintermediação econômica; e 

� Intangibilização. 

O autor compara a Era industrial com a nova Era da informação, concluindo que o conhe-

cimento se tornou o principal ativo das empresas e que administrá-lo tornou-se a tarefa econô-

mica mais importante dos indivíduos, empresas e países como ilustra a figura 1. Para tanto, ele 

recomenda encontrar e estimular o capital intelectual, armazená-lo, vendê-lo e compartilhá-lo. 

Ele ressalta, ainda, que os ativos intelectuais sempre tiveram sua importância, embora, nunca 

quanto agora. 

Figura 1 – Antes e Depois da “Revolução” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte  STEWART (op.cit) 

  Fonte: STEWART (op.cit) 

 

Segundo DAVENPORT e PRUSAK (1998), há muitos fatores culturais que inibem a 

transferência do conhecimento, que são chamados de atritos, pois retardam ou impedem a 

transferência e tendem a erodir parte do conhecimento à medida que ele tenta se movimentar 
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pela organização. No quadro 2 estão expostos, os atritos mais comuns e as formas de superá-

los. 

QUADRO 2 : A CULTURA DA TRANSFERÊNCIA DO CONHECIMENTO 

ATRITO SOLUÇÕES POSSÍVEIS 

Falta de confiança mútua. Construir relacionamentos e confiança mútua através 
de reuniões face a face. 

Diferentes culturas, vocabulários e 
quadros de referência. 

Estabelecer um consenso através de educação, discus-
são, publicações, trabalho em equipe e rodízio de fun-
ções. 

Falta de tempo e de locais de encon-
tro; idéia estreita de trabalho produti-
vo. 

Criar tempo e locais para transferência do conheci-
mento como: feiras, salas de bate-papo, relatos de 
conferências. 

Status e recompensas vão para os pos-
suidores do conhecimento.  

Avaliar o desempenho e oferecer incentivos baseados 
no compartilhamento. 

Falta de capacidade de absorção pelos 
recipientes. 

Educar funcionários para a flexibilidade; propiciar 
tempo para aprendizado; basear as contratações na 
abertura a idéias. 

Crença de que o conhecimento é prer-
rogativa de determinados grupos, sín-
drome do “ não inventado aqui”. 

Estimular a aproximação não hierárquica do conheci-
mento; a qualidade das idéias é mais importante que o 
cargo da fonte. 

Intolerância com erros ou necessidade 
de ajuda. 

Aceitar e recompensar erros criativos e colaboração; 
não há perda de status por não se saber tudo. 

Fonte:  DAVENPORT e PRUSAK  (op.cit) 

 

Do Paradigma Industrial ao Paradigma do Conhecimento 

 Uma mudança de paradigma se instala quando um numero suficiente de pessoas muda a 

maneira de ver o mundo e enxerga os fenômenos sob uma nova perspectiva compartilhada 

KUHN (1962) apud  SVEIBY (1998). 

  SVEIBY considera que a maneira industrial de ver o mundo foi abandonada e a infor-

mação e o conhecimento adquirem mais importância  na nova sociedade que passou a ser vista 

em torno do conhecimento. O quadro 3   descreve a maneira de como ele interpreta esta mu-

dança  e na coluna da direita os princípios que regem a Organização do Conhecimento.  

 

QUADRO   3 :   PRINCÍPIOS DA ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 
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ITEM PARADIGMA DA ERA             IN-
DUSTRIAL 

PARADIGMA DA ERA DO 
CONHECIMENTO 

Pessoas Geradores de custos ou recursos. Geradores de receitas. 

Fonte de poder 
dos gerentes 

Nível relativo na hierarquia. Nível de conhecimento. 

Luta de poder Operários versus Capitalistas. Trabalhadores do conhecimento 
versus gerentes. 

Principal respon-
sabilidade da 
gerência 

Supervisionar os subordinados. Apoiar colegas. 

Informação Instrumento de controle. Ferramenta para comunicação; re-
curso. 

Produção Operários processando recursos físicos 
para criar produtos tangíveis. 

Trabalhadores do conhecimento 
convertendo conhecimento em es-
truturas intangíveis. 

Fluxo de infor-
mação 

Através da hierarquia organizacional. Através de redes colegiadas. 

Gargalos na pro-
dução 

Capital financeiro e habilidades huma-
nas. 

Tempo e conhecimento. 

Fluxo de produ-
ção 

Direcionado pelas máquinas; seqüenci-
al. 

Direcionado pelas idéias, caótico. 

Efeito do tama-
nho 

Economia de escala no processo de 
produção. 

Economia de escopo das redes. 

Relações com 
clientes 

Unidirecional através dos mercados. Interativa através de redes pessoais. 

Conhecimento Uma ferramenta ou recurso entre ou-
tros. 

O foco do negócio. 

Propósito do a-
prendizado 

Aplicação de novas ferramentas. Criação de novos ativos. 

Valores de mer-
cado (de ações) 

Devidos, em grande parte, aos ativos 
tangíveis. 

Devidos, em grande parte, aos ati-
vos intangíveis. 

Economia Baseada em retornos decrescentes. Baseada em retornos crescentes e 
decrescentes. 

Fonte SVEIBY (1998) 

 

 

 

 

 

1.3.2. DISTINÇÃO ENTRE DADO, INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO 
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Os estudiosos, em sua grande maioria, se preocupam em separar definitivamente os con-

ceitos de dado,  informação e de conhecimento, e alertam para o perigo destes três  termos se-

rem usados indistintamente. 

Entender o que estes três elementos significam e como passar de um para o outro é 

essencial para a realização do trabalho ligado ao conhecimento. 

QUINTAS (2001) demonstra uma Pirâmide do Conhecimento, conforme figura 2 no qual 

os DADOS são unidades, fatos que são reunidos em blocos básicos para gerar informação, IN-

FORMAÇÕES são dados manipulados por um determinado propósito, CONHECIMENTO 

possui o aspecto qualitativo, criado pela razão e pela experiência e SABEDORIA é o julga-

mento baseado na experiência e no conhecimento. 

 

FIGURA 2  - PIRÂMIDE DO CONHECIMENTO 

 

 

 

 

 

     

Fonte: QUINTAS (op.cit) 

 

Segundo DAVENPORT e PRUSAK (op.cit): 

Dados são conjuntos de fatos distintos e objetivos, relativos a um mesmo evento, descre-

vendo parte do que acontece, não fornecendo julgamento e interpretação para tomada de deci-

sões. São matérias primas para a criação de informação. 

Informação é um conjunto de dados, unidos por algum critério predefinido, que possibilita 

a formação de uma mensagem. Tem a finalidade de mudar o modo de como o destinatário vê 

algo. A partir da informação que se pode gerar o conhecimento.  

Conhecimento é derivado da informação, que é derivado de dados. Para a informação se 

transformar em conhecimento, os seres humanos precisam fazer  todo o trabalho. 

A transformação ocorre através de palavras iniciadas com C, tais como: 

INFORMAÇOES  
 

DADOS 
 

CONHECIMENTO 
 

SABEDORIA 
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• Comparação: como informações de uma situação comparam-se a outras situações co-

nhecidas; 

• Conseqüências: quais implicações as informações trazem para novas decisões; 

• Conexões: qual relação do novo conhecimento com o que já foi acumulado; 

• Conversação: o que os outros pensam da informação. 

De acordo com WIIG (op.cit) as organizações buscam continuamente melhores aborda-

gens administrativas para direcionar seus ativos, esforços e atividades, de modo a permanece-

rem competitivas. Uma pesquisa  realizada com Chief Executive Officer – CEO de grandes 

empresas norte-americanas, revelou que o conhecimento é considerado o ativo mais importante 

de uma empresa, sendo imprescindível para a atuação da mesma no século XXI. 

  

1.3.3. TIPOLOGIAS DE CONHECIMENTO 

A Epistemologia é o ramo da filosofia dedicado ao estudo do conceito de conhecimento, 

investigando sua origem, veracidade, formas de transmissão, dentre outros aspectos, sendo que, 

dependendo da escola epistemológica, existem diversas definições relacionadas ao conheci-

mento. 

Entretanto, BLUMENTRITT e JOHNSTON (1999), em seu artigo propondo um modelo 

para o gerenciamento estratégico, alertam para o fato de que desde o campo da epistemologia, 

passando pela sociologia, até a administração, tem-se apresentado uma grande variedade de 

definições e classificações sobre conhecimento, sem que haja um consenso. Em sua pesquisa 

bibliográfica, eles fazem um levantamento das diversas classificações do conhecimento, inclu-

indo pensadores como LUNDVALL, COLLIN, MILLAR,. 

LUNDVALL  identificou quatro categorias: 

� Know-what – conhecimento sobre fatos que podem ser “quebrados” em bits e facilmente 

codificados; 

� Know-why – conhecimento sobre princípios e leis; 

� Know-how – habilidades, a capacidade de realizar uma dada tarefa com sucesso; 

� Know-who – informações sobre quem sabe “o quê” e quem sabe “como” fazer “o quê”. 
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 COLLINS também desenvolveu quatro categorias, fazendo uma distinção entre conheci-

mento codificado e não codificado: 

� Conhecimento do tipo simbólico – conhecimento que pode ser transferido sem perda na 

forma de codificação, isto é, em livros e em disquetes; 

� Conhecimento incorporado – conhecimento contido dentro do corpo humano, por exemplo, 

jogar golfe; o conhecimento é internalizado, mas não facilmente comunicado; 

� Conhecimento “cerebral” – conhecimento contido dentro da matéria física do cérebro; cer-

tas habilidades cognitivas estão relacionadas com a estrutura física do cérebro; 

� Conhecimento enculturado – ligado ao grupo social e à sociedade. 

