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RESUMO 
 

 
 

Atualmente as empresas vêm adotando várias práticas e tomando diversas 
iniciativas para a Gestão do Conhecimento, porém o estágio em que cada uma se 
encontra é diferente e depende, não só dos fatores oriundos do ambiente externo, 
mas também dos fatores internos, como a visão dos gestores e como estes 
encaram a relevância dessas práticas para o sucesso da organização. Dentro da 
administração pública federal, a Gestão do Conhecimento é um instrumento 
estratégico para o melhor desempenho e para o melhor relacionamento interno e 
externo das organizações do setor. A capacidade do setor público em desenvolver 
contexto e sistemas que apoiem o compartilhamento, a criação e a aplicação de 
conhecimento na área pública, visando gerar benefícios para a sociedade, aumenta 
de importância e deve ser objeto de maior consideração. Diante disso, a presente 
dissertação tem por objetivo conhecer as práticas de Gestão do Conhecimento 
utilizadas na administração pública federal, visando propor mecanismos que 
favoreçam a elaboração de uma política de gestão do conhecimento. Para tanto, o 
referencial teórico escolhido revisita os conceitos básicos de gestão do 
conhecimento; os processos de criação e aquisição do conhecimento; a 
transferência, o compartilhamento e a retenção do conhecimento; e as práticas de 
gestão de conhecimento que têm sido utilizadas na administração pública federal 
brasileira. Foi realizado um estudo de caso qualitativo, de caráter descritivo, tendo 
como unidade de análise a Empresa de Pesquisa Energética – EPE, uma empresa 
pública federal, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, que tem por finalidade 
prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinados a subsidiar o 
planejamento do setor energético. No campo, foi realizada análise documental nos 
arquivos do RH da EPE com o intuito de examinar diretrizes, regulamentos internos 
e procedimentos sobre práticas de Gestão do Conhecimento. Foram realizadas 
também entrevistas semiestruturadas com 12 analistas selecionados. Todas as 
evidências foram coletadas e analisadas de forma dinâmica e simultânea, 
buscando entender como a EPE atua no desenvolvimento de seus funcionários. 
Como resultado da pesquisa, observou-se que, de modo geral, os empregados 
entrevistados estão cientes da necessidade de uma empresa como a EPE ter uma 
Gestão do Conhecimento e percebem a importância do tema, considerando que a 
EPE é uma organização na qual o conhecimento é insumo básico e que a atividade 
fim da empresa está relacionada a planejamento e pesquisas.  
 

 

 

Palavras-chave: Gestão do conhecimento. Administração pública federal. Práticas de 

Gestão do conhecimento. 

 
 

 



ABSTRACT 
 
 
 

At present, companies have being  adopted various practices and taking 
several initiatives regarding knowledge management, but the stage of each 
company is different and it depends not only on factors arising from the external 
environment, but also on internal factors, such as the vision of managers and how 
they perceive the relevance of these practices for the organization's success. Within 
the federal public administration, knowledge management is a strategic tool for 
better performance and better relationships between within and across 
organizations. The capability of the public sector of developing context and systems 
that support knowledge sharing, creation and application in the public area, in order 
to generate benefits for the society, increases in importance and should be the 
subject of increasing consideration. Therefore, this thesis aims at understanding the 
practices used for knowledge management in the federal public administration, 
vying to present mechanisms that favor the development of a policy for knowledge 
management. To this end, the theoretical framework chosen revisits knowledge 
management basics; the processes of knowledge creation and acquisition; those of 
knowledge transfer, sharing, and retention; and knowledge management practices 
that have been used in the Brazilian federal public administration. A descriptive 
qualitative case study was performed in Empresa de Pesquisa Energética - EPE, a 
federal public company under the Ministry of Mines and Energy, which is focused 
on providing services in the area of studies and research to subsidize the energy 
sector planning, as unit of analysis. In the field, a documental analysis was 
conducted in the archives of EPE Human Resources Dept. in order to examine 
guidelines, internal regulations and procedures on knowledge management 
practices. Semi-structured interviews with 12 selected analysts were also 
conducted. All evidence was collected and analyzed dynamically and 
simultaneously, seeking to understand how EPE works in the development of its 
employees. As a result of the research, it was observed that, in general, the 
employees who were interviewed are aware of the need for a company like EPE to 
have knowledge management and they realize the importance of the subject, 
considering that EPE is an organization in which knowledge is a basic input and that 
the activity of the company is related to planning and researching.  
 
Key words: knowledge management; federal public administration; knowledge 
management practices 
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INTRODUÇÃO 

1.1. APRESENTAÇÃO INICIAL 

O contexto histórico na área do conhecimento mudou com a transformação 

da sociedade industrial, caracterizada pela produção em massa para a 

customização em massa e o advento da sociedade pós-industrial e, mais 

recentemente, para a sociedade do conhecimento. O enfoque do papel das 

pessoas na organização também mudou, demandando novas formas e tecnologias 

de gestão.  

A boa prática da gestão de Recursos Humanos (RH) passou a ser um 

diferencial competitivo para as organizações. Assim sendo, torna-se necessário um 

conjunto de práticas para capacitar as pessoas em novos conhecimentos e 

habilidades, selecionar e manter os talentos necessários, recompensar 

desempenhos e comportamentos eficazes e estimular o comprometimento das 

pessoas para que ele esteja alinhado às estratégias da empresa. 

O conhecimento crucial para a missão organizacional é aquele que se 

refere, principalmente, à atividade-fim da organização, seja ele relacionado ao 

capital intelectual, ou ao conhecimento tecnológico, tácito ou explícito. 

Considerando que a organização possui o conhecimento técnico necessário para a 

execução de sua atividade fim, o compartilhamento das informações e do 

conhecimento é um fator-chave, fazendo-os chegar às pessoas certas e no tempo 

certo. 

Davenport e Prusak (1998, p. 6) afirmam que conhecimento é: 

uma mistura fluida de experiência condensada, 
valores, informação contextual e insight 
experimentado, a qual proporciona uma estrutura 
para avaliação e incorporação de novas 
experiências e informações. Ele tem origem e é 
aplicado na mente dos que conhecem. Nas 



organizações, costuma estar embutido não só em 
documentos e repositórios, mas também em rotinas, 
processos, práticas e normas organizacionais. 

As organizações devem oferecer estímulos para que o conhecimento seja 

compartilhado. Para isso, elas devem construir processos para administrar o que 

sabem e buscar uma forma de disseminar o conhecimento. Devem ser 

organizações que aprendem, onde erros e acertos são transformados em fatores 

que agreguem valor à empresa e ao negócio. Devem fazer gestão do 

conhecimento (GC) para maximizar o proveito que a organização e os indivíduos 

podem tirar dele.  

Diante disso, as empresas vêm adotando várias práticas e tomando diversas 

iniciativas para a GC, porém o estágio em que cada uma se encontra é diferente e 

depende, não só dos fatores oriundos do ambiente externo, mas também dos 

fatores internos, como a visão dos gestores e como estes encaram a relevância 

dessas práticas para o sucesso da organização.  

No setor público, a utilização da GC é uma estratégia de um novo caminho 

para o melhor desempenho e para o melhor relacionamento interno e externo das 

organizações desse setor (FRESNEDA; GONÇALVES, 2007). 

A capacidade do setor público em desenvolver contexto e sistemas que 

apoiem o compartilhamento, a criação e a aplicação de conhecimento na área 

pública, visando gerar benefícios para a sociedade, aumenta de importância e deve 

ser objeto de maior consideração. Isso acontece devido ao tema GC para a 

Administração Pública ainda ser um objeto de estudo novo e insuficientemente 

explorado. 

Sendo assim, este estudo pretende analisar como ocorre o conhecimento 

organizacional, seu compartilhamento e disseminação, como também as práticas 



de GC existentes em uma empresa pública brasileira do setor energético, a 

Empresa de Pesquisa Energética – EPE, que sejam compatíveis com as propostas 

existentes na literatura sobre GC e que possam servir como base para a 

construção de uma possível política de GC. 

1.2 . QUESTÃO PROBLEMA 

Na visão de Rudio (1986), um problema de pesquisa nasce frequentemente 

da intuição de alguma dificuldade existente na realidade ou numa teoria. A 

discussão da problemática que será tratada nesta dissertação surge da 

necessidade de se entender o conceito e a aplicação da GC em uma organização 

pública baseada na geração de conhecimento.  

Assim, a questão que norteia o presente estudo é:  

Como ocorre o conhecimento organizacional na Empresa de Pesquisa 

Energética (EPE)? 

1.3  OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo Principal 

Identificar como ocorre o conhecimento organizacional na EPE. 

1.3.2 Objetivos Intermediários 

 Levantar as práticas de gestão de conhecimento utilizadas pelas diversas áreas 

da EPE. 

 Descrever como é realizada a transferência, o compartilhamento e a retenção 

do conhecimento na EPE.  

 Identificar como os funcionários percebem as práticas de gestão do 

conhecimento na EPE. 



 

1.4  SUPOSIÇÀO 

A suposição que orienta este trabalho é: 

Os funcionários das organizações nem sempre têm a percepção real da 

utilização das práticas de GC existentes na empresa em que atuam. 

1.5  DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

1.5.1 Temporal 

Como se trata de empresa pública de criação recente procurou-se identificar, 

através de pesquisa de campo efetuada no primeiro semestre de 2013, o estado 

das práticas de GC na EPE, através da visão de funcionários qualificados 

(analistas) com, pelo menos, três anos de serviço na empresa. 

1.5.2 Geográfica 

A EPE possui escritório-central no Rio de Janeiro (RJ), onde se situa o corpo 

técnico e a base operacional da Empresa, e escritório-sede em Brasília (DF). A 

pesquisa de campo foi realizada no escritório-central da EPE, onde se encontram 

as Diretorias Executivas e onde ficam alocados, atualmente, todos os analistas da 

empresa. 

1.5.3 Teórica 

No que tange ao referencial teórico, a pesquisa será restrita aos conceitos 

de organizações de aprendizagem; criação, transferência e compartilhamento do 

conhecimento organizacional; e práticas da GC na Administração Pública. 

 

 



 

1.6  RELEVÂNCIA 

1.6.1 Para a instituição 

Esta pesquisa torna-se relevante pela possibilidade de identificar práticas de 

GC que auxiliam as organizações a fazer frente aos novos desafios do ambiente. 

Justifica-se também, por poder contribuir como ferramenta de aprendizado, 

buscando maior compreensão e clareza sobre a presença e influência do tema na 

esfera pública.  