MILLAR tomou como base a abordagem de Collins e fez uma ligação com a de Lundvall, 

resultando em cinco categorias: 

� Conhecimento catalogado – semelhante ao Know-why; 

� Conhecimento explanatório – semelhante ao know-how; 

� Conhecimento processual – semelhante ao know-how; 

� Conhecimento social – semelhante ao know-who; 

� Conhecimento experimental – esta categoria representa o novo conceito de what was. 

Finalmente para BLUMENTRITT e JOHNSTON, dado conhecimento pode ser classificado 

dentro de uma das quatros categorias abaixo: 

� Conhecimento codificado – essencialmente equivalente à informação, isto é, conhecimento 

que foi explícito pelo homem; o método pelo qual o fez  pode envolver escrever tal conhe-

cimento ou então usar outros meios para capturá-lo, ou pode ser sob a forma de uma de-

monstração; encontra-se em uma forma que pode ser prontamente transferida. 

� Conhecimento comum – conhecimento que é aceito como padrão sem ter sido formalmente 

explicitado, geralmente na forma de rotinas e de práticas; comumente aprendido através da 

prática em um determinado contexto. 

� Conhecimento cultural – conhecimento sobre relacionamento interpessoal e cultural, inclui 

o conhecimento de “quem pode me ajudar em uma determinada situação”. 

� Conhecimento incorporado – a experiência e as habilidades que uma pessoa acumula com o 

tempo, por esta razão é fortemente conectado com a própria pessoa. Ele esta presente nas 
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padronizações e ligações que uma pessoa pode fazer em relação a uma dado conjunto de in-

formações, para construir e criar um conhecimento apropriado para resolver o problema. 

CHANDUVI-SUAREZ (2001) apresenta as seguintes categorias de conhecimento: 

� Know-that – o conhecimento principal; básico para o funcionamento da organização; 

� Know-how – o conhecimento de como as coisas são feitas; 

� Know-who – conhecer quem pode ajudar; 

� Know-when – o senso de oportunidade; saber quando fazer; 

� Know-where – saber onde as coisas são feitas da melhor forma; 

� Know-why – o contexto mais amplo e a visão. 

Especificamente no campo da administração, os estudiosos enfocam o chamado “business 

knowledge”, ou seja, o conhecimento aplicado na área de negócios. Diferentes autores da área 

parecem chegar a um consenso quanto à existência de dois tipos básicos de business knowled-

ge: codificado e tácito. 

 DAVENPORT & PRUSAK (op. cit.) mencionam que o conhecimento tácito é comple-

xo, desenvolvido e interiorizado pelo conhecedor no decorrer de um longo período de 

tempo, é quase impossível de reproduzir num documento ou banco de dados. 

Tal conhecimento incorpora tanto aprendizado acumulado e enraizado que chega a 

ser impossível separar as regras desse conhecimento do modo de agir do indivíduo: assim, 

esse tipo de conhecimento é intrínseco à pessoa que o detém, sendo dificilmente codificável e 

transferível.  

Já o conhecimento explícito consiste em formas de conhecimento estruturadas, pron-

tamente transferíveis, como por exemplo, patentes e relatórios. Entretanto, para que seja re-

almente útil, precisa ser absorvido e empregado, bem como avaliado e tornado disponível para 

que as pessoas possam acessá-los e utilizá-los de forma a beneficiar a organização. 

NONAKA e TAKEUCHI (1997), também dividem o conhecimento em: Explícito e Táci-

to.  

O conhecimento tácito é pessoal, específico ao contexto e, assim, difícil de ser formulado e 

comunicado. Já o conhecimento explícito ou “codificado” refere-se ao conhecimento transmis-

sível em linguagem formal e sistemática. Os seres humanos adquirem conhecimentos criando e 

organizando ativamente suas próprias experiências. Assim, o conhecimento que pode ser ex-
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presso em palavras e números representa apenas a ponta do iceberg do conjunto de conheci-

mentos como um todo. 

O quadro 4 apresenta algumas distinções entre o conhecimento tácito e o conhecimento ex-

plícito. As características normalmente associadas aos aspectos mais tácitos do conhecimento 

estão relacionadas à esquerda, enquanto as qualidades correspondentes relativas ao conheci-

mento explícito encontram-se à direita. 

 

Quadro 4  -   Dois tipos de Conhecimento 

 
Conhecimento Tácito 
(Subjetivo) 
 

Conhecimento Explícito 
(Objetivo) 

Conhecimento da experiência 
(corpo) 
 

Conhecimento da racionalidade 
(mente) 

Conhecimento simultâneo 
(aqui e agora) 

Conhecimento seqüencial 
(lá e então) 
 

Conhecimento análogo 
(prática) 

Conhecimento digital 
(teoria) 

      Fonte: NONAKA e TAKEUCHI (op.cit) 

 

1.3.4 Criação do Conhecimento Organizacional  

 NONAKA e TAKEUCHI (op.cit) explicaram como as empresas japonesas inovaram na 

década de 80 através do processo de interação entre o conhecimento tácito e o explicito. Eles 

afirmam que a base das empresas japonesas bem sucedidas esta na compreensão de que o co-

nhecimento e enxergar o corpo e a mente como um todo. Eles alertam que a maioria dos pen-

sadores ocidentais estão presos a idéia de que mente e corpo são duas coisas distintas e criti-

cam as teorias ocidentais de gerenciamento e organização , por não terem perspectivas da cria-

ção de novos conhecimentos, preocupando-se apenas com a aquisição, acumulação e utilização 

de conhecimentos existentes. 

 A interação entre o conhecimento tácito e explicito eles chamam de conversão do 

conhecimento. 
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Quatro modos de Conversão do Conhecimento 

A socialização é um processo de compartilhamento de experiências e, a partir daí, 

da criação do conhecimento tácito, como modelos mentais ou habilidades técnicas comparti-

lhadas. Um indivíduo pode adquirir conhecimento tácito diretamente de outros, sem usar a lin-

guagem. Os aprendizes trabalham com seus mestres e aprendem sua arte não através da lingua-

gem, mais sim através da observação, imitação e prática. 

O segredo para aquisição do conhecimento tácito é a experiência. Sem alguma forma de 

experiência compartilhada, é extremamente difícil para uma pessoa projetar-se no processo de 

raciocínio do outro indivíduo. A mera transferência de informações muitas vezes fará pouco 

sentido se estiver desligada das emoções associadas e dos contextos específicos nos quais as 

experiências compartilhadas são embutidas. 

A externalização é um processo de articulação do conhecimento tácito em conhe-

cimentos explícitos. É um processo de criação do conhecimento perfeito, na medida em que o 

conhecimento tácito se torna explícito, expresso na forma de metáforas, analogias, conceitos, 

hipóteses ou modelos. Quando tentamos conceituar uma imagem, a expressamos basicamente 

através da linguagem – a escrita é uma forma de converter o conhecimento tácito em conheci-

mento articulável. Entretanto, as expressões muitas vezes são inadequadas, inconsistentes e 

insuficientes. Essas discrepâncias e lacunas entre as imagens e expressões, contudo ajudam a 

promover a “reflexão” e interação entre os indivíduos. 

Dentre os quatro modos de conversão do conhecimento, a externalização é a chave 

para a criação do conhecimento, pois cria conceitos novos e explícitos a partir do conhe-

cimento tácito. 

A combinação é um processo de sistematização de conceitos explícitos em um sis-

tema de conhecimento, ou seja, é a combinação de diferentes partes de conhecimento ex-

plícito em um novo conhecimento explícito por meio da análise, da categorização e da 

reconfiguração de informações. Os indivíduos trocam e combinam conhecimentos através de 

meios como documentos, reuniões, conversas ao telefone ou redes de comunicação computado-

rizadas. 

A internalização é o processo de incorporação do conhecimento explícito no conhe-

cimento tácito e está intimamente relacionada ao aprendizado pela prática. Quando são 

internalizadas nas bases do conhecimento tácito dos indivíduos sob a forma de modelos 

mentais ou know-how técnico compartilhado, as experiências através da socialização, ex-

ternalização e combinação tornam-se ativos valiosos. 
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Conteúdo do Conhecimento e a Espiral do Conhecimento 

Como já foi dito, a socialização tem como objetivo compartilhar o conhecimento tácito. 

Isoladamente, contudo, constitui uma forma limitada de criação do conhecimento.  A não ser 

que se torne explícito, o conhecimento compartilhado não pode ser facilmente alavancado pela 

organização como um todo. 

A criação do conhecimento organizacional é uma interação contínua e dinâmica entre o 

conhecimento tácito e o conhecimento explícito. Essa interação é moldada pelas mudanças en-

tre diferentes modos de conversão do conhecimento que, por sua vez, são induzidos por vários 

fatores, conforme demonstra a figura abaixo 

Figura 3:  Espiral do Conhecimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O quadro abaixo demonstra que o conteúdo do conhecimento criado por cada modo de 

conversão do conhecimento é naturalmente diferente .A socialização gera o que pode ser cha-

mado de “conhecimento compartilhado”, como modelos mentais ou habilidades técnicas com-

partilhadas.  A externalização gera “conhecimento conceitual”. A combinação dá origem ao 

“conhecimento sistêmico”, como a geração de protótipos e tecnologias de novos componentes. 

A internalização produz “conhecimento operacional” sobre gerenciamento de projeto, processo 

de produção, uso de novos produtos e implementação de políticas. 
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Fonte: Nonaka e Takeuchi (op. cit.) 
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Quadro: 5 Conteúdo do conhecimento – Modelo de Nonaka e Takeuchi 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

Fonte: Nonaka e Takeuchi( op.cit.) 

Esses conteúdos do conhecimento interagem entre si na espiral de criação do conhecimen-

to. Por exemplo, o conhecimento compartilhado sobre os desejos dos consumidores pode se 

transformar em conhecimento conceitual explícito sobre o conceito de um novo produto através 

da socialização e externalização. Esse conhecimento conceitual torna-se uma diretriz para a 

criação do conhecimento sistêmico através da combinação. 

De acordo com os autores, a criação da Espiral do Conhecimento é facilitada por contextos 

e condições fornecidas pela organização que são : 

� Intenção – é a aspiração de uma organização às suas metas. Geralmente, a intenção assume 

a forma de estratégia, na qual o elemento mais crítico é a conceituação do tipo de conhe-

cimento que deve ser desenvolvido e a sua aplicação em sistemas gerenciais. A intenção 

organizacional fornece o critério mais importante para julgar a veracidade de um determi-

nado conhecimento. A intenção é geralmente expressa por padrões ou visões organizacio-

nais. 

� Autonomia – os membros de uma organização devem agir de forma autônoma conforme as 

circunstâncias. A autonomia amplia a chance de introduzir oportunidades inesperadas, sen-

do responsáveis por idéias originais. Essas idéias originais ao serem compartilhadas com o 

grupo, contribuem muito para a criação do conhecimento organizacional. 

� Flutuação e Caos Criativo – a flutuação estimula a interação entre organização e o ambiente 

externo. A flutuação é de desordem total, trata-se de uma ordem cujo padrão é difícil de 

prever inicialmente. É introduzida a partir de um colapso de rotinas, hábitos ou estruturas 

cognitivas. A importância do colapso é o desenvolvimento da percepção humana. Quando 

Conhecimento 
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enfrentamos um colapso, temos a oportunidade de reconsiderar nosso pensamento e pers-

pectivas fundamentais. Um colapso demanda um diálogo como meio de interação social, 

criando novos conceitos e com isso o conhecimento organizacional. É a ordem a partir do 

caos. Muitas vezes são os próprios líderes da organização que invocam o sentido da crise, o 

chamado caos internacional ou caos criativo que favorece à reflexões sobre as ações. 

� Redundância – entende-se como a existência de informações que transcendem as exigên-

cias operacionais imediatas dos membros da organização e não como meras repetições. É a 

superposição intencional de informação. O compartilhamento de informações redundantes 

promove o compartilhamento de conhecimento tácito e aceleração do processo de criação 

de conhecimento organizacional. 

� Variedade de Requisitos – os membros da organização podem enfrentar muitas situações se 

possuírem uma variedade de requisitos, que pode ser aprimorada através da combinação de 

informações de uma forma diferente, flexível e rápida, e do acesso à informações em todos 

os níveis organizacionais. Todos na organização devem ter a garantia do acesso mais rápido 

à mais ampla gama de informações necessárias, percorrendo o menor número possível de 

etapas, evitando que o volume de informações fique acima das capacidades cognitivas indi-

viduais. 

As quatro etapas do conhecimento proposta pelos autores,  produzem distintamente quatro 

conteúdos diferentes de conhecimento. Na socialização, ocorre o conhecimento compartilhado, 

na externalização, há o conhecimento conceitual (criação de conceitos), na combinação, o co-

nhecimento sistêmico (criação de arquétipos) e na internalização, o conhecimento operacional. 



 

 

45 

CAPÍTULO II 

 GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

2.1. A GESTÃO DO CONHECIMENTO SEGUNDO ALGUNS AUTORES 

 

Para SVEIBY (op.cit.), gestão do conhecimento significa a arte de gerar valor a partir de 

bens intangíveis da organização. Ou seja, sua função é gerar riqueza e  valor a partir do geren-

ciamento de elementos que estão fora do contexto habitual de terra, capital e mão-de-obra. O 

conhecimento é, em alguns aspectos, o oposto do capital, porque o conhecimento compartilha-

do cresce enquanto o conhecimento não utilizado se deteriora. 

De acordo com um trabalho da empresa ERNST e YOUNG (1998), a gestão do conheci-

mento baseia-se na premissa de que o conhecimento é a capacidade para criar laços mais estrei-

tos com os clientes, capacidade para analisar informações corporativas e atribuir-lhes novos 

usos; capacidade para criar processos capazes que habilitem seus funcionários em qualquer 

local acessar e utilizar informações para conquistar novos mercados, e finalmente, a capacidade 

para desenvolver e distribuir produtos e serviços para estes novos mercados de forma mais rá-

pida e eficiente do que os concorrentes. Aliados aos processos de gestão do conhecimento e 

suas ferramentas, é importante que haja transformações culturais e iniciativas gerenciais com o 

intuito de obter, cultivar, transferir e renovar o conhecimento que a empresa precisa para tornar 

as decisões melhores e com maior rapidez. Sem esta base, não haverá incentivo em todos os 

níveis da empresa, para as pessoas compartilharem e capitalizarem os seus ativos de conheci-

mento.  

Gestão do conhecimento é um processo sistemático, articulado e intencional apoiado 

na geração, codificação, disseminação e apropriação de conhecimentos, com o propósito 

de atingir a excelência  organizacional . 

A questão do conhecimento é aproveitar os recursos que já existem na empresa para que as 

pessoas procurem, encontrem e empreguem as melhores práticas em vez de tentar reinventar a 

roda. É uma estratégia que transforma bens intelectuais da organização (informações registra-

das e o talento dos seus membros) em maior produtividade, novos valores e aumento de com-

petitividade. 
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GAERTNER GROUP (1998) - a administração do conhecimento colhe e partilha bens in-

telectuais visando obter resultados ótimos em termos da produtividade e capacidade de inova-

ção das empresas. É um processo que envolve gerar, coletar, assimilar e aproveitar o conheci-

mento, de modo a gerar uma empresa mais inteligente e competitiva. 

MALHOTRA  (1998) – uma visão, baseada no conhecimento dos processos de negócio da 

organização, para alavancar a capacidade de processamento de informações avançadas e tecno-

logias de comunicação, via translação da informação em ação por meio da criatividade e da 

inovação dos seres humanos, para afetar a competência da organização e sua sobrevivência em 

um crescente de imprevisibilidade. 

 

2.2. PRINCÍPIOS DA GESTÃO DO CONHECIMENTO 

Os princípios da Gestão do Conhecimento, propostos por DAVENPORT e PRUSAK 

(op.cit) são: 

� O Conhecimento tem origem e reside na cabeça das pessoas; 

� O compartilhamento do conhecimento exige confiança; 

� A tecnologia possibilita novos comportamentos ligados ao conhecimento; 

� O compartilhamento do conhecimento deve ser estimulado e recompensado; 

� Suporte da direção e recursos são fatores essenciais; 

� Iniciativas ligadas ao conhecimento devem começar com um programa-piloto; 

� Aferições quantitativas e qualitativas são necessárias para avaliar a iniciativa; 

� O conhecimento é criativo e deve ser estimulado a se desenvolver de formas inespera-

das. 

 

2.3. GESTÃO DO CONHECIMENTO X GESTÃO DA INFORMAÇÃO 

Segundo CHANDUVI SUAREZ (op.cit.), a Gestão do Conhecimento e a Gestão da 

Informação – GI possuem óticas distintas. Enquanto a primeira enfatiza a importância do 

conteúdo, reconhecendo o valor do fator humano no processo de geração e compartilha-

mento do conhecimento; a segunda concentra-se no processo, no meio pelo qual as infor-

mações são acessadas. 
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QUADRO 6  - COMPARATIVO ENTRE GC E GI 

GESTÃO DO CONHECIMENTO GESTÃO DA INFORMAÇÃO 

Ênfase em acrescentar valor ao conteúdo, 
através da filtragem, da síntese, da inter-
pretação e do aumento do contexto; 

Ênfase na entrega e na acessibilidade do 
conteúdo; 

Foco em cultura e práticas de trabalho; Foco em tecnologia de ponta; 

Tende a assumir que a captura da informa-
ção pode ser padronizada e automatizada. 

 

Fonte: Chanduvi Suarez (op.cit.) 

 

2.4. ESTRATÉGIAS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO 

O autor supracitado aponta dois grupos de estratégias para maximizar os resultados com os 

programas de GC: 

I) Alavancar o conhecimento que já existe na empresa, através do compartilhamento das 

melhores práticas e da construção da memória organizacional. 

Neste caso, faz-se necessário, preliminarmente, conhecer as prioridades da companhia e 

necessidades dos seus clientes, revendo estratégias corporativas e planos de negócio; mapear os 

fluxos e recursos do conhecimento, identificando interdependências através de fluxogramas 

com base em análise de dados; criar inventário de onde estão as pessoas e o que fazem; depurar 

análises, cruzando recursos e fluxos com prioridades e necessidades, e então, criar plano de 

ação, fomentando atividades relevantes de gestão do conhecimento. 