1.6.2 Para a Academia 

Tendo em vista o crescente interesse das organizações públicas pelo 

conhecimento organizacional e sua gestão, é importante que se identifiquem os 

níveis de intensidade e sofisticação - bastante distintos - das políticas e práticas de 

gestão do conhecimento na Administração Pública Federal. Então, a investigação 

junto a EPE serve tanto para reforçar os estudos já existentes referentes à esfera 

pública como para melhor compreensão da efetivação das práticas de GC em 

empresas públicas de criação recente. 

Já que as organizações públicas federais brasileiras se encontram em 

diversos estágios de aplicação de GC, desde a não utilização até níveis avançados 

de implantação, as evidências analisadas nesta pesquisa podem contribuir para a 

compreensão, por parte da academia, das dificuldades culturais peculiares de 

absorção e difusão dos conceitos de gestão de conhecimento em organizações 

públicas.  

 

 



 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 GESTÃO DO CONHECIMENTO 

O conhecimento e sua utilização não são elementos novos, uma vez que 

sempre estiveram presentes na atividade do ser humano (DAVENPORT; PRUSAK, 

1998). Segundo Toffler e Toffler (2007, p. 10),  

à medida que a globalização permite que se 
compartilhe toda e qualquer informação em tempo real, 
em todas as partes do mundo, a importância do 
conhecimento para a criação de riquezas é cada dia 
maior e está prestes a atingir um nível ainda mais 
relevante. 

 

A gestão do conhecimento, para Terra (2000), tem um caráter universal, ou 

seja, aplica-se a empresas de todos os portes e nacionalidades e a sua efetividade 

requer a criação de novos modelos organizacionais (estruturas, processos, 

sistemas gerenciais), novas posições quanto ao papel da capacidade intelectual de 

cada funcionário e uma efetiva liderança, disposta a enfrentar, ativamente, as 

barreiras existentes ao processo de transformação. 

Ainda segundo esse autor, as atividades envolvidas com a gestão do 

conhecimento compreendem: 

 o compartilhamento do conhecimento no ambiente interno; 

 a atualização do conhecimento na organização; 

 o processamento e a aplicação do conhecimento em benefício da 

organização; 

 a obtenção do conhecimento externo; 

 a reutilização do conhecimento; 



 a criação de novos conhecimentos; e 

 o compartilhamento do conhecimento com o ambiente externo. 

Para ele, o profissional de RH que atua com GC nas organizações, deve 

trabalhar com várias frentes e se posicionar numa organização do aprendizado da 

seguinte forma: 

 apoiar as áreas de negócio na busca de novos conhecimentos provenientes 

tanto de fontes externas quanto internas; 

 apoiar a empresa na disseminação da informação e nas políticas de 

comunicação; 

 desenvolver políticas que aprimorem a cultura, divulgando novos modelos 

para a reflexão e usando abordagem do processo de aprendizado e ação; 

 apoiar a estruturação da memória organizacional, contando com a ajuda dos 

representantes das áreas de especialidades; e 

 apoiar a interconexão entre os núcleos de conhecimento, identificando os 

conhecimentos individuais e criando sistemas e bases de dados que 

facilitem o acesso e a atualização da memória organizacional. 

De acordo com Turban, McClean e Wetherbe (2004, p. 326), a GC é  

um processo que ajuda a empresa a identificar, 
selecionar, organizar, distribuir e transferir informação e 
conhecimento especializado que fazem parte da 
memória da empresa e que normalmente existem 
dentro dela de forma não estruturada. 

 

Turban et al. (2004) apresentam um ciclo de gestão do conhecimento 

composto de seis etapas: 



 Criar conhecimento: o conhecimento cria-se à medida que as pessoas 

descobrem novas formas de fazer as coisas ou que desenvolvem know-how. 

 Capturar conhecimento: é preciso reconhecer o valor do novo conhecimento 

e representá-lo de forma razoável, pois o objetivo da codificação é 

apresentar o conhecimento numa forma que o torne acessível àqueles que 

precisam dele. 

 Depurar conhecimento: o novo conhecimento precisa ser colocado dentro do 

contexto correto para que possa ser acionado. 

 Armazenar conhecimento: o conhecimento útil deve ser armazenado em 

formato razoável em um repositório de conhecimento. 

 Administrar o conhecimento: da mesma forma como em uma biblioteca, o 

conhecimento precisa ser mantido em movimento, necessitando, também, 

ser revisado para certificar-se de que seja relevante e preciso. 

 Difundir o conhecimento: o conhecimento precisa ser disponibilizado em 

formato útil para qualquer pessoa da empresa que dele precise. 

Alvarenga Neto (2008), através de uma pesquisa qualitativa sobre GC nos 

negócios brasileiros, aponta que a gestão de mudanças culturais e 

comportamentais e a criação de um contexto organizacional que promova a criação 

e compartilhamento são os principais desafios das organizações. Indica também 

 que a disseminação de conhecimento deve abranger os três níveis 

hierárquicos: o operacional, o tático e o estratégico. 

É neste cenário que surgem as organizações que aprendem, as chamadas 

learning organizations; diante de uma necessidade das empresas incentivarem 



sempre a inovação, adaptando-se às mudanças sociais e tecnológicas e aos 

contínuos desafios impostos por um ambiente altamente competitivo.  

As organizações que aprendem são orientadas ao aprendizado, pois 

possuem capacidade de adquirir continuamente novos conhecimentos. Elas 

possuem a capacidade de criar, adquirir e disseminar conhecimentos, além de 

modificar seus comportamentos para se adequar aos novos conhecimentos. 

Senge (2002) aponta que as diversas organizações se tornam verdadeiros 

locais onde todos são aprendizes e indica que o sucesso das organizações tem 

mais a ver com aquilo que os indivíduos conseguem aprender do que com os 

recursos materiais, naturais ou com as competências tecnológicas.  

Para a existência da learning organization é necessário que o processo de 

aprendizagem não seja apenas a reprodução de comportamentos, mas uma 

capacidade de reflexão e consequente autotransformação. Assim, para esse autor, 

aprender é um processo de crescimento entre o indivíduo e aqueles que o cercam.  

Desse processo surgem as cinco disciplinas propostas por Senge (2002): 

 domínio pessoal: é a capacidade de produzir resultados a partir da associação 

de princípios, métodos e técnicas. Pode ser estimulada pelo ambiente da 

organização, mas nasce da motivação própria, da iniciativa de cada um.  

 modelos mentais: imagens e narrativas internas que cada um produz sobre si 

mesmo e sobre o mundo, que atuam como filtros para as percepções e 

reações. Sua prática faz com que o caráter arbitrário dos mecanismos 

defensivos venha à tona, aumentando a consciência sobre a sua constituição e 

abrindo espaço para o entendimento dos modelos mentais das outras pessoas. 



 visão compartilhada: é a perspectiva de futuro que une as pessoas numa 

organização. É construída a cada dia através da articulação dos sentidos 

comuns de visão, valores e objetivos, tanto em relação ao universo interno, 

quanto em relação ao mundo exterior. 

 aprendizagem em grupo: realizada por um grupo de pessoas que necessitam 

umas das outras para chegar a um resultado, visando ao aprimoramento da 

capacidade de cada membro de pensar e agir de forma coordenada e com 

senso de unidade. É praticada através do diálogo e da discussão hábil, para a 

defesa de escolhas. Inclui não só pessoas que trabalham juntas, que formam 

redes conectadas por e-mails, telefonemas e reuniões, como também 

fornecedores, clientes e colaboradores, internos e externos, mesmo que estes 

não participem regularmente. 

 pensamento sistêmico: inclui métodos e ferramentas para examinar como 

interagem, como se estabelecem e como se alimentam mutuamente as tensões 

dentro de uma organização. 

Essas disciplinas são práticas de aprendizagem, que modificam o individuo a 

cada aquisição de novas habilidades, conhecimentos, experiências e níveis de 

consciência. Quando desenvolvidas em grupo, impactam significativamente o 

desempenho do mesmo. 

Para Senge (1990, apud FLEURY; FLEURY, 1997, p. 21):  

O ser humano vem ao mundo motivado a aprender, 
explorar e experimentar. Infelizmente, a maioria das 
instituições em nossa sociedade é orientada mais para 
controlar do que para aprender, recompensando o 
desempenho das pessoas em função de obediência a 
padrões estabelecidos e não por seu desejo de 
aprender.  



Logo, as pessoas primeiramente ficam predispostas e motivadas a aprender, 

explorar e experimentar e, para as organizações, fica a incumbência de 

direcionarem as pessoas, desenvolvendo e reconhecendo seu desempenho e 

motivando que cada vez mais se aprenda.  

 

Segundo Crawford (1994, p. 44), 

o único caminho para os trabalhadores da sociedade 
do conhecimento manterem suas habilidades e 
conhecimentos e atuarem efetivamente como capital 
humano é se comprometendo com um aprendizado 
contínuo e vitalício. 

Tornou-se fundamental incentivar processos que promovam o aprendizado 

organizacional. Nesse aspecto, os profissionais de RH desempenham o papel de 

agentes e consultores de aprendizado.  

Oliveira e Goldoni (2007) apresentam cinco fases para o processo de gestão 

do conhecimento - criação, armazenamento, disseminação, utilização e, por fim, 

mensuração. Para essas autoras, a mensuração tem como objetivo avaliar os 

resultados obtidos pela gestão do conhecimento, através de indicadores de 

resultado, sendo que estes devem estar alinhados com os objetivos de negócio da 

organização. 

Já para Davenport e Prusak (1998), o processo de gestão do conhecimento 

pode ser dividido em três fases: geração, codificação e transferência do 

conhecimento. 

2.2 . O PROCESSO DE CRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DO CONHECIMENTO  

Conforme Davenport e Prusak (1998, p. 2), dado, informação e 

conhecimento não são sinônimos. “Dados são um conjunto de fatos distintos e 

objetivos, relativos a eventos. Em um contexto organizacional, dados são 



utilitariamente descritos como registros estruturados de transações.” A informação 

tem por finalidade mudar o modo como o destinatário vê algo, exercendo algum 

impacto sobre seu julgamento e comportamento. 

Ainda segundo esses autores, as principais funções existentes nas 

empresas são aquelas que geram e detêm o conhecimento, pois, para agregar 

valor aos produtos e serviços nelas existentes, necessitam dos elementos 

intangíveis da organização presentes nas pessoas: habilidades técnicas, know-

how, criatividade, capacidade de inovação em processos e produtos, entre outros.  

Beuren e Colauto (2003) acreditam que, à medida que as pessoas interagem 

em seus ambientes, elas absorvem informações, as transformam em conhecimento 

e agem com base nessa combinação de conhecimentos, experiências, valores e 

regras internas. 

Para Stewart (1998), o capital humano se eleva de duas maneiras: através 

do uso, por parte da empresa, do que as pessoas; e quando um número maior de 

pessoas sabe mais coisas importantes para a organização. Com isso, se faz 

necessária a criação de meios para a retenção e a disseminação do conhecimento, 

de forma que as redes de relacionamento se fortaleçam e incentivem a troca de 

conhecimento. 