Esta estratégia deve ser implementada, utilizando ferramentas específicas para cada uma 

das seguintes fases: 

 

FASE 1 – Identificar e descobrir o conhecimento: 

                Ferramentas: 

� Técnicas de criatividade – brainstorming; 

� Busca de dados; 

� Busca de textos – atas, etc; 
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� Simulação de negócios; 

FASE 2 – Organizar e gerir o conhecimento: 

                Ferramentas: 

� Rastrear o conhecimento; 

� Fazer inventário mais elaborado; 

� Classificar; 

� Intranet/groupware 

� Medir o capital intelectual 

FASE 3 – Compartilhar e aprender o com o conhecimento: 

                Ferramentas: 

Comunidades de práticas; 

Redes de aprendizagem; 

Dividir as melhores práticas; 

Revisar as ações implementadas 

 

II) Promover inovação através da criação de novo conhecimento, transformando idéias 

em produtos/serviços de valor, reconhecendo idéias criativas para que as mesmas circu-

lem onde poderão ser usadas e encorajando a construção de uma organização que apren-

de. 

SKYRME (1997) identificou atividades que podem ser usadas como alavanca estratégica  

na gestão do conhecimento como: 

� Criação de equipes de conhecimento voltadas a desenvolver métodos de GC; 

� Compartilhamento de melhores práticas, via utilização intensa de bases de dados, interação 

e eventos; 

� Desenvolvimento de bases de dados e de conhecimento, via registro adequado das melhores 

práticas e de diretórios de especialistas; 

� Criação de centros de conhecimento para o desenvolvimento de habilidades na área de GC; 

� Criação de comunidades de práticas; 
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� Utilização de Tecnologias Colaborativas como Intranets e Groupwares. 

2.5. A EXPERIÊNCIA DA GESTÃO DO CONHECIMENTO NA ADMINISTRAÇÃO  

PÚBLICA 

GOVERNO FRANCÊS – teve interessante experiência desenvolvida por Michel Authier e 

Pierre Levy no início dos anos 90, com a realização de um programa de pesquisa para o desen-

volvimento de sistemas de reconhecimento de saberes, como forma de combater a exclusão 

social, o desemprego e a evasão escolar. 

GOVERNO DO ESTADO DA GEÓRGIA – o departamento de pessoal do Estado da Ge-

órgia utiliza um mecanismo de pesquisa de competências chamado Strategic Assessment Rese-

arch, que mede o desempenho de cada funcionário, identificando os melhores, com os quais 

são feitas várias entrevistas sobre comportamento para identificar as melhores práticas de traba-

lho, as quais tornam-se parâmetro e modelo de forma de trabalho. 

GOVERNO BRASILEIRO – o Governo Federal tem a Gestão do Conhecimento co-

mo uma das linhas de ação do Programa Gestão Pública Empreendedora, a qual pretende 

incentivar a disseminação do conhecimento em gestão.  Esta política possui duas fortes 

ações a realizar: 

Ações de desenvolvimento – cursos em sala de aula e através da internet, seminários 

com o intuito de desenvolver competências coletivas de grupos de gerentes com objetivos 

concorrentes. 

Ações de comunicação – construção de site na internet e publicações periódicas com o 

intuito de estimular a comunicação entre os gerentes com a troca de experiências, inte-

gração de ações e o hábito de atuar em rede e trabalhar em equipe. 

 

2.6. DIFICULDADES, DESAFIOS, CILADAS, FATORES QUE LEVAM AO SUCESSO 

E  RESULTADOS DA GESTÃO DO CONHECIMENTO 

2.6.1. DIFICULDADES 

A Gestão do Conhecimento é uma ferramenta gerencial muito recente, que apesar de bas-

tante discutida no mundo dos negócios, ainda não tem um número expressivo de organizações 

que tenham programas de gestão formalmente implementados, mesmo tendo os seus dirigentes 

consciência de que o sucesso de sua instituição, em muito pouco tempo, trilhará indubitavel-

mente nesta direção. 
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Segundo pesquisa feita no final de 1998 pela Management Review com 1.626 executivos 

dos Estados Unidos, 63% dos entrevistados não tinham em vigor em sua organização um pro-

grama de GC, ainda que 79% reconhecessem sua importância. 

Esta pesquisa também mostrou que nem todas as empresas que utilizam ferramentas de 

GC têm um programa eficaz em vigor.  

De acordo com as informações levantadas, as principais dificuldades encontradas em pro-

gramas implantados nas organizações são: 

� Fazer com que as pessoas busquem as melhores práticas; 

� Medir os resultados; 

� Fazer com que as pessoas compartilhem seu conhecimento; 

� Saber o que coletar; 

� Tornar o conhecimento acessível; 

� Tornar o conhecimento utilizável; 

� Manter a tecnologia relevante atualizada; 

� Alavancar o conhecimento para vantagem competitiva; 

� Determinar como usar o que foi coletado; 

� Achar as pessoas certas para gerir o processo. 

De acordo com a pesquisa, empresas que têm programas “somente no nome” mostraram-

se mais preocupadas com o modo de tornar o conhecimento mais acessível e utilizável, enquan-

to aquelas com programas eficazes demonstraram preocupação em fazer com que as pessoas 

busquem as melhores práticas e ter mecanismos eficientes para medir os resultados. 

PAUL QUINTAS (op.cit.) apontou dois aspectos como os maiores obstáculos encontrados 

pelas organizações: 

� Cultura Organizacional – durante muito tempo, o paradigma reinante era que ter conhe-

cimento equivalia a ter poder, e assim, as pessoas o guardavam para si, sem compartilhá-lo, 

pois temiam se tornar desnecessárias e serem substituídas. 

No novo modelo, a lógica se inverte: tem poder quem o compartilha. Desta forma todos ga-

nham dentro da organização que não tem tempo para, e nem pretende “reinventar a roda”. 

As melhores práticas e as experiências vivenciadas referentes ao seu negócio, devem ser 

disseminadas e fluir livremente na empresa. 
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� Ver tecnologia como problema – não ter as ferramentas mais avançadas de Tecnologia da 

Informação –TI, não pode ser visto como um empecilho para a aplicação da GC. A tecno-

logia é vista como um agente facilitador, mas que por si só, não garante a eficácia do pro-

grama. Para ele, o fundamental é que a organização deve aprender sempre. 

 

2.6.2. DESAFIOS  

A GC exige que as organizações incorporem uma nova forma de pensar e agir, com mais 

flexibilidade, transparência e sem limitações geográficas, de linguagem ou quaisquer outros 

para o fluxo da informação e do conhecimento. 

WAISTELL (2001) apresenta os seguintes tópicos a serem desenvolvidos pelos dirigentes 

para a gestão eficaz do conhecimento: 

� Deve haver um líder do conhecimento; 

� Capacidade de aprender com o passado; 

� Receptividade às novas e diferentes idéias externas; 

� Equipe de conhecimento deve ser multidisciplinar; 

� Sistema de incentivos para que o trabalho de troca de aprendizagens funcione. 

 

2.6.3. CILADAS 

Segundo Davenport e Prusak (op.cit)  existem ciladas em que as empresas podem cair na 

hora de gerir o conhecimento. De modo geral, sabe-se que a empresa perdeu o rumo quando se 

ouve uma ou duas sentenças curtas que resumem toda uma síndrome de problemas na GC, são 

elas: 

� Se construirmos... 

Comprar licença de notes ou criar página na web não é garantia para a empresa de que al-

guém vai utilizá-los e que o valor do investimento em tecnologia terá retorno. 

O foco excessivo na tecnologia é uma cilada muito  comum da gestão do conhecimento. 

Quando as empresas tiram o conhecimento de vista, elas caem na tecnologia porque ela é mais 

fácil de comprar, implementar e mensurar. 
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� Vamos Colocar o Manual do Funcionário On-Line ! 

Essa síndrome do fracasso soa mais ou menos como “Agora que a nossa intranet já está 

funcionando, precisamos enchê-la de conhecimento...” Colocar documentos de papel (manual 

do funcionário, manual de procedimentos) on-line para simplesmente tirar a força da moeda 

terminológica e, se mais tarde, houver necessidade de se colocar algum conhecimento de ver-

dade nesse repositório, ninguém vai sequer notar. Deve-se usar as tecnologias que deflagraram 

a ascensão da gestão do conhecimento para armazenar e disseminar conhecimento que tenha 

valor agregado seja recheado de insight e induza à sabedoria. 

� Ninguém Ousa Chamá-lo de Conhecimento 

Tem gente que tem medo de usar o termo conhecimento, porque todo mundo na empresa é 

muito pragmático e por isso chama conhecimento de melhores práticas. Se a palavra conheci-

mento é suspeita na organização, o mais provável é que o programa da gestão do conhecimento 

não tenha sucesso. 

� Todos são Gerentes do Conhecimento 

É uma falha achar que gerir o conhecimento é trabalho de todos, e não se criar uma estru-

tura de gerentes do conhecimento.  

A gestão do conhecimento não terá sucesso se não houver trabalhadores e gerentes, cujo 

principal trabalho envolva extrair e editar o conhecimento daqueles que o têm, facilitar redes 

do conhecimento e implantar e gerir infra-estruturas  de tecnologia do conhecimento. 

� Justificativa com a fé 

Mesmo que a alta gerência esteja superentusiasmada com a questão do conhecimento, jus-

tifique-a com números, relatando as experiências e o dinheiro que a empresa ganhou ou eco-

nomizou. 

� Acesso restrito 

Melhor acesso, não aumenta a probabilidade das fontes do conhecimento serem consulta-

das, mas é o primeiro passo e geralmente o mais fácil. 

� Acima os abaixo 

Por milhares de anos o conhecimento tem estado associado à hierarquia, e não há qualquer 

evidencia de que as coisas sejam diferentes hoje. 

Uma ligeira variação dessa síndrome é a falsa noção de que a gestão do conhecimento po-

de prosperar sem o apoio dos altos executivos. Pode-se construir um pequeno repositório do 
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conhecimento em algum domínio fora do caminho, sem o apoio da alta gerência. Mas é impos-

sível transformar a empresa através da gestão do conhecimento, se o presidente e seus diretores 

não ombrear com o gerente do conhecimento nas linhas de frente da gestão do conhecimento.  

2.6.4. FATORES QUE LEVAM AO SUCESSO 

Para os autores supracitados existem fatores que  levam ao sucesso a Gestão do Conheci-

mento: 

� Uma cultura orientada para o conhecimento; 

� Infra-estrutura técnica e organizacional; 

� Apoio da alta gerência; 

� Vinculação ao valor econômico ou setorial; 

� Alguma orientação para processos; 

� Clareza de visão e linguagem; 

� Elementos motivadores não-triviais (liderança, cultura organizacional, etc); 

� Algum nível da estrutura do conhecimento; 

� Múltiplos canais para transferência do conhecimento. 

 

2.6.5. RESULTADOS 

DAVENPORT E PRUSAK (op. cit) definem que os principais atributos usados para men-

surar os resultados na gestão do conhecimento são: 

� Crescimento dos recursos vinculados ao projeto, incluindo pessoal e orçamentos; 

� Crescimento no volume de conteúdo e de uso do conhecimento (por exemplo, o número de 

documentos ou de sucessos aos repositórios, ou de participantes de projetos de bancos de 

dados de discussão); 

� Probabilidade de que o projeto se sustente na ausência de um ou dois indivíduos específi-

cos, ou seja, o projeto é uma iniciativa organizacional, não um projeto individual; 

� Familiaridade com os conceitos de conhecimento e gestão do conhecimento em toda a or-

ganização; 
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� Alguma evidência de retorno financeiro seja com relação à atividade da gestão do conhe-

cimento em si (se ela for vista como um centro de lucros) ou a organização como um todo. 

Essa correlação não precisa ser rigorosamente especificada; pode ser apenas perceptiva. 

De acordo com a pesquisa realizada pela Management Review (op.cit), os principais resul-

tados mensuráveis em ordem decrescente são: 

� Maior satisfação do cliente; 

� Maior satisfação do funcionário; 

� Inovação de produto/serviço; 

� Aumento da lucratividade; 

� Maiores receitas; 

� Ajudar os clientes a ter sucesso; 

� Maior retenção dos funcionários-chave; 

� Menores custos por cliente; 

� Menor tempo para chegar ao mercado. 

Na administração pública, como a GC encontra-se em fase inicial, os resultados ainda não 

podem ser mensurados, mas vislumbra-se com a sua aplicação, obter os seguintes retornos: 

� Maior satisfação do cliente – o cidadão; 

� Redução de falhas e eliminação de retrabalho; 

� Maior agilidade na solução de problemas; 

� Eliminação de perda de conhecimento; 

� Uso mais eficiente e adequado do orçamento público; 

� Maior satisfação do servidor público; 

� Construção de uma memória organizacional. 
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CAPÍTULO III 

COMUNIDADES DE PRÁTICAS  

 

3.1. DEFINIÇÃO 

As comunidades de práticas recebem variadas denominações e podem ser encontradas 

como comunidades estratégicas, comunidades de interesses ou portais humanos. 

As comunidades de práticas são uma ferramenta estratégica utilizada no compartilhamento 

do conhecimento e aprendizagem.  

Tais comunidades agregam pessoas que compartilham as mesmas práticas, interesses ou 

objetivos de trabalho e buscam transformar o conhecimento individual em corporativo, criando 

a memória organizacional. 

Uma comunidade online pode dando dar suporte a uma estratégia de marketing quanto ge-

rir o conhecimento dos funcionários de uma organização, aumentando a produtividade.Deve 

existir uma  tecnologia para suportar a criação da comunidade de prática virtual.  

Para  CHAIT (1999) uma comunidade de interesses é uma base comum para compartilhar 

o conhecimento, que vai muito além do idioma. Criar uma comunidade de interesses entre as 

pessoas implica transformá-las em uma elite, no bom sentido da palavra. Mesmo que não ocu-

pem cargos hierárquicos, elas devem sentir que são importantes para que a organização progri-

da. Devem perceber que são respeitadas, que seu trabalho é fundamental e que o resto da orga-

nização dá valor ao que sabem. 

 

3.2. ASPECTOS IMPORTANTES NO PROCESSO DE CRIAÇÃO DE COMUNIDADES 

DE PRÁTICAS 

No processo de criação de comunidades de práticas, o Gestor do Conhecimento deve ter 

em vista os seguintes pontos para garantir comunidades virtuais produtivas: 

� Devem ser criadas em torno de pontos críticos do negócio; 
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� Escolher um profissional respeitado dentro da própria comunidade para atuar como coor-

denador do fluxo de conhecimento; 

� Garantir que as pessoas tenham tempo e estímulo para participar; 

� Avaliar bem sua infra-estrutura para que os usuários não encontrem dificuldades para aces-

sar a base de conhecimento, perdendo a motivação para participar; 

� Ter cuidado com a segurança, sobretudo se o sistema da empresa estiver disponível na in-

ternet; 

� Saber quem serão os usuários do sistema, quais são as suas necessidades e seus interesses, 

levando em conta as particularidades de cada comunidade interna; 

� Para cumprir seu papel, o sistema de GC tem de facilitar o armazenamento, a disseminação 

e a recuperação das informações de cada um dos funcionários. 

 

3.3. BENEFÍCIOS OBTIDOS COM A CRIAÇÃO DE COMUNIDADE DE PRÁTICA 

• Redução de custos; 

• Aproveitamento eficiente do tempo; 

• Melhor fluxo de informação na organização; 

• Formação de memória organizacional.    

 

3.4 AS EXPERIÊNCIAS DE COMUNIDADES DE PRÁTICAS NAS ORGANIZAÇÕES 

 
Na empresa OGILVY o sistema de GC foi batizado como “Truffles” é separado em comuni-

dades de interesse e permite um mapeamento das especialidades de seus funcionários, contan-

do com um mecanismo de busca que localiza registros por tipo de indústria, região geográfica, 

data de criação dos projetos e departamento de origem. 

 

Na SIEMENS o sistema de GC é chamado de Sharenet e possui um gerente próprio em cada 

país que a empresa atua.  Incentiva a participação dos funcionários com o crédito de pontos 

que são convertidos em prêmios diversos para cada conhecimento compartilhado. 

 

No BANCO MUNDIAL seus especialistas e gerentes de tarefa em todo o mundo utilizam a 

internet para compartilhar conhecimentos e experiências na solução de problemas de desen-
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volvimento.A solução acelerada de problemas ajuda os países em desenvolvimento a superar 

crises muito mais rápido que no passado. 

 

Na ERNST & YOUNG as comunidades de interesse publicam o conhecimento das melhores 

práticas em forma de “knowledge containers”, para serem aprendidas e aplicadas pelos outros. 

Como benefício acontece que os consultores podem acelerar a solução de problemas e levar os 

resultados aos clientes mais rapidamente. 

 

Na BRITISH PETROLEUM os gerentes do conhecimento buscam e codificam as lições a-

prendidas em suas unidades de negócios. Uma comunidade de práticas destila essas lições na 

internet da empresa. Economia significativa de custos na abertura de pontos-de-venda e mais 

eficiência na perfuração de poços de petróleo e outros empreendimentos são benefícios que 

decorrem da CP. 

Na XEROX: Os representantes de campo contribuem com dicas eletrônicas numa plataforma 

padronizada para o compartilhamento de conhecimentos, utilizada no mundo inteiro. Dicas 

úteis ajudam a empresa a reduzir o custo de peças e de mão-de-obra. 
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CAPÍTULO IV 

FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO PARA A IMPLEMENTAÇÃO 

DA GESTÃO DO CONHECIMENTO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

4.1. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO APLICADA 

Estudiosos em GC são unânimes ao afirmar que nem mesmo os mais avançados sistemas 

de TI podem garantir o compartilhamento de conhecimento, funcionando apenas como facilita-

dores nesse processo de disseminação. Não se pode negar, contudo, que são ferramentas fun-

damentais no ambiente da Nova Economia para viabilizar a conexão ágil entre o setor privado, 

a sociedade civil e o governo. Neste trabalho,serão enfocados especificamente as relações apre-

sentadas no quadro a seguir: 

 

FIGURA  4 - TRANSAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO 

 

 

 

 

 

                                      Fonte: Sociedade da Informação no Brasil 

� G2C / C2G (government-to-consumer / consumer-to-government): transações envolvendo 

governo e consumidores finais (aqui classificados como cidadãos). 

Ex.: Pagamento de impostos, serviços de comunicação; 

� G2G (government-to-government): transações entre governo e governo. 

Ex.: Checagem de informações entre as esferas governamentais com acesso delimitado ao 

banco de dados.  

Segundo o embaixador Ronaldo Mota Sardemberg (2000), o Socinfo - Programa Socieda-

de da Informação iniciado em 1999 pelo governo federal através do Ministério da Ciência e 

Tecnologia – MCT, tem como finalidade principal “lançar os alicerces de um projeto estratégi-
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co, de amplitude nacional, para integrar e coordenar o desenvolvimento e a utilização de servi-

ços avançados de computação, comunicação e informação e de suas aplicações na sociedade”. 