De acordo com Crawford (1994), o conhecimento é a fonte de poder da mais 

alta qualidade e a chave para a futura mudança de poder. O conhecimento passou 

de auxiliar do poder monetário e da força física à sua própria essência, e é por isso 

que a batalha pelo controle do conhecimento está se acirrando no mundo todo. Ele 

acredita ser o conhecimento o substituto definitivo de vários outros recursos 

naturais e financeiros. 



Crawford (1994) aponta ainda quatro características principais do 

conhecimento que fazem dele um recurso único na criação de uma nova economia: 

a.  O conhecimento pode ser difundido e se autorreproduz, ao contrário das 

matérias-primas da economia industrial, que são recursos finitos. O 

conhecimento expande-se e aumenta à medida que é utilizado. Quanto 

mais é utilizado para desempenhar uma tarefa, mais é aprimorado e 

permite entender mais profundamente aquela tarefa. Na economia do 

conhecimento, a escassez de recursos é substituída pela expansão do 

conhecimento. 

b. O conhecimento é substituível: ele pode substituir ou redistribuir 

elementos. Exemplo: novas técnicas de plantio podem produzir mais em 

menos espaço de terra, com menor custo, poupando trabalho e capital. 

c. O conhecimento é transportável: na sociedade eletrônica atual, o 

conhecimento pode mover-se praticamente na velocidade da luz, através 

dos fluxos de informação.  

d. O conhecimento é compartilhável: a transferência de conhecimento para 

outras pessoas não impede o uso deste mesmo conhecimento por seu 

original detentor. 

Fleury e Oliveira Jr. (2001) asseguram que conhecimento é fruto de um 

processo de aprendizagem e que pode ser entendido como informação associada 

à experiência, intuição e valores e o correlacionam ao conceito de competências 

essenciais.  

Já para Nonaka e Takeuchi (1997), existem dois tipos de conhecimento: o 

tácito e o explícito. Para esses autores, o conhecimento explícito é formal e 



sistemático, podendo ser expresso em palavras e números, além de facilmente 

compartilhado. Já o conhecimento tácito é altamente pessoal e difícil de formalizar, 

tornando difícil seu compartilhamento.  

Rosenberg (2001), baseando-se em Nonaka e Takeuchi (1997) apresenta 

quatro tipos de conhecimento: o explícito, o tácito, o organizacional e o individual.  

O explícito é relacionado a algo específico, como a documentação de um processo, 

por exemplo. Já o tácito é mais difícil de registrar, pois envolve as experiências 

pessoais e individuais, como a liderança. O treinamento pode ser mais bem 

utilizado quando se quer desenvolver o conhecimento individual e explícito, já a GC 

é melhor para os conhecimentos organizacional e tácito. Visualizando a GC como 

uma pirâmide, coloca-se em sua base o gerenciamento de documentos com o uso 

de tecnologias; logo após, no segundo nível, a geração, o compartilhamento e o 

gerenciamento de informações; e no terceiro nível, a inteligência da empresa, seu 

know-how. 

Nonaka e Takeuchi (1997) definem a criação do conhecimento como a 

capacidade que uma empresa tem de criar conhecimento, disseminá-lo na 

organização e incorporá-lo a produtos, serviços e sistemas. Dado que o 

conhecimento é criado por indivíduos, a criação do conhecimento organizacional 

deve ser entendida como 

um processo que amplia organizacionalmente o 
conhecimento criado pelos indivíduos, cristalizando-o 
como parte da rede de conhecimento da organização. 
Esse processo ocorre dentro de uma comunidade de 
interação em expansão, que atravessa níveis e 
fronteiras interorganizacionais (NONAKA; TAKEUCHI, 
1997, p. 67). 

 



Esses autores propõem um Modelo de Conversão de Conhecimento como 

forma de apresentar uma melhor compreensão sobre a criação do conhecimento e 

o gerenciamento dessa criação.  

Segundo eles, "a criação do conhecimento organizacional é um processo em 

espiral, que começa no nível individual e vai subindo, ampliando comunidades de 

interação que cruzam fronteiras entre seções, departamentos, divisões e 

organizações" (NONAKA e TAKEUCHI, 1997). Este processo em espiral, também 

conhecido como Modelo SECI, espiral SECI ou processo SECI, pode ser 

visualizado na Figura 1. 

Figura 1 – Espiral do conhecimento 

 

Fonte: Nonaka e Takeuchi, 1997, p. 80 

Segundo esses autores, existem quatro modos de converter o 

conhecimento: socialização, internalização, externalização e combinação, 

resultando na espiral do conhecimento. A criação do conhecimento inicia com a 

socialização e passa através desses quatro modos, formando a espiral. 



a. Socialização: é a conversão do conhecimento tácito em conhecimento 

tácito. Para ocorrer, tem que existir uma interação entre indivíduos 

que, estimulados, passam a compartilhar seus conhecimentos, ou 

seja, suas habilidades, experiências, ideias e percepções. Um 

indivíduo pode adquirir este conhecimento de outro, mesmo sem usar 

alguma linguagem, pois pode ser adquirido através da observação, 

imitação e prática.  

b. Externalização: é a conversão do conhecimento tácito em 

conhecimento explícito, ou seja, busca-se transformar o 

conhecimento do indivíduo em um conhecimento articulado e 

transmissível. A ideia é que o indivíduo transmissor expresse o seu 

conhecimento tácito em uma linguagem escrita ou alguma 

representação de forma que se consiga passar esse seu 

conhecimento a outro indivíduo, dito receptor. É através da 

externalização que a organização poderá conseguir mapear o 

conhecimento tácito e torná-lo aplicável aos seus processos.  

c. Combinação: é a conversão do conhecimento explícito em 

conhecimento explícito. Acontece quando o conhecimento explícito 

existente pode ser combinado para gerar um novo conhecimento. Isto 

pode acontecer quando indivíduos combinam ou trocam 

conhecimentos através de e-mails, reuniões, documentos e até em 

conversas informais.  

d. Internalização: é a conversão do conhecimento explícito em 

conhecimento tácito. Acontece através da interpretação dos 

conhecimentos explícitos que estão em manuais, livros, normas, 



comunicados e diversos tipos de documentos que estão na 

organização. Ele influencia diretamente a cultura do indivíduo 

receptor, podendo modificar seu comportamento profissional e até 

mesmo pessoal. Dessa forma, quando um novo conhecimento é 

disponibilizado para todos da organização, muitos outros indivíduos 

ampliam ou reformulam o seu conhecimento tácito, ou seja, passam a 

internalizá-los. A internalização é a forma de obter o conhecimento 

tácito ou know-how, que deverá ser colocado em documentos visando 

a facilitar a transferência para outras pessoas. 

Nonaka e Takeuchi (1997) estabelecem ainda cinco fases do processo de 

criação do conhecimento organizacional: o compartilhamento do conhecimento 

tácito, a criação de conceitos, a justificação dos conceitos, a construção de um 

protótipo e a difusão interativa do conhecimento. Esse modelo integra os quatro 

modos de conversão do conhecimento e as cinco condições de promoção da 

criação do conhecimento organizacional. 

O modelo de cinco fases do processo de criação do conhecimento, conforme 

Figura 2, começa com o compartilhamento do conhecimento tácito, pois o 

conhecimento individual, rico e inexplorado, deve ser amplificado na organização. 

Depois, o conhecimento tácito deve ser compartilhado, sendo convertido para 

explícito através da externalização, na forma de um novo conceito. Na terceira 

fase, esse conceito é justificado para ver se é relevante ser buscado pela 

organização. Sendo aprovado, os conceitos são convertidos em um arquétipo, que 

pode tomar a forma de um protótipo no caso de desenvolvimento de produto ou um 

novo sistema administrativo. Na última fase, o conhecimento criado é difundido, ou 

seja, o conhecimento é passado, dividido com outros membros organizacionais ou 



mesmo difundido para membros externos (clientes, empresas afiliadas, 

universidades e distribuidores). Uma organização criadora do conhecimento 

trabalha em um sistema aberto, no qual o conhecimento é trocado constantemente 

com o ambiente externo. 

 

 

 

Figura 2 – Modelo de cinco fases do processo de criação do conhecimento 

 

Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997) 

Para Miguel e Teixeira (2009), a criação de conhecimento se dá por meio de 

processo de aprendizagem, o qual é fundamental para que a inovação ocorra. O 



aprendizado individual é imprescindível ao aprendizado organizacional. O 

aprendizado individual pode contribuir para o organizacional, este para a criação do 

conhecimento, que, por sua vez, contribui para a inovação. Assim sendo, a 

aprendizagem individual contribui para a aprendizagem organizacional, que 

antecede a criação do conhecimento organizacional, fator gerador de inovação, em 

um processo contínuo. 

Para Davenport e Prusak (1998), o conhecimento adquirido não precisa ser 

necessariamente recém-criado, mas apenas ser novidade para a organização. 

Esses autores afirmam que a maneira mais direta e, geralmente, a mais eficaz de 

se adquirir conhecimento é através de uma compra, isto é, adquirir uma 

organização ou contratar indivíduos que o possuam.  

Para esses autores, existem algumas iniciativas e atividades que uma 

empresa pode desempenhar para elevar seu nível de conhecimento: 

 Aquisição: é a compra de conhecimento, quando uma empresa compra 

outra para adquirir certos ativos intangíveis que esta possui. Entretanto, é 

muito difícil medir o valor do conhecimento de uma empresa e determinar 

exatamente onde ele reside, além de existir o risco de que grande parte 

dele não seja transferido, devido à nova cultura organizacional a que a 

empresa adquirida é exposta. 

 Aluguel: significa alugar uma fonte de conhecimento, financiando, por 

exemplo, centros de pesquisa para depois poder utilizar suas 

descobertas, ou contratando serviços de consultoria. 

 Recursos dedicados: grupos e unidades específicos para criar 

conhecimento. Um exemplo é o departamento de pesquisa e 



desenvolvimento. Sua desvantagem é a dificuldade que muitas vezes 

ocorre para transferir o conhecimento criado para a organização como 

um todo. 

 Fusão: é o processo que implica pessoas de diferentes áreas, com 

visões e habilidades distintas, trabalharem em uma solução conjunta 

para um determinado problema. O novo conhecimento surge na fronteira 

entre os conhecimentos existentes, ou seja, é necessário existir pontos 

em comum entre o pensamento das pessoas para que o objetivo seja 

atingido de forma eficiente. 