Este programa, oferece também, a base para o atendimento de novas demandas dirigidas 

ao setor público e relacionadas ao seu próprio funcionamento. 

O Socinfo aponta alguns aspectos que os países devem ter em mente rumo à sociedade da 

informação. Destes, estão intrinsecamente relacionados à questão da GC na administração pú-

blica, os seguintes tópicos: 

� Empreendedorismo: inovação e capital intelectual como base dos novos negócios; 

� Universalização do acesso: combatendo desigualdades e promovendo a cidadania; 

� Desenvolvendo a infra-estrutura: a via de integração; 

� Pesquisa e desenvolvimento: o conhecimento é a riqueza das nações; 

� Administração transparente e centrada no cidadão: governo ao alcance de todos. 

Estas linhas de ação devem buscar assegurar a infra-estrutura tecnológica necessária à in-

tegração entre as esferas de governo, proporcionando a conectividade para as transações G2G 

e a universalização do acesso, garantindo o governo ao alcance de todos, com ênfase nas rela-

ções G2C / C2G. 

Em consonância com as ações no âmbito federal, a Prodeb – Companhia de Processamen-

to de Dados da Bahia, tem investido na implantação da Rede Governo neste Estado. 

A seguir, dois itens importantes constantes no edital deste projeto: 

I) Objetivo: 

O Projeto Rede Governo tem o objetivo de contratar uma solução integrada de serviços 

para implantar, operar, configurar e manter uma rede de comunicação especializada no âmbito 

do Estado da Bahia, que possibilitará o acesso a sistemas de informação e à rede mundial de 

informações internet, e: 

� Fomentar a interiorização dos sistemas transacionais estruturais da Gestão Pública; 

� Reduzir os custos de telecomunicações e de redes; 

� Garantir, através desta solução de teleinformática, a implantação de intranets e extranets 

dos diversos segmentos da administração pública estadual; 

� Ampliar a distribuição dos serviços prestados pelo governo à sociedade, via internet; 

� Fomentar o desenvolvimento de aplicações e serviços correlatos; 
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� Ampliar e agilizar a disponibilidade dos dados para todos os servidores e gestores públicos, 

de modo que eles tomem decisões de melhor qualidade. 

 

II) Serviços e aplicações a serem disponibilizados 

O projeto Rede Governo atenderá aos seguintes pontos: 

� Proporcionar aos cidadãos de todo o Estado, a possibilidade de ter acesso às bases de dados 

com informações de interesse da sociedade e do governo ,através de ambientes de informá-

tica públicos e/ou privados; 

� Fomentar, através das Unidades Administrativas Públicas, a manutenção e distribuição de 

bases informacionais específicas sobre legislação, informações sócio-econômicas, censos, 

dados cadastrais nacionais, como RENAVAM, SICON, SAJ, SIM, SINTEGRA, INFO-

SEG, SISAP e outras bases correlatas; 

� Ampliar o acesso aos sistemas de informação e à internet pelas escolas públicas, hospitais, 

delegacias, prefeituras e demais organizações de interação direta com a sociedade, no âm-

bito de todo Estado; 

� Viabilizar a implantação de Centros Tecnológicos, distribuídos no interior do Estado, para 

promoção de capacitação e desenvolvimento e suporte tecnológico, aos diversos setores 

produtivos; 

� Prover soluções integradoras de telecomunicações e informática, com segurança e integri-

dade das informações, para viabilizar a interiorização da operacionalização dos sistemas 

transacionais estruturais corporativos da Gestão Pública; 

� Ampliar a distribuição dos serviços prestados pelo Governo à sociedade, via internet, utili-

zando pontos de serviços públicos distribuídos em todo o Estado; 

� Garantir através desta solução de teleinformática, a implantação de intranets nos diversos 

segmentos públicos: Federal, Estadual, Municipal e outros segmentos organizados, aten-

dendo as diversas áreas de interesse; 

� Ampliar acessos institucionais à internet, onde funcionários públicos possam racionalizar e 

desenvolver suas atividades utilizando correios eletrônicos e acessos aos sistemas de in-

formação relacionados à suas respectivas atividades; 

� Garantir através desta solução de teleinformática, a implantação de extranets dos diversos 

segmentos públicos, Federal, Estadual, Municipal, a iniciativa privada, fornecedores e 
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prestadores de serviço e outros segmentos organizados, atendendo às diversas áreas de in-

teresse. 

Com a interligação de todos os 417 municípios do Estado previsto para 2002, via Rede 

Governo, o que se deseja é o contato em tempo real com as informações, propiciando a criação 

de um Sistema Integrado de Gestão do Conhecimento, ao qual poderão ser adicionadas as co-

munidades de práticas. 

 

4.2. ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

4.2.1. A REVOLUÇÃO DE RH 

 

A Administração de RH é o principal suporte para que o programa de GC seja implemen-

tado em toda e qualquer organização. Para tanto, é fundamental reposicionar a área de RH que 

deve assumir um papel estratégico, abandonando o foco nas atividades meramente operacionais 

e situando-se como um parceiro de negócios, trabalhando em conjunto com o corpo gerencial 

da instituição e tendo como principais atribuições: 

� Atuar como consultoria interna; 

� Participar das decisões estratégicas; 

� Construir a organização que aprende; 

� Preparar novas lideranças; 

� Agregar valor ao negócio da organização. 

As novas atribuições da Administração de Recursos Humanos devem estar alinhadas com 

o direcionamento estratégico adotado pela instituição. Desta forma, novas linhas de negócio 

demandam novas competências e habilidades que são obtidas através de capacitação do pessoal 

interno atual e busca de nova equipe no mercado. 

 

 

 

 

4.2.2. RECURSOS HUMANOS & TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
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Em Capital Digital, os americanos Don Tapscott, David Ticoll e Alex Lowy(2001) defen-

dem a idéia de que reunir o capital humano integrado através de rede, passa a ser mais impor-

tante que recrutar pessoas. 

James Martin(1996) defende que o desenvolvimento da TI e o desenvolvimento de RH são 

as principais responsáveis pelo sucesso ou fracasso dos demais componentes da engenharia da 

empresa. De acordo com a figura abaixo, caso a estratégia da empresa limite-se a desenvolver 

somente os aspectos técnicos relativos à TI, haverá perdas significativas do potencial de   ga-

nho organizacional, pois os recursos da tecnologia da informação, provavelmente, não serão 

colocados em prática de forma adequada. Por outro lado, ao desconsiderar-se a cultura e as 

políticas predominantes na organização, poderão ocorrer resistências e impedimentos à aplica-

ção das novas tecnologias. 

Somente o equilíbrio adequado entre os métodos de desenvolvimento tecnológico e huma-

no permitirá o alcance de resultados organizacionais relevantes e estratégicos. 

 

FIGURA  5 - RECURSOS HUMANOS & TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Martin, J. 

Ao considerar a GC, tendo como base Administração de Recursos Humanos – ARH e TI, 

como caminho inevitável a ser trilhado pelas organizações, logo percebemos que se torna im-

prescindível a criação de novos postos de trabalho com o intuito de assegurar a viabilidade e a 

segurança do novo modelo, com a perfeita sintonia entre aquelas ferramentas. 

Dois novos profissionais são indispensáveis nesse processo de mudança: o Administrador 

de Dados e o Gestor do Conhecimento. 
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Assim, como base para a construção do conhecimento, os dados têm importância funda-

mental, exigindo que o posto de trabalho  de Administrador de Dados figure no plano de carrei-

ras das organizações. 

Dentre as atribuições desta carreira, pode-se apontar: 

� Permitir e reforçar a integração dos sistemas; 

� Eliminar as anomalias de dados – redundância e inconsistência; 

� Facilitar a implementação de sistemas de apoio à decisão gerencial estratégica. 

O Gestor do Conhecimento, conhecido nos EUA como chief knowledge officer,–CKO 

precisa exercer grande liderança e entender os negócios da organização. Este profissional, deve 

ter um cargo executivo ligado à alta administração contando com o seu total apoio. 

Suas principais atribuições são: 

� Analisar que conhecimentos são valiosos para a organização; 

� Garantir que não haja barreiras à difusão deles e utilizar facilitadores; 

� Criar processos para que os conhecimentos cheguem às atividades do dia-a-dia; 

� Projetar uma infra-estrutura que permita ter acesso a esse conhecimento com facilidade. 

 

4.2.3. A ADMINISTRAÇÃO DE RH NO ESTADO DA BAHIA: O PAPEL DA SRH 

 

A Superintendência de Recursos Humanos – SRH figura institucionalmente na estrutura 

da Secretaria da Administração do Estado da Bahia – SAEB , órgão sistêmico juntamente com 

a Secretaria da Fazenda – SEFAZ e a  Secretaria do Planejamento, Ciência e Tecnologia – SE-

PLANTEC, as quais formulam práticas gerais de governo e dão a sustentabilidade gerencial às 

atividades implementadas pelos demais órgãos. 

De acordo com o regimento da SAEB, esta Superintendência tem como finalidade: 

� formular, promover e coordenar as atividades de administração de recursos humanos no 

âmbito do Poder Executivo Estadual, bem como  gerenciar, acompanhar e controlar a pres-

tação dos serviços previdenciários e assistenciais devidos pelo Estado, abrangendo segura-

dos, seus dependentes e pensionistas, submetendo aos órgãos colegiados competentes, es-

tudos, políticas e diretrizes para as áreas respectivas, supervisionando as atividades de re-
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cursos humanos das unidades do Sistema Estadual de Administração e promovendo o in-

tercâmbio e a cooperação técnica com outras esferas de governo. 

Em 1992, o Sistema Integrado de Recursos Humanos – SIRH foi implantado em todas as 

unidades de pessoal do Poder Executivo do Estado, centralizando na SRH muitas atividades 

inerentes à área de pessoal. Isto se deve, a uma necessidade na época, de maior controle dos 

procedimentos que geravam a folha de pagamento, no entanto, tal fato tornou-a mera executora 

de tarefas operacionais. 

Sua função de gestora de políticas de RH ficou relegada à segundo plano não atendendo à 

necessidade de um modelo de gestão mais eficiente e atrelado ao processo de Reforma Geren-

cial na Administração Pública. 

Diante deste cenário, e a par dos resultados concretos obtidos pela SEFAZ com o Redese-

nho da Área Tributária e Financeira do Estado, a SAEB firmou importante convênio com a-

quela secretaria, integrando o Projeto de Modernização da Gestão de RH – PROMORH ao 

Projeto de Modernização e Racionalização da Administração Financeira do Estado – PRO-

MAF, financiado com recursos do Banco Mundial. 

O PROMORH deve devolver à SRH sua função de formuladora e gestora de políticas de 

RH do Estado, agregando às suas atribuições aquelas citadas no item 4.2.1. 

 

4.3. PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS  HUMANOS 

 

O objetivo do PROMORH é implantar um novo processo de gestão de recursos humanos 

ágil, racional e eficiente, objetivando uma política estratégica de resultados, através da realiza-

ção das atividades de planejamento, coordenação, supervisão, controle  e desenvolvimento de 

recursos humanos da Administração Pública Estadual do Poder executivo aproveitando melhor 

o capital humano.    

Este projeto é um abandono do paradigma que reduzia RH a mero elemento de despesa 

com limite previsto dentro do orçamento público. 

Com uma abordagem estratégica desta área, que não deve estar mais reduzida à folha de 

pagamento, a Gestão de RH estará muito mais próxima da realidade das novas funções de Es-

tado e em consonância com as ações governamentais a serem implementadas. 
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Uma das ações do PROMORH é o Redesenho de Processos da Área de RH, finalizado em 

novembro de 2001, e se apresenta como alicerce para a implementação do programa de GC e a 

criação de comunidades de práticas no Estado. 

No redesenho foram levantadas as rotinas atuais relacionadas, especificamente, à área de 

RH, e agrupadas de acordo com sua natureza, nos módulos de: planejamento, admissão, mo-

vimentação, pagamento, benefícios e controle gerencial. 

Cabe ressaltar, que das rotinas levantadas, apenas uma foi considerada como uma ação de 

planejamento, o que evidencia a preponderância de atividades operacionais nesta área. 

A implementação total do novo modelo proposto com o redesenho de processos será feita 

a médio/longo prazo, devido à sua abrangência e complexidade. Dentre os resultados espera-

dos, o que se mostra mais intrinsecamente relacionado à GC, facilitando a criação de comuni-

dades de práticas por área de interesse, e experimentalmente na área de RH, é ter um Sistema 

de Gestão de Recursos Humanos - SGRH com mecanismo de medição de potencialidades, de 

competências e a partir daí buscar qualificar as pessoas através das descrições de seus cargos 

ou carreiras. 

Tal sistema será aberto para que todos os servidores possam atualizar e zelar por suas 

competências e buscar qualificações dentro de seus órgãos por si próprios. O novo SGRH terá 

em seu conteúdo, o mapeamento dos níveis adequados para cada competência dentro de uma 

carreira específica e identificará os intervalos de níveis de competência ainda não atingidos por 

cada servidor, sendo então gerado um plano de ação em comum acordo entre servidor e supe-

rior imediato para suprir tais espaços. 

Desta forma, o Estado poderá dirigir projetos através das entidades da Administração Di-

reta e Indireta, identificando os melhores profissionais para executá-los, o que aumentará em 

muito a velocidade da busca dos recursos adequados, bem como, a efetiva utilização do poten-

cial das pessoas em sua plenitude. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A CRIAÇÃO DE COMUNIDADES DE PRÁTICAS DE RECURSOS HUMANOS NA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL 

 

CAIO MARINI (1999) defende a introdução de GC como instrumento de aumento da ca-

pacidade institucional do Estado Brasileiro, em suas funções de formulação, avaliação e execu-

ção de políticas públicas; o uso de ferramentas que estimulem o acesso e a disseminação do 

conhecimento na administração pública, aproveitando a infra-estrutura da Rede Governo, inter-

net ou intranet. Ele prega ainda, que poderiam ser selecionadas áreas piloto para a implementa-

ção destas ações. 

Marini sugere que a área piloto escolhida deve ter forte relacionamento com o cidadão, 

mas neste projeto, pretende-se que a criação de comunidades de práticas – CP no âmbito da 

administração pública estadual seja aplicada inicialmente à área de RH, facilitando o processo 

de disseminação do conhecimento no novo modelo tecnológico proposto pelo redesenho de 

processos. 

A escolha da área de RH acontece numa fase de profunda transformação da mesma, onde 

várias rotinas e procedimentos passarão a serem automáticos, tendo os servidores a autonomia 

e a responsabilização necessárias para a alimentação de dados no Sistema Gerencial de Recur-

sos Humanos - SGRH e alguns documentos serão checados direto e automaticamente na fonte 

que os produziu, passando as unidades de RH a ter uma função menos operacional e mais de 

controle e auditoria, cabendo à SRH, formular as políticas de RH para o poder executivo em 

todo o Estado, agindo como consultora para aquelas unidades. 

Como veremos no tópico abaixo existem ações em curso e outras a serem implementadas 

que viabilizarão a implantação de comunidades de práticas, com aplicação piloto na área de RH 

tornando dinâmico o processo de disseminação do conhecimento nesta área, bem como a forta-

lecer a transição iniciada, onde certamente o fator cultural terá importância ímpar para o suces-

so do novo modelo. 

Neste projeto piloto, pessoas chave da SRH deveriam atuar como coordenadoras do fluxo 

do conhecimento na comunidade, pois norteariam a sua utilização para os pontos que fossem 

mais interessantes discutir nessa fase de transição. 
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Segmentar esta comunidade por atividades como de benefícios, movimentação de pessoal, 

gratificações, etc, seria um tópico a ser estudado, pois facilitaria o compartilhamento de conhe-

cimento entre pessoas de diferentes órgãos que desempenhem as mesmas atividades. Isto, no 

entanto, não limitaria o servidor a seu grupo, podendo participar dos demais. 

 

 AÇÕES VIABILIZADORAS DA COMUNIDADE DE PRÁTICAS DE RH NO ESTADO 

Algumas ações já em curso, nesse processo de transição, abrem enorme espaço para que 

as comunidades de práticas nesta área sejam amplamente difundidas e utilizadas. 

As ações que merecem especial atenção por iniciar o processo de disseminação do conhe-

cimento, com amplo espaço para discussão dos procedimentos atuais, identificando as falhas e 

deficiências existentes, bem como, a apresentação do novo modelo com suas vantagens e re-

quisitos são: 

� Curso Gestão em Pessoal – Legislação e sua Aplicabilidade 

Em torno de 600 pessoas que trabalham na área de RH de entidades da Administração Di-

reta e Indireta do Estado, agrupados em 18 turmas estiveram, até dezembro/2001, revendo ins-

titutos da legislação de pessoal tanto na Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT como no 

Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia – Lei 6.677. Neste curso, além de 

discutir a legislação existente e a sua operacionalização no Sistema Integrado de Recursos 

Humanos - SIRH e ainda, estão sendo levantadas as alterações que o estatuto deve sofrer para 

que o novo modelo de Gestão de RH possa ser implementado. 

� Especialização em Gestão de RH 

Trinta e cinco técnicos da área de RH estarão até junho/2002 fazendo um curso de especi-

alização, de 360 horas, em que serão vistos, analisados e debatidos os mais modernos concei-

tos em Gestão de RH e que nortearão o novo perfil dos profissionais desta área. 

� Seminário de Gestão Estratégica de RH 

Em agosto de 2001 ocorreu o Seminário de Gestão de Recursos Humanos, de dois dias 

para 400 pessoas, dentre os quais Coordenadores de RH e Diretores Gerais, onde foram discu-

tidas as novas atribuições da área de Recursos Humanos. Foi também apresentado aos partici-

pantes, o novo modelo do Sistema de Gestão de Recursos Humanos concebido durante o Re-

desenho de Processos. 

� Atualização Cadastral de Servidores 
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Esta ação será implementada inicialmente na SAEB, sendo depois aplicada nos demais 

órgãos, e tem como objetivo atualizar no SIRH, sistema de pagamento que funciona atualmen-

te nos órgãos do poder executivo,  os dados cadastrais e funcionais do servidor, além de possi-

bilitar a  inclusão de novos dados que hoje são inexistentes no SIRH,  preparando-o para a mi-

gração das informações para o novo SGRH que deverá ser implantado daqui a dois anos. 

Cabe ressaltar, que durante o curso de Legislação de Pessoal já se tem discutido a impor-

tância da atualização constante do sistema, com informações consistentes, podendo-se verificar 

que vários órgãos já começam a trabalhar de acordo com essa orientação. 

� Visitas aos órgãos da Administração Direta e Indireta 

Mensalmente, a Coordenação de Administração da Despesa e Controle de Pessoal –

CADCP ligada à SRH faz visitas à Coordenação de Recursos Humanos – CRH de três órgãos 

distintos, onde são levantados questionamentos específicos sobre a folha de pagamento, diri-

mindo dúvidas e identificando necessidade de alterações no SIRH que possam facilitar o de-

sempenho das atividades pelos referidos CRHs. 