 Adaptação: um novo ambiente competitivo faz com que a empresa tenha 

que se adaptar, e assim conhecimento é criado. Para isso é importante 

ter ativos que possam ser utilizados de formas diferentes e que ela esteja 

aberta a mudanças; 

 Redes informais: envolvem comunidades de conhecedores sobre um 

mesmo assunto. O conhecimento gerado nessas redes deve alcançar 

pessoas que tenham o poder de utilizá-lo em suas decisões. 

Para Darroch (2003), uma organização pode adquirir conhecimento através 

de diversas fontes: clientes, funcionários, fornecedores, competidores, entre outros. 

Uma aquisição do conhecimento deve ser administrada com muito cuidado. O 

sucesso pode depender de amplos esforços para localizar e avaliar o 

conhecimento da empresa adquirida, proteger seus funcionários e seu meio 

ambiente de conhecimento durante e depois da compra, e incentivar a mistura dos 

conhecimentos existentes e recém-adquiridos.  



As empresas que criam conhecimento seriam aquelas que criam, 

sistematicamente, novos conhecimentos, disseminam-nos pela organização inteira 

e, rapidamente, os incorporam às novas tecnologias e produtos (TERRA, 2000). 

De acordo com Nonaka e Takeuchi (1997), reunir pessoas com experiência 

e conhecimentos diferentes é uma das condições necessárias à criação do 

conhecimento. A empresa que deixar de gerar conhecimento novo, muito 

provavelmente, deixará de existir. 

2.3  TRANSFERÊNCIA, COMPARTILHAMENTO E RETENÇÃO DO 

CONHECIMENTO. 

De acordo com Sveiby (1998), o compartilhamento do conhecimento ocorre 

por meio da informação. Isso depende da atribuição de significado, que ocorre de 

acordo com o modelo mental de cada indivíduo; e da tradição, que consiste na 

transmissão de conhecimento de mestre para o aprendiz. Os mestres mostram aos 

aprendizes como se fazem as coisas, esses tentam imitá-los e, depois, os mestres 

julgam seus esforços. 

Para Sveiby (1998), a transferência do conhecimento ocorre a partir de uma 

classificação de três famílias de ativos intangíveis - competências individuais; 

estrutura interna e estrutura externa – e das possibilidades de transferência dentro 

e entre essas três famílias de ativos. As quatro mais importantes são:  

a. Entre indivíduos: implica confiança; é o uso de interação ao vivo, da 

comunicação face a face, de programas de rodízio, de equipes 

multifuncionais. 

b. Dos indivíduos para a estrutura interna: é o uso de repositórios de dados 

(bases de dados, intranet). 



c. Da estrutura interna para os indivíduos: é a experimentação dos 

processos organizacionais. 

d. Da estrutura externa para os indivíduos: é o relacionamento entre os 

colaboradores da organização e as pessoas externas a ela. 

Conforme Davenport e Prusak (1998), transferência é a transmissão ou 

envio do conhecimento a um receptor potencial; e a absorção e uso do 

conhecimento disponibilizado por uma pessoa ou grupo. Embora o senso comum 

identifique facilmente o que é compartilhar conhecimento, não há um consenso 

empírico sobre o significado do construto. 

Ainda segundo esses autores, um dos elementos essenciais para a 

transferência do conhecimento é o desenvolvimento de estratégias específicas 

para incentivar essas trocas espontâneas. Isso é fundamental em organizações 

cujo papel principal é criar o conhecimento. 

Tonet e Paz (2006, p. 76) definem o compartilhamento do conhecimento 

como “o comportamento do indivíduo de repassar o que sabe às pessoas com 

quem trabalha e de receber o conhecimento que elas possuem”. 

Bartol e Srivastava (2002) definem compartilhamento de conhecimento como 

sendo o compartilhamento de informações, ideias, sugestões e experiências 

organizacionalmente relevantes, do indivíduo com outros, e afirmam que o 

compartilhamento de conhecimento é uma componente chave dos sistemas de GC. 

Entre as variáveis relacionadas com o conhecimento transferido, com o 

transmissor e o receptor do conhecimento, e com o contexto em que ocorre o 

compartilhamento do conhecimento, as variáveis que configuram barreiras ao 



compartilhamento advindas da própria organização estão relacionadas à estrutura, 

aos processos operacionais, à cultura e ao clima organizacional (TERRA, 2000). 

Tonet e Paz (2006) apresentam uma proposta de compartilhamento de 

conhecimento dividida em quatro fases: iniciação, implementação, apoio e 

incorporação. 

a. Iniciação: caracteriza-se por ações voltadas para identificar e analisar as 

necessidades de conhecimentos, e as oportunidades existentes para 

empregar conhecimentos diferentes ou novos, e para localizar fontes 

onde esses conhecimentos poderão ser encontrados. 

b. Implementação: caracteriza-se com ações voltadas para promover a 

integração entre fontes e destinatários do conhecimento. 

c. Apoio: caracteriza-se por ações voltadas para criar oportunidades de 

exercício do conhecimento compartilhado e para promover orientação da 

prática, até que ocorra a assimilação do conhecimento e o 

desenvolvimento das habilidades necessárias ao uso proficiente. 

d. Incorporação: esta fase se caracteriza por ações voltadas para fazer com 

que o conhecimento compartilhado possa fluir livremente entre aqueles 

que deverão usá-lo. 

A apresentação do modelo de compartilhamento de conhecimento proposto 

por Tonet e Paz (2006) indica várias situações do contexto organizacional que 

podem interferir nos fluxos de conhecimento entre fontes e receptores, estejam 

estes na base, nos níveis intermediários, ou no topo da hierarquia da organização. 

Uma adequada gestão dessas situações poderá estimular o compartilhamento de 



conhecimento entre pessoas no trabalho e, em consequência, melhorar os 

resultados da organização.  

As organizações devem registrar as melhores práticas e aprender com as 

experiências passadas, compartilhando o conhecimento internamente na 

organização. O conhecimento essencial deve se tornar propriedade comum da 

empresa, não ficando restrito a somente algumas pessoas.  

Para tal, a memória organizacional (MO) precisa ser construída, mantida e 

administrada, sendo um componente importante nas iniciativas de GC. Ela é um 

instrumento de retenção do conhecimento da organização e contribui para o 

aprendizado por meio de experiências passadas dando sustentação aos processos 

decisórios (MENEZES, 2006). 

Diante disso, Magnani e Heberlê (2010) apontam que a MO é uma 

ferramenta na qual se armazena o conhecimento organizacional gerado no 

passado para utilizá-lo de forma racional no presente e no futuro. Para isso, é 

importante armazenar as experiências bem-sucedidas e os insucessos da 

organização, o know how dos especialistas, os processos de inovação e de 

relacionamento, ou seja, aqueles conhecimentos que se constituem na 

sustentabilidade e vantagem competitiva da organização.  

Para Teixeira Filho (2002, p. 1), “a criação e manutenção de memória 

organizacional passa por diretrizes gerenciais coerentes, processos de trabalho 

adequados, equipes preparadas e diversos outros aspectos não relacionados 

diretamente à tecnologia”. 



A memória organizacional é uma ferramenta que permeia toda a 

organização interagindo com as atividades básicas da gestão do conhecimento, 

como se pode depreender da Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Interação da memória organizacional com as atividades básicas da gestão do 
conhecimento. 

 

Fonte: Adaptado de Magnani e Heberlê (2010) 

Fica fácil de perceber que a memória organizacional está intimamente 

associada à retenção do conhecimento, pois essa permite que todo o 

conhecimento gerado possa ser reutilizado em novos processos de inovação e faz 

com que tais processos de inovação fiquem mais rápidos e seguros. O processo de 



inovação, por intermédio do conhecimento, torna-se um recurso-chave e uma fonte 

de vantagem competitiva entre as empresas. 

A retenção do conhecimento na empresa é imprescindível para garantir que 

os processos, técnicas, estratégias e metas da organização não sejam afetados ou 

adiados caso o especialista deixe a organização. 

2.4  A GESTÃO DO CONHECIMENTO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Segundo Secchi (2009), desde a década de 80, a administração pública em 

todo o mundo realizou mudanças substanciais nas políticas de gestão pública, 

consolidando assim, novos discursos e práticas derivadas do setor privado e os 

usando como benchmarks para organizações públicas em todas as esferas de 

governo. 

O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), levando em 

consideração que um dos maiores desafios do setor público brasileiro é de 

natureza gerencial, fez com que se buscasse um modelo de excelência em gestão 

focado em resultados e orientado para o cidadão, através do Programa Nacional da 

Gestão Pública e Desburocratização (Gespública). Este modelo deve guiar as 

organizações públicas em busca de transformação gerencial rumo à excelência e, 

ao mesmo tempo, permitir avaliações comparativas de desempenho entre 

organizações públicas brasileiras e estrangeiras com empresas estrangeiras e 

demais organizações do setor privado. (INSTRUMENTO PARA AVALIAÇÃO DA 

GESTÃO PÚBLICA, CICLO 2010). 

O Instrumento para Avaliação da Gestão Pública (IAGP) é um conjunto de 

orientações e parâmetros para avaliação da gestão que tem por referência o 



Modelo de Excelência em Gestão Pública, os conceitos e os fundamentos 

preconizados pelo GesPública.  

O Modelo de Excelência em Gestão Pública tem como base os princípios 

constitucionais da administração pública e como pilares os fundamentos da 

excelência gerencial. Orientados por esses princípios constitucionais, integram a 

base de sustentação do Modelo de Excelência em Gestão Pública os seguintes 

fundamentos: pensamento sistêmico, aprendizado organizacional, cultura da 

inovação, liderança e constância de propósitos, orientação por processos e 

informações, visão de futuro, geração de valor, comprometimento com as pessoas, 

foco no cidadão e na sociedade, desenvolvimento de parcerias, responsabilidade 

social e controle social. 

Ao tratar de aprendizagem organizacional, o IAGP busca o alcance de novos 

patamares de conhecimento, individuais e coletivos, por meio da percepção, 

reflexão, avaliação e compartilhamento de informações e experiências. Na medida 

em que a organização busca, de maneira estruturada, específica e proativa, o 

conhecimento compartilhado, incentiva a experimentação, utiliza o erro como 

instrumento pedagógico, dissemina suas melhores práticas, desenvolve soluções e 

implementa refinamentos e inovações de forma sustentável, ela estaria colocando 

em prática o aprendizado organizacional. Preservar o conhecimento que a 

organização tem de si própria, de sua gestão e de seus processos é fator básico 

para a sua evolução. Busca conhecimentos coletivos por meio da percepção, 

reflexão, avaliação e compartilhamento de informações e experiências. 

Sendo assim, no âmbito da esfera pública, um dos grandes desafios da GC 

é codificar e disseminar o conhecimento tácito existente nos servidores e 

empregados públicos, de forma que esse conhecimento não se perca ao longo do 



tempo. O desafio está em aprender a converter o conhecimento dos seus 

colaboradores em prol da organização. 