Já foram visitados vinte cinco órgãos da Administração Direta, e o que se observa é um 

estreitamento de laços entre a SRH e a CRH destes, padronizando procedimentos e, quando 

possível, efetuando alterações que beneficiam a todos os demais órgãos. 

� Descentralização de Procedimentos com a divulgação de Orientações de Serviço 

A SRH tem descentralizado muita das atividades operacionais que estavam sob seu contro-

le. Para isto, tem encaminhado às Diretorias Administrativas e CRHs dos órgãos, Orientações 

de Serviço que informam detalhadamente como cada procedimento deve ser efetivado no SI-

RH, tendo ainda divulgado estas orientações  na internet, através do Portal do Servidor, facili-

tando o acesso a qualquer tempo para quem trabalha na área de RH do Estado. 

O constante e intenso contato que tem ocorrido entre os servidores que trabalham nesta á-

rea é um primeiro passo rumo à cultura organizacional a ser formada, onde se busca maior 

transparência, comunicação e eficácia, atreladas a um  menor entrave burocrático, devido a leis 

e normas e ao apego ao papel. 

Esta nova cultura organizacional será imprescindível para que as comunidades de práticas 

logrem êxito na Administração Pública Estadual. 
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DO CONHECIMENTO – SIGC: UM SISTEMA 

A SERVIÇO DO CONHECIMENTO 

O Sistema Gerencial, proposto pelo redesenho com  previsão de implantação no início de 

2004, será um grande banco de dados ao qual poderão ser acoplados módulos do sistema de 

acordo com as necessidades específicas de cada órgão, sendo possível também interagir com 

outros sistemas existentes no Estado, garantindo a conectividade entre todos os órgãos do Po-

der Executivo e, posteriormente, com outras esferas de poder (legislativo e judiciário) e de 

governo (federal e municipal).  

Neste caso, a proposta de criação do Sistema Integrado de Gestão do Conhecimento – 

SIGC, para o âmbito de toda a administração pública, com o intuito de inventariar e disseminar 

o conhecimento institucional através das comunidades de práticas mostra-se extremamente 

viável e oportuna. 

Para a implementação do SIGC, faz-se necessária a elaboração de um projeto técnico mais 

detalhado e minucioso com relação a sua aplicação em toda a administração publica estadual.  

Como órgãos sistêmicos, que formulam políticas governamentais estratégicas para todo o 

Poder Executivo, as secretarias da Administração, da Fazenda e do Planejamento, apresentam-

se como os precursores mais prováveis e adequados para a elaboração de um projeto como 

este. Seriam parceiros a Companhia de Processamento de Dados da Bahia – Prodeb para estu-

dos sobre ferramenta tecnológica mais adequada, e a Fundação Luís Eduardo Magalhães – 

Flem para levantamentos de estrutura de conteúdos a serem disponibilizados.  

Os recursos financeiros necessários para a implementação de tal projeto poderiam vir do 

Banco Mundial, que tem disponibilizado recursos para a modernização da administração pú-

blica, e que possui seu próprio sistema de GC, auxiliando diversos países no desenvolvimento 

de projetos sociais e, neste caso, estratégicos, para a melhor execução das funções de compe-

tência do Estado. 

Este sistema, deveria possuir espaço para chats, linhas de discussão ou reuniões virtuais, 

onde uma pessoa que figurasse como “on line” poderia ser instantaneamente contatada, com o 

intuito de discutir temas para os quais a mesma se encontra listada como detentora de conhe-

cimento e experiências, além de, através da interação com o Sistema Gerencial, poder fazer o  

rastreamento dos detentores de habilidades e competências para atuar em um determinado pro-

jeto. 
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No SIGC, todos os servidores poderiam informar descobertas e experiências relacionadas 

as suas atividades, dividindo as melhores práticas identificadas em seu órgão, e que poderiam 

auxiliar todas as demais áreas correlatas do Estado. 

Este sistema deveria permitir a consulta de acordo com vários parâmetros, e mesmo com o 

cruzamento entre dois ou mais destes: área, tema, relação de especialistas com suas habilida-

des/competências, projetos desenvolvidos e em desenvolvimento com seu conteúdo técnico, 

inovações implantadas e dicas sobre assuntos correlatos com a disponibilização de links. 

A aplicação inicial deste sistema na área de RH paralela à implementação do novo modelo 

de gestão apresenta-se como um processo simbiótico, onde um tende a fortalecer o outro, sen-

do fundamental para ambos uma radical mudança  na cultura organizacional em vigor. 

A administração pública, através do Gestor do Conhecimento, deverá propor mecanismos 

eficazes de incentivo ao compartilhamento de experiências, com a criação e constante atualiza-

ção da memória organizacional. Os incentivos mostram-se fundamentais em empresas onde 

não existe a cultura do compartilhamento, devendo disseminar o uso do Sistema de Gestão do 

Conhecimento entre os funcionários. Tais incentivos devem proporcionar recompensas com 

valor percebido pelo servidor, como por exemplo, a criação de um mural de destaques onde as 

melhores idéias voltadas para o atendimento de excelência ao cidadão seriam divulgadas ou 

mesmo uma viagem nacional ou internacional para fazer um curso, não tendo exclusivamente 

caráter financeiro, mas com forte reconhecimento de sua importância para a execução das fun-

ções de Estado, e ainda, fomentando o processo contínuo de aprendizado. 

O compartilhamento de conhecimentos relacionados à área de RH através das comunida-

des de práticas no SIGC, apesar de inicial e piloto, repercutiria em todas as demais áreas do 

Estado, sendo facilmente incorporado pelas mesmas. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Os resultados esperados com as comunidades de práticas na área de RH na Administração 

Pública Estadual são: 

� Consolidação mais rápida do novo modelo de Gestão de RH; 

� Incentivo à utilização das CPs por todas as áreas do Estado; 

� Consolidação do modelo gerencial na Administração Pública; 

� Criação da memória organizacional no Estado; 

� Motivação para o aprendizado e desenvolvimento individual; 
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� Mecanismos mais ágeis e eficazes para a descoberta de soluções de problemas; 

� Integração das ações estratégicas governamentais; 

� Criação de práticas inovadoras de trabalho; 

� Formação de Sucessores.  

Não há vantagem competitiva sustentável senão através do que a empresa sabe, como 

consegue utilizar o que sabe e a rapidez com que aprende algo novo. Hoje, no contexto das 

organizações, se fala cada vez mais em conhecimento e a preocupação com a sua gestão. 

Num mundo onde a quantidade de informações já desenvolvidas é extremamente alta, a 

capacidade de localizá-las e adaptá-las a novas situações é fundamental. Mudou-se radicalmen-

te o valor de escassez e abundância. Segundo antigos paradigmas, quanto mais escasso um pro-

duto maior era o seu valor. Na Economia baseada em rede, quanto mais abundante um produto, 

maior o seu valor. 

Para que o conhecimento produza vantagem competitiva sustentável, as empresas preci-

sam gerenciá-lo de forma pró-ativa, tornando-o independente de qualquer funcionário. Isso só 

acontece, de fato, no momento em que as organizações são capazes de capturá-lo através de 

seus sistemas, processos, produtos, regras e cultura. 

O Plano Diretor da Reforma Administrativa do MARE, ao enunciar a estratégia da re-

forma do estado, destaca 3 dimensões de mudança: a institucional – legal, a de gestão e a cultu-

ral. Nos últimos anos avançou-se bastante na primeira dimensão, dando base de fundamentação 

para o aprofundamento das outras dimensões de reforma. A reforma gerencial é um processo 

de invenção permanente e a gestão do conhecimento é sem dúvida, um importante passo na 

direção e consolidação dos seus objetivos. 

As organizações do futuro vão ter que saber usar o conhecimento de cada um, saber 

somá-los, saber criar um ambiente de sinergia para alavancar cada negócio. 

A criação das Comunidades de Práticas será um grande passo para implantação da Ges-

tão do Conhecimento no Estado da Bahia fortalecendo a modernização da Administração de 

Recursos Humanos.  
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SIGLAS, ACRÔNIMOS E SIMILARES 

 

ARH – Administração de Recursos Humanos 

C2G – Consummer-to-government (consumidor para goveno) 

CEO – Chief Executive Officer 

CKO – Chief Knowledge Officer 

CRH – Coordenação de Recursos Humanos 

DA – Diretoria Administrativa 

FLEM – Fundação Luís Eduardo Magalhães 

G2C – Government-to-consummer (goveno para consumidor) 

G2G – Government-to-government (governo para governo) 

GI – Gestão da Informação 

MARE – Ministério da Administração da Reforma do Estado 

MCT – Ministério da Ciência e Tecnologia 

PRODEB – Companhia de Processamento de Dados da Bahia 

PROMAF – Projeto de Modernização e Racionalização da Administração Financeira 

PROMORH – Projeto de Modernização da Gestão de RH  

SAEB – Secretaria da Administração do Estado da Bahia 

SEFAZ – Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia 

SEPLANTEC – Secretaria do Planejamento, Ciência e Tecnologia do Estado da Bahia 

SIGC – Sistema Integrado de Gestão do Conhecimento 

SIRH – Sistema Integrado de Recursos Humanos 

SOCINFO – Programa Sociedade da Informação 

SRH – Superintendência de Recursos Humanos 

TI – Tecnologia da Informação 
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