Apesar de o conhecimento não ser propriedade das organizações, a criação 

de novos produtos ou serviços se atrela diretamente ao desempenho das pessoas 

que nelas atuam, ao conhecimento de cada indivíduo e à interação deste com o 

grupo. 

Para Schlesinger et al. (2008), as organizações da esfera pública 

apresentam um processo de mudanças em um ritmo mais lento. A maioria dessas 

organizações ainda preserva características da administração burocrática. Esses 

autores destacam os seguintes problemas na administração pública: 

 linhas rígidas de demarcação entre departamentos, funções e níveis de 

gestão, que acabam gerando conhecimento compartimentado; 

 dificuldade de compartilhamento voluntário entre funcionários e 

departamentos; 

 utilização do conhecimento como fonte de poder, como proteção do 

cargo e como alavanca para obter promoções; 

 falta de reconhecimento daqueles que disseminam o conhecimento; e 

 falta de formas pecuniárias de recompensas e de incentivos. 

Para Batista (2004), são raros os casos práticos de implantação e 

desenvolvimento de um modelo de gestão voltado ao conhecimento na esfera 

pública. Com relação à administração pública direta brasileira, o mesmo autor 

afirma que não existia referência à gestão do conhecimento, sendo necessária uma 



pesquisa dentro deste cenário para investigar com maior precisão em que estágio 

essas organizações estariam. 

Ainda segundo Batista (2004), o campo de estudo da gestão pública pode 

ser dividido em duas áreas: gestão governamental e gestão organizacional. A 

primeira dedica-se à análise da gestão de programas de governo, definidos para 

executar um conjunto de políticas públicas demandadas pela sociedade em 

determinado momento. A área de gestão organizacional estuda como a 

organização pública gerencia os recursos disponíveis para cumprir sua missão 

institucional, de natureza técnica, para apoiar os governos na execução de suas 

políticas públicas. 

Haja vista os problemas existentes, o Governo Federal, com o intuito de 

contribuir para aumentar a eficiência dos processos de trabalho na administração 

pública através da GC, em outubro de 2003, por meio de um decreto da 

Presidência da República, criou o Comitê Técnico de Gestão do Conhecimento e 

Informação Estratégica (CT-GCIE), no âmbito do Comitê Executivo do Governo 

Eletrônico (CEGE). Sua missão é promover a GC na Administração Pública 

Federal.  

O CEGE, ao assumir que a GC é um instrumento estratégico de governo, 

definiu como uma de suas diretrizes que ela deve ser objeto de política específica 

no âmbito das políticas do Governo Federal (BRASIL, 2004).  Reconhece que o 

objetivo final da GC em organizações públicas deve ser mais amplo do que nas 

empresas privadas, pois seu foco final é a sociedade. Para Fresneda et al. (2009), 

pensar a GC na administração pública é pensar prioritariamente nos benefícios que 

ela pode trazer ao cidadão, pelo aumento de eficiência nos processos internos das 

organizações públicas, e na geração de resultados de qualidade aos cidadãos.  



Fresneda e Goulart (2006), em pesquisa realizada com servidores públicos 

federais, identificaram os problemas mais relevantes, provocados pela ausência de 

GC nas organizações públicas, conforme Quadro 1. 

Quadro 1 – Problemas identificados pela ausência de GC 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS PELA AUSÊNCIA DE GC 

% 

IDENTIFICAÇÕES 

Existência de grande massa de informações estratégicas não tratadas e 

não disseminadas aos tomadores de decisões governamentais 81% 

Competências individuais e coletivas não exploradas  81% 

Insuficiente colaboração intraorganizacional  50% 

Baixa utilização de trabalho em grupo, colaborativo e virtual  50% 

Dificuldade de promover o aprendizado coletivo, constituindo-se em 

uma barreira à capacidade de criação e inovação 43% 

Fonte: Fresneda e Goulart (2006). 

Segundo Batista et al.(2005) as iniciativas isoladas; os esforços 

pulverizados, muitas vezes em um mesmo Ministério; a ausência de comunicação 

e o compartilhamento interno de informações e entre as organizações sobre 

práticas de GC; e o desconhecimento do tema entre membros da alta 

administração, chefias intermediárias e servidores de maneira geral, demonstram 

que se faz necessária uma política de GC para que ocorra a massificação da 

gestão do conhecimento.  

Conforme Bambirra (2009), não importa se a organização é pública ou 

privada, grande ou micro, nacional ou multinacional, filantrópica ou de ensino, a 

introdução de práticas de GC melhora o desempenho, os relacionamentos internos 

e externos, bem como ajuda no fortalecimento e solidificação da organização. 



Relacionando a GC com o desenvolvimento nacional sustentável, o IPEA 

(2013) identificou sete eixos temáticos para o desenvolvimento. Batista (2012) 

definiu os desafios de GC que a administração pública encontra nos eixos 

temáticos. Esses desafios podem ser vistos no Quadro 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2 - Desafios da GC para a Administração Pública nos eixos temáticos 

para o desenvolvimento 



Fonte: Batista (2012, p. 49); IPEA (2013)  

2.5 PRINCIPAIS PRÁTICAS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO NA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Iniciativas ou práticas de gestão do conhecimento “são práticas de gestão 

organizacional voltadas para a produção, retenção, disseminação, 

compartilhamento e aplicação do conhecimento dentro das organizações, bem 

como na relação dessas com o mundo exterior”. (BATISTA, 2004, p. 6) 

As organizações públicas produzem diversas informações de interesse 

público, mas, nem sempre, conseguem organizá-las, disponibilizá-las e 

compartilhá-las de maneira adequada. 



Diante desta dificuldade, o Governo criou o Programa de Governo Eletrônico 

Brasileiro, que tem como princípio a utilização das modernas tecnologias de 

informação e comunicação para democratizar o acesso à informação, ampliar 

discussões e dinamizar a prestação de serviços públicos com foco na eficiência e 

efetividade das funções governamentais, além de buscar o acompanhamento das 

melhores práticas em GC dentro da Administração Pública Federal (BRASIL, 

2004). 

No Brasil, a política de Governo Eletrônico segue um conjunto de diretrizes 

que atuam em três frentes fundamentais: junto ao cidadão; na melhoria da sua 

própria gestão interna; e na integração com parceiros e fornecedores. Várias 

organizações governamentais seguem essas mesmas diretrizes. 

Batista (2004, 2005) realizou dois estudos, através do Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA), organização pública de pesquisa nos temas 

econômico e social, que objetivaram fornecer uma ideia geral sobre a situação da 

gestão do conhecimento na administração pública federal brasileira. 

No estudo de 2004, através do Texto para Discussão 1022, denominado 

Governo que aprende: gestão do conhecimento em organizações do Executivo 

Federal, Batista (2004) procurou analisar as experiências de implantação de 

práticas de GC em seis empresas estatais: o Serviço Federal de Processamento de 

Dados – SERPRO; o Banco Central do Brasil; o Banco do Brasil; a Caixa 

Econômica Federal; a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA; 

e a Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS. 

Os resultados dessa primeira pesquisa indicaram uma tendência de 

crescimento no número de práticas de Gestão do Conhecimento que seriam 

implantadas nos próximos anos, nas instituições pesquisadas, prenunciando que 



esse aumento se daria também no Governo Federal como um todo, dado o número 

de participantes organizacionais no CT–GCIE. (BATISTA, 2004, p. 76) 

Em 2005, o IPEA publicou o Texto para Discussão 1095, denominado 

Gestão do Conhecimento na Administração Pública, onde Batista et al.(2005) 

analisaram as mudanças que estavam ocorrendo na Gestão Pública no que se 

refere à implementação de práticas de GC em 28 órgãos da Administração Direta 

(23 Ministérios; a Controladoria Geral da União (CGU); os Comandos Militares da 

Aeronáutica, Exército e Marinha; e a Casa Civil da Presidência da República) e em 

seis empresas estatais do Executivo Federal brasileiro (Serpro, Banco do Brasil, 

Caixa Econômica Federal, Petrobras, Eletrosul Centrais Elétricas S/A e a Empresa 

Brasileira de Correios). 

Batista (2005) destaca várias práticas de sucesso e posiciona o tema da GC 

nas organizações públicas no campo de estudo da Gestão Pública, defendendo a 

tese de que a finalidade da GC nessas organizações deve ser vista de forma mais 

ampla que em empresas do setor privado. Tal estudo elaborou uma lista de 26 

práticas a partir de exemplos concretos observados em organizações de todo o 

mundo, englobando aplicações, técnicas, processos e ferramentas. 

As práticas foram divididas em três grupos: 

 Práticas relacionadas à gestão de recursos humanos: 

o Fóruns (presenciais e virtuais) /Listas de discussão: espaços 

para discutir, homogeneizar e compartilhar informações, ideias e 

experiências que contribuirão para o desenvolvimento de 

competências e para o aperfeiçoamento de processos e atividades da 

organização. 



o Comunidades de prática ou comunidades de conhecimento: 

são grupos informais e interdisciplinares de pessoas unidas em torno 

de um interesse comum. 

o Educação corporativa: compreende processos de educação 

continuada, estabelecidos com vistas à atualização do pessoal de 

maneira uniforme em todas as áreas da organização. 

o Narrativas: são técnicas utilizadas em ambientes de Gestão do 

Conhecimento para descrever assuntos complicados, expor situações 

e/ou comunicar lições aprendidas, ou ainda interpretar mudanças 

culturais. 

o Mentoring e coaching: o mentoring é uma modalidade de 

gestão do desempenho na qual um especialista participante (mentor) 

modela as competências de um indivíduo ou grupo, observa e analisa 

o desempenho e retroalimenta a execução das atividades do indivíduo 

ou grupo. O coaching é similar ao mentoring, mas o coach não 

participa da execução das atividades; faz parte de processo planejado 

de orientação, apoio, diálogo e acompanhamento, alinhado às 

diretrizes estratégicas. 

o Universidade corporativa: é a constituição formal de unidade 

organizacional dedicada a promover a aprendizagem ativa e contínua 

dos colaboradores da organização. 

 Práticas relacionadas a processos facilitadores da Gestão do 

Conhecimento: 

o Melhores Práticas: este tipo de iniciativa refere-se à 

identificação e à difusão de melhores práticas, que podem ser 



definidas como um procedimento validado para a realização de uma 

tarefa ou solução de um problema. 

o Benchmarking interno e externo: prática relacionada à busca 

sistemática das melhores referências para comparação a processos, 

produtos e serviços da organização. 

o Memória organizacional/Lições aprendidas/Banco de 

conhecimentos: indica o registro do conhecimento organizacional 

sobre processos, produtos, serviços e relacionamento com os 

clientes. 

o Sistemas de inteligência organizacional: também conhecidos 

como sistemas de inteligência empresarial ou inteligência competitiva, 

são voltados à transformação de dados em inteligência, com o 

objetivo de apoiar a tomada de decisão. 

o Mapeamento ou auditoria do conhecimento: é o registro do 

conhecimento organizacional sobre processos, produtos, serviços e 

relacionamento com os clientes.  

o Sistema de gestão por competências: indica a existência de 

uma estratégia de gestão baseada nas competências requeridas para 

o exercício das atividades de determinado posto de trabalho e a 

remuneração pelo conjunto de competências efetivamente exercidas. 

o Banco de competências organizacionais: trata-se de um 

repositório de informações sobre a localização de conhecimentos na 

organização, incluindo fontes de consulta e também as pessoas ou as 

equipes detentoras de determinado conhecimento.  



o Banco de competências individuais: Trata-se de um repositório 

de informações sobre a capacidade técnica, científica, artística e 

cultural das pessoas. A forma mais simples é uma lista on-line do 

pessoal, contendo perfil da experiência e áreas de especialidade de 

cada usuário. 

o Gestão do capital intelectual ou gestão dos ativos intangíveis: A 

prática pode incluir mapeamento dos ativos organizacionais 

intangíveis; gestão do capital humano; gestão do capital do cliente; e 

política de propriedade intelectual. 

 Práticas relacionadas à base tecnológica e funcional de suporte à Gestão 

do Conhecimento: 

o Ferramentas de colaboração, como portais, intranets e 

extranets: refere-se a portais ou outros sistemas informatizados que 

capturam e difundem conhecimento e experiência entre 

trabalhadores/departamentos.  

o Sistemas de workflow: são práticas ligadas ao controle da 

qualidade da informação apoiado pela automação do fluxo ou trâmite 

de documentos. 

o Gestão de conteúdo: é a representação dos processos de 

seleção, captura, classificação, indexação, registro e depuração de 

informações. 

o Gestão Eletrônica de Documentos (GED): trata-se de prática de 

gestão que implica adoção de aplicativos informatizados de controle 



de emissão, edição e acompanhamento da tramitação, distribuição, 

arquivamento e descarte de documentos. 

o Data Warehouse: (ferramenta de TI para apoio à GC) 

tecnologia de rastreamento de dados 

o Data mining: (ferramenta de TI para apoio à GC) instrumentos 

com alta capacidade de associação de termos, que permite ‘garimpar’ 

assuntos ou temas específicos. 

o Outras ferramentas para apoio à GC: 

 Costumer Relationship Management (CRM): 

 Balanced Scorecard (BSC): 

 Decision Support System (DSS): 

 Enterprise Resource Planning (ERP): 

 Key Performance Indicators (KPI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Grupos de Práticas de Gestão do Conhecimento 



 

Fonte: Batista et al. (2005). 

Segundo Batista et al. (2005), surgem como principais facilitadores do 

processo de implantação de GC nas empresas: 

 identificação de base de conhecimento organizacional relevante à 

empresa; 

 implantação em momento adequado, dadas as condições internas e 

externas à organização; 

 acesso a consultores especializados; 

 infraestrutura computacional, redes, servidores, etc.; 

 programa de capacitação; 

 alta prioridade dada à iniciativa no nível mais alto da hierarquia, e 

 recursos bibliográficos impressos e eletrônicos sobre o tema. 



Entre os obstáculos à implementação de processo de GC na organização, 

destacaram-se, com alto grau de importância: 

 inexistência de indicadores; 

 dificuldade de capturar o conhecimento não documentado; 

 deficiências de capacitação do pessoal; 

 baixa compreensão sobre gestão do conhecimento na organização; 

 falta de tempo ou de recursos para compartilhar conhecimento 

concretamente na rotina diária; 

 falhas de comunicação; 

 falta de incentivos para compartilhar conhecimento; 

 resistência de certos grupos de funcionários / cultura organizacional de 

resistência a mudanças; 

 organização tendendo a concentrar esforços na Tecnologia de 

Informação e Comunicação, descuidando de questões organizacionais 

ou ligadas às pessoas; 

 receio que outros órgãos ou o público em geral possam ter acesso a 

informações sigilosas/confidenciais; 

 deficiências na infraestrutura computacional, redes, servidores etc.; e 

 pouca propensão para investimentos em tecnologias voltadas 

essencialmente para facilitação de aprendizado e colaboração. 



O estudo apresentou, em suas considerações finais, 17 diretrizes a serem 

consideradas pelo MPOG e pelo CT–GCIE, das quais Batista et al. (2005) 

destacaram as dez mais relevantes: 

1) instituir unidades específicas ou comitês formais de GC nos ministérios 

com as atribuições de propor e implementar estratégia, coordenar ações e 

disseminar e consolidar práticas; 

2) criar a função de Gestor do Conhecimento e Diretor do Conhecimento no 

âmbito dos ministérios; 

3) definir estratégia de governo para GC (Comitê Interministerial); 

4) implementar programa de sensibilização e capacitação permanente nos 

temas relacionados a GC para gestores e servidores em geral; 

5) instituir observatório para avaliar ações do Governo na área; 

6) assegurar recursos financeiros às ações propostas, por meio da 

implementação de programa no Plano Plurianual (PPA) ; 

7) assegurar alinhamento da política/práticas de GC com definições 

estratégicas das organizações; 

8) promover a cooperação entre empresas estatais e órgãos e entidades da 

administração direta; 

9) estimular o surgimento de comunidades de prática, sítios, fóruns, etc. por 

área temática para dinamizar a articulação entre os ministérios; 

10) implementar sistema de avaliação do impacto das práticas de GC sobre 

processos, produtos e serviços. 

 



2.6 MODELOS E INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO 

Analisadas as questões apresentadas até agora, será dado foco nos 

diversos modelos de GC existentes na literatura, com principal atenção ao modelo 

proposto por Batista (2012) em sua última obra: “Modelo de Gestão do 

Conhecimento para a Administração Pública: Como implementar a Gestão do 

Conhecimento para produzir resultados em benefício do cidadão”.  

Segundo Batista (2012), há especialistas que acreditam que os setores 

públicos e privados têm razões em comum para adotarem um modelo de GC; já 

outros defendem que a administração pública deva construir um modelo específico 

para suas atividades, sendo esta última afirmativa a base para o modelo proposto 

por esse autor. 

Para a construção do seu modelo, Batista (2012) analisou: 

1. modelos utilizados por organizações públicas conforme já vistos 

anteriormente,  

2. um roteiro para a implantação de GC intitulado Mapa Rodoviário para 

Resultados em Gestão do Conhecimento (Road Map for Knowledge 

Management Results), do American Productivity and Quality Center 

(APQC), 

3. um modelo de GC construído para pequenas e médias empresas pela 

Asian Productivity Organization (APO); 

4. um questionário de pesquisa utilizado pela Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e 

5. quatro instrumentos para avaliar o grau de maturidade em GC das 

organizações, a saber: 



a. Organizational Knowledge Management (OKA) do Banco Mundial, 

já falado anteriormente nesse trabalho; 

b. Prêmio Empresas mais Admiradas do Mundo – Most Admired 

Knowledge Enterprise (MAKE) – Prêmio MAKE;  

c. Modelo de Avaliação do Fórum Europeu de GC; e  

d. Instrumento para a avaliação da gestão pública do Gespública. 

Primeiramente, Batista (2012) fez uma revisão sistemática da literatura 

através do Scopus, considerado o maior banco de dados com citações e resumos 

da literatura. 

De um universo de 26.570 publicações encontradas com o termo Knowledge 

Management, 63 eram direcionadas para a administração pública e apenas quatro 

abordavam o tópico Modelos de GC no setor público, sendo que duas destas são 

do mesmo trabalho: 

2.6.1 Modelo de Salavati, Shafei e Shaghayegh (2010)  

O modelo inscrito por Salavati, Shafei e Shaghayegh (2010) para as 

organizações públicas iranianas tem por objetivos: 

a. examinar GC nas organizações públicas do Irã;  

b. propor um modelo conceitual para aplicação da GC em organizações 

públicas daquele país; e 

c. responder às perguntas: Como gerenciar o conhecimento de maneira 

efetiva nas organizações públicas? Qual é o modelo adequado de GC 

para organizações públicas no Irã?  



O modelo é prescritivo e testou três hipóteses por meio de pesquisa 

quantitativa: 

1. os fatores organizacionais têm efeito direto sobre GC nas 

organizações públicas; 

2. o conhecimento dos cidadãos pode ter efeito nos fatores 

organizacionais e, por isso, eles podem afetar a GC nas organizações 

públicas do Irã; e  

3. os fatores contextuais afetam as organizações públicas do Irã, pois 

influenciam fatores organizacionais internos. 

A pesquisa foi realizada com 170 especialistas em GC que atuavam em 

organizações públicas e concluiu que todas as hipóteses alcançaram um nível 

positivo de importância. 

Este modelo tem uma contribuição útil para a construção do modelo de GC 

para a administração pública brasileira no fator ‘conhecimento do cidadão’, que 

envolve obter e disseminar a informação e o conhecimento dos cidadãos. Além 

disso, reconhece a necessidade de obter esse conhecimento e utilizá-lo no 

processo de tomada de decisões e solução de problemas nas organizações 

públicas. 

2.6.2 Modelo de Monavvarian e Kasaei (2007) 

Esta referência também tem como objeto de análise a administração pública 

do Irã, porém especificamente no Ministério do Trabalho daquele país. 

Monavvarian e Kasaei (2007) elaboraram um modelo prescritivo para a efetiva 

implantação de GC nesse ministério. 



Neste modelo foi usado o questionário como meio de pesquisa e o objetivo 

da coleta e da análise dos dados foi avaliar como a gestão eficaz de sete variáveis 

independentes (tecnologia; práticas de recursos humanos; estrutura organizacional; 

cultura organizacional; transparência de documentos; fluxo de informação; e 

treinamento) pode facilitar a criação, disseminação, armazenamento e aplicação do 

conhecimento no ministério. 

Os autores concluíram que o fator mais importante para a implantação da 

GC é a cultura, seguida da tecnologia e do treinamento. Os funcionários devem 

mudar seu comportamento para que possam ocorrer mudanças na cultura 

organizacional. As práticas de recursos humanos impactaram como o 

conhecimento é criado, disseminado e armazenado na organização. 

As variáveis consideradas por Monavvarian e Kasaei são contempladas por 

modelos de GC encontrados na literatura e também se afiguram relevantes para a 

administração pública brasileira. 

2.6.3 Modelo de Gestão do Conhecimento ‘Inukshuk’, de Girard e McIntyre 

(2010) 

Girard e McIntyre utilizaram o modelo Inukshuk, com base no trabalho de 

outros autores, no Departamento de Defesa Nacional do Canadá para descrever o 

modelo de GC nesse departamento. Os fatores críticos de sucesso considerados 

foram os já comumente utilizados por diversos autores: cultura, tecnologia, 

liderança, processo e mensuração, o que contribui para que a organização 

cumprisse a sua missão. 



Os autores consideram o trabalho original, pois foi o primeiro adotado por 

uma organização pública canadense, porém, este modelo não traz nenhuma 

novidade para a administração pública brasileira. 

No Brasil, observam-se organizações públicas que já apresentam modelos 

de GC aplicados e difundidos em suas práticas. Segundo Batista (2012), a 

EMBRAPA, com a participação dos funcionários da empresa, construiu o modelo 

formado por quatro eixos dinâmicos: estratégia, ambiente, caixa de ferramentas e 

resultados. 

Já o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) 

adotou um modelo também com quatro passos: criação, estruturação, 

compartilhamento e aplicação do conhecimento, baseado no trabalho de Bose 

(2003), que descreve o conhecimento como um processo que extrai, transforma e 

dissemina informação a ser compartilhada e reutilizada em toda a organização. 

Heisig (2009) analisou 160 modelos oriundos da pesquisa e da prática 

organizacional e identificou os processos de GC (identificar, criar, armazenar, 

compartilhar e aplicar conhecimento) e as dimensões de GC (dimensão humana, 

dimensão de organização, dimensão de tecnologia e dimensão da gestão de 

processos) relevantes tanto para organizações privadas como públicas. 

Os modelos adotados pela EMBRAPA, pelo INCA e o modelo Inukshuk são 

modelos construídos com base em elementos de outros modelos encontrados na 

literatura. Isso não os torna menos importantes que um modelo genérico. Batista 

(2012), das quatro referências encontradas, extraiu elementos para construir o 

modelo desenhado para a administração pública brasileira proposto em seu livro. 

2.6.4 Road Map for Knowledge Management Results da APQC  



Este método apresenta os seguintes objetivos: 

a. avaliar se as organizações estão implantando de maneira efetiva a GC; 

b. descrever os passos fundamentais para a efetiva implantação da GC;  

c. ajudar a organização a identificar em que estágio ela se encontra no 

processo de implantação da GC; e  

d. mostrar como começar e indicar a direção mais adequada. (BATISTA, 

2012) 

Apesar desse método não ter sido elaborado especificamente para a 

administração pública, ele traz contribuições para a implantação da GC na 

administração pública brasileira. 

O método proposto pela APQC é constituído de cinco estágios de 

implantação: início; desenvolvimento da estratégia; desenho e implementação de 

práticas de Gestão do Conhecimento; expansão e apoio; e institucionalização da 

GC. 

Batista (2012) indica as seguintes ações prescritas por esse método em um 

método de implantação da GC na administração pública brasileira:  

 definir uma visão de GC, isto é, aonde se quer chegar com a 

implementação da GC (Estágio I);  

 justificar o porquê da implantação da GC (Estágio I);  

 utilizar a tecnologia com suporte importante para a GC (Estágio I);  

 definir uma estratégia de GC (Estágio II);  

 identificar e implementar projetos piloto de GC (Estágio II);  



 avaliar projetos piloto (Estágio III);  

 ampliar os projetos piloto para toda a organização (Estágio IV);  

 alinhar a GC com o modelo de gestão da organização (Estágio V);  

 avaliar continuamente a estratégia de GC (Estágio V);  

 implantar estrutura de governança de GC (Estágio V); e  

 alinhar as metas da organização com as atividades de GC (Estágio 

V). 

2.6.5 OKA/Instituto do Banco Mundial 

O CT-GCIE vem testando o método Organizational Knowledge Assessment 

(OKA), desenvolvido pelo Banco Mundial, para diagnosticar e apoiar na elaboração 

do plano de GC para as organizações públicas.  

O método OKA é uma ferramenta para avaliar a capacidade e o nível de 

preparação de uma organização na utilização adequada de seus ativos intelectuais. 

Na esfera pública, o OKA apoia a elaboração do Plano de GC das 

organizações, analisa como a organização pode medir o seu grau de preparação 

para implantar um Plano de GC, elabora uma sistemática de aplicação e avaliação 

da efetividade da GC na organização, sensibiliza as equipes técnicas participantes 

na elaboração de diagnósticos de GC em organizações públicas e contribui de 

forma efetiva para uma mudança de postura no sentido de estimular a aplicação da 

GC na organização. 

O método é composto por três elementos: pessoas, processos e sistema. 

Cada elemento é composto por dimensões do conhecimento, totalizando 14 

dimensões. Ele contempla a aplicação de um questionário com 203 questões, que 



foi desenvolvido baseando-se em métricas elaboradas para medir cada uma das 

dimensões estabelecidas. Os resultados das questões são agrupados e 

apresentados em um diagrama de formato radial. 

A seguir são descritos os elementos e suas respectivas dimensões de 

acordo com Fonseca (2006a, p.3).  

No elemento Pessoas, encontram-se as seguintes dimensões: 

 Incentivos Culturais: as atitudes culturais implícitas e explícitas, as 

crenças e incentivos que existem dentro da organização para formar, 

criar e apoiar o uso dos ativos intelectuais (incluindo conhecimento) para 

alcançar as suas metas;  

 Identificação e Criação do Conhecimento: a capacidade da organização 

e seus stakeholders para identificar e criar conhecimento (e outros ativos 

intelectuais), especialmente, aqueles que contribuem para a organização 

atingir suas metas;  

 Compartilhamento do Conhecimento: a capacidade da organização e 

seus stakeholders para compartilhar ativos intelectuais que permitam à 

organização alcançar suas metas;  

 Comunidades de Prática e Equipes de Conhecimento: identificar a 

existência, a natureza e o envolvimento de pessoas na empresa que 

possam efetivamente influenciar na solução de problemas e permitir que 

a organização alcance suas metas; 

 Aprendizado: a existência e capacidade da organização para construir 

capital humano por meio de treinamento ou outras atividades dirigidas 

para o aprimoramento do conhecimento; 

http://www.dgz.org.br/jun09/Art_05.htm#R1


No elemento Processo, encontram-se as seguintes dimensões (Fonseca, 

2006a, p.4): 

 Liderança e Estratégia: a adoção e execução da gestão do conhecimento 

como um princípio gerencial pelos líderes da organização;  

 Fluxo do Conhecimento: como o conhecimento e outros ativos 

intelectuais fluem na organização. Inclui a captura, o armazenamento e a 

disseminação.  

 Operacionalização do Conhecimento: a capacidade da organização para 

integrar e aplicar o conhecimento nos seus negócios e processos 

operacionais (incluindo o desenvolvimento de novos produtos, marketing, 

e outros). Esse é, essencialmente, o feedback da aplicação do 

conhecimento nos negócios, e consequentemente, os resultados para a 

organização;  

 Alinhamento: o grau em que os objetivos do Programa de Gestão do 

Conhecimento e seus resultados satisfazem ou realizam objetivos e 

metas da organização;  

 Métricas e Monitoramento: a capacidade da organização em medir a si 

mesma levando em consideração o gerenciamento dos ativos 

intelectuais, bem como monitorar e identificar melhores práticas, 

informações externas, e aprendizado que possam melhorar e gerar valor 

para a organização; 

No elemento Sistema, encontram-se as seguintes dimensões (FONSECA, 

2006a, p.5): 

http://www.dgz.org.br/jun09/Art_05.htm#R1
http://www.dgz.org.br/jun09/Art_05.htm#R1


 Tecnologia: a existência e capacidade da infraestrutura tecnológica que 

permitam a gestão do conhecimento e o compartilhamento de melhores 

práticas;  

 Infraestrutura de Acesso ao Conhecimento: a capacidade e infraestrutura 

existente que permitam que os stakeholders acessem e compartilhem os 

ativos intelectuais da organização nos seus sistemas, ou com outras 

pessoas;  

 Conteúdo do Conhecimento: quais tipos de ferramentas a organização 

produz ou executa para gerenciar o conteúdo e a informação;  

 Infraestrutura ambiental para a Gestão do Conhecimento: como o 

Programa de Gestão do conhecimento está construído dentro da 

empresa: sua natureza, seu desenho e capacidade para envolver 

pessoas, unidades, grupos, etc. 

A partir das respostas do questionário, o método OKA gera um diagrama, 

onde pode ser visualizada a situação atual da GC na organização alvo. 

Figura 5 - Arquitetura do método  Organizational Knowledge Assessment - 

OKA 



 

Fonte: Fonseca, 2006 

Batista (2012) destaca que o Método OKA tem sido utilizado por 

organizações públicas como a Embrapa, o IPEA e a Câmara dos Deputados, por 

exemplo. 

2.6.6 Instrumento para a Avaliação da Gestão Pública, do Gespública 

Este instrumento tem o objetivo de examinar como a organização implanta 

processos gerenciais que têm foco na identificação, o desenvolvimento, a 

construção, a proteção e o compartilhamento do conhecimento. 

Ele contempla algumas ações relevantes para diagnosticar o grau de 

maturidade em GC nas organizações públicas: 

 avaliar como o conhecimento é desenvolvido (ou criado) e compartilhado; 

 avaliar como o conhecimento é mantido e protegido; e 



 como a organização assegura que a GC é utilizada para melhorar seus 

processos, produtos e serviços. (BATISTA, 2012) 

2.6.7 Modelo da APO 

O modelo é constituído por três níveis: 

 Aceleradores: liderança, tecnologia, pessoas e processos. 

 processo de GC - constituído de cinco passos: identificar, criar, 

armazenar, compartilhar e aplicar conhecimento; e 

 resultados: produtividade, qualidade, lucratividade e crescimento. 

 A metodologia de implementação da GC da APO é formada pelas 

seguintes etapas e passos: descobrir, desenhar, desenvolver e implementar: 

(BATISTA, 2012). 

Batista (2012, p. 33) afirma que: “tanto o modelo como o método de 

implementação são simples, práticos e adaptados à realidade das pequenas e 

médias empresas da Ásia”. Afirma também que: “embora o modelo e o método não 

tenham sido construídos para organizações públicas, há vários componentes que 

podem ser utilizados na construção de um modelo para a administração pública 

brasileira”. 

2.6.8 Instrumento de Pesquisa da OCDE 

Esta pesquisa é realizada através de um questionário com o objetivo de 

conhecer o desempenho das organizações públicas dos governos dos países- 

membros da OCDE nos temas abaixo: 

 Desafios da economia do conhecimento; 

 GC como prioridade da alta administração; 



 Implantação de práticas de GC e 

 Resultados de estratégias de GC. (BATISTA, 2012) 

2.6.9 Metodologia do Prêmio MAKE 

A Metodologia do Prêmio MAKE tem o objetivo de diagnosticar o grau de 

maturidade das organizações em GC e inovação. Os critérios de excelência em GC 

utilizados são: cultura organizacional; liderança; inovação; capital intelectual; 

compartilhamento; aprendizagem; Customer Relationship Management (CRM); e 

retorno ao acionista. Apesar desta metodologia não ser um modelo de GC ou 

metodologia de implantação da GC, ela apresenta fatores críticos de sucesso e 

processos de GC que devem ser considerados em um modelo de GC para a 

administração pública. (BATISTA, 2012) 

2.6.10 Modelo de Avaliação do Fórum Europeu em GC 

O objetivo do modelo de avaliação do Fórum Europeu é diagnosticar o grau 

de maturidade das organizações europeias em GC (BATISTA, 2012). 

Este modelo é baseado no Modelo Europeu de GC e avalia os seguintes 

aspectos: estratégias de GC; tópicos sociais e humanos de GC; organização da 

GC; processos de GC; tecnologias de GC; liderança; avaliação do desempenho de 

GC; e implantação e business cases de GC. (BATISTA, 2012) 

2.7  MODELO DE GESTÃO DO CONHECIMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA BRASILEIRA (BATISTA, 2012)  

Batista (2012) defende a necessidade de um modelo específico de GC para 

o setor público e criou o primeiro modelo genérico, específico para a administração 

pública brasileira. Segundo esse autor, enquanto o setor privado implanta a GC 



visando ao lucro e ao crescimento, a administração pública busca principalmente 

qualidade, eficiência, efetividade social e desenvolvimento econômico e social. 

Seu modelo é destinado às entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário, dos níveis federal, estadual e municipal, da administração direta e 

indireta, e visa facilitar o planejamento e a implantação da GC na administração 

pública brasileira com o intuito de produzir resultados em benefício do cidadão. 

Para que esse modelo atenda as necessidades das organizações públicas 

brasileiras na implantação da GC, ele deve possuir as características abaixo: 

 ser simples; 

 ser prático; 

 ter definição clara, objetiva e contextualizada de GC para a administração 

pública; 

 contemplar as partes interessadas da administração pública, em especial 

o cidadão e a sociedade; 

 ter sólida fundamentação teórica baseada em revisão sistemática de 

literatura sobre modelos de GC para a administração pública e na análise 

de modelos utilizados por organizações públicas e privadas; 

 ser relevante e útil para as entidades dos poderes Executivo, Judiciário e 

Legislativo, dos níveis federal, estadual e municipal e da administração 

pública direta e indireta; ter linguagem e conteúdo adequados à 

administração pública; 

 estar relacionado com as iniciativas da administração pública na área de 

excelência em Gestão Pública (em especial o Gespública) e, 



consequentemente, que associe GC com resultados institucionais ou 

desempenho organizacional; 

 contemplar fatores críticos de sucesso na implantação da GC; 

 ter uma abordagem híbrida, isto é, uma combinação das abordagens 

prescritiva e descritiva; e 

 ser acompanhado de um manual de implantação de GC com orientações 

sobre como avaliar a GC com base em critérios (fatores críticos de 

sucesso ou viabilizadores); identificar pontos fortes e oportunidades de 

melhoria na avaliação da GC; identificar as lacunas de conhecimento; 

definir a visão e a estratégia de GC; medir os resultados da estratégia; e 

elaborar, implementar e acompanhar plano estratégico de GC que 

contemple ferramentas e tecnologias de GC. 

É um modelo formado por seis componentes: 

1. direcionadores estratégicos: visão, missão, objetivos estratégicos, 

estratégias e metas;  

2. viabilizadores: liderança, tecnologia, pessoas e processos;  

3. processo de GC: identificar, criar, armazenar, compartilhar e aplicar;  

4. ciclo KDCA; 

5. resultados de GC e 

6. partes interessadas: cidadão-usuário e sociedade. 

Figura 5: Modelo de GC para a Administração Pública 



 

Fonte: Batista (2012, p. 52) 

2.7.1 Direcionadores: Missão, Visão e Objetivos Estratégicos da Organização 

Para Batista (2012), um modelo de GC específico para a administração 

pública deve estabelecer uma relação entre GC e resultados organizacionais, para 

que seja possível avaliar seu impacto sobre a melhoria de processos, produtos e 

serviços prestados à população. 

Diante disso, o ponto de partida do modelo são os direcionadores 

estratégicos da organização: visão de futuro, missão, objetivos estratégicos, 

estratégias e metas. 

A visão de futuro dá forma e direciona a organização ao futuro; já a missão 

está relacionada com a razão de ser da empresa, com os cidadãos, no caso da 

administração pública, e os serviços que presta à sociedade. 

Batista (2012) afirma que ser fundamental assegurar o alinhamento da visão, 

missão, objetivos estratégicos, estratégias e metas da organização com a visão, 



missão e estratégia da GC para assegurar a utilização da GC para alcançar os 

resultados organizacionais. 

2.7.2 Fatores Críticos de Sucesso ou Viabilizadores de GC 

Com base em Heisig (2009), os fatores críticos de sucesso adotados neste 

modelo são: liderança, tecnologia, pessoas e processos. 

Segundo Batista (2012), a liderança desempenha um papel fundamental 

para que se tenha sucesso nos processos de implantação de GC e apresenta as 

seguintes atribuições: 

a. dirigir o esforço de implantação da GC, apresentando e reforçando a 

visão e as estratégias de GC que devem estar alinhadas com os 

direcionadores estratégicos da organização; 

b. estabelecer a estrutura de governança e os arranjos organizacionais 

para formalizar as iniciativas de GC (instituir uma unidade central de 

coordenação da gestão da informação e do conhecimento; nomear 

um gestor chefe de gestão da informação e do conhecimento; criar 

equipes de GC; comunidades de prática; redes de conhecimento, 

entre outras iniciativas); 

c. alocar recursos financeiros para viabilizar as iniciativas de GC e 

assegurar a utilização da GC para melhorar processos, produtos e 

serviços; 

d. definir uma política de proteção do conhecimento e instituir um 

sistema de reconhecimento e recompensa pela melhoria do 

desempenho, aprendizado individual e a criação do conhecimento e 

inovação e 



e. junto às chefias intermediárias, devem servir de exemplo à força de 

trabalho no que diz respeito a pôr em prática os valores de 

compartilhamento do conhecimento e de trabalho colaborativo. 

Já a tecnologia contribui com os processos de GC por meio das práticas 

efetivas de armazenamento, compartilhamento e aplicação do conhecimento. 

Através de ferramentas tais como: mecanismos de busca, repositórios de 

conhecimentos, intranets e extranets, ela contribui também com o conhecimento 

exógeno. Quanto ao conhecimento endógeno, a tecnologia ajuda a melhorar a 

comunicação e o compartilhamento tanto no nível formal como no informal.  

A organização pública deve investir nas pessoas, que são fundamentais 

para a GC, através de programas de educação e capacitação, assim como nos de 

desenvolvimento de carreiras contribuindo, assim, com os objetivos e desempenho 

institucionais. 

Batista (2012) afirma que na gestão de processos, há as seguintes ações de 

GC: 

a) definir competências organizacionais essenciais e alinhá-las à visão, à 

missão e aos objetivos da organização; 

b) modelar sistemas de trabalho e processos de apoio e finalísticos 

principais para agregar valor ao cidadão-usuário e alcançar alto 

desempenho institucional; 

c) adotar um sistema organizado para gerenciar situações de crise ou 

eventos imprevistos para assegurar a continuidade das operações, 

prevenção e correção; 



d) gerenciar processos de apoio e finalísticos principais para assegurar o 

atendimento dos requisitos do cidadão-usuário e a manutenção dos 

resultados da organização; e 

e) avaliar e melhorar continuamente os processos de apoio e finalísticos 

para melhorar o desempenho e melhorar produtos e serviços 

públicos. 

2.7.3 Processo de GC 

O processo de GC é formado por cinco atividades requeridas pela 

mobilização sistemática do conhecimento: identificar, criar, armazenar, compartilhar 

e aplicar. 

Diante disso, Heisig (2009) afirma que o conhecimento é um insumo dos 

processos de apoio e, ao mesmo tempo, um resultado desses processos, podendo, 

esse insumo, ser reutilizado no mesmo processo ou em outro internamente ou 

externamente à organização. 

2.7.4 Ciclo KDCA 

O ciclo KDCA é o quarto componente do Modelo. Ele deve ser utilizado para 

aumentar a eficiência; melhorar a qualidade e efetividade social; contribuir para a 

legalidade, impessoalidade, publicidade e eficiência na administração pública; e 

contribuir para o desenvolvimento brasileiro. 

O Ciclo KDCA se baseia no Ciclo PDCA de controle de processos que conta 

com as seguintes etapas: PLAN (planejar), DO (executar), CHECK (verificar) e 

ACTION (atuar corretivamente).  

No modelo proposto o P (Plan = planejar) é substituído pelo K (Knowledge = 

conhecimento) com o objetivo de dar foco ao conhecimento existente no Ciclo 

KDCA. Não se elimina o planejamento, ele continua acontecendo, mas agora com 



foco no conhecimento, destacando-se as atividades do processo de GC (BATISTA, 

2008). 

2.7.5 Resultados da GC 

Os resultados da GC podem ser divididos em imediatos e resultados finais. 

Os resultados imediatos são aprendizagem e inovação e, como consequência, o 

incremento da capacidade de realização individual, da equipe, da organização e da 

sociedade de identificar, criar, armazenar, compartilhar e aplicar conhecimento. Já 

os resultados finais decorrem dos imediatos (aprendizagem e inovação e aumento 

da capacidade de realização individual, de equipes, da organização e da 

sociedade) (BATISTA, 2012).  

2.7.6 Partes Interessadas 

Existem duas partes interessadas no modelo de GC: o cidadão-usuário e a 

sociedade. As ações e serviços da administração pública são destinados ao 

cidadão-usuário. Pode ser tanto uma pessoa física como jurídica. O foco no 

cidadão-usuário é fundamental para o êxito da estratégia e plano de GC das 

organizações públicas. (INSTRUMENTO PARA AVALIAÇÃO DA GESTÃO 

PÚBLICA. CICLO, 2007). 

Quanto à sociedade, ao se definir o que se pretende com a GC, é essencial 

contemplar temas como desenvolvimento, responsabilidade pública, inclusão 

social, interação e gestão do impacto da atuação da organização na sociedade. 

(INSTRUMENTO PARA AVALIAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA. CICLO, 2007). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 METODOLOGIA 

3.1 ABORDAGEM METODOLÓGICA 

A abordagem metodológica a ser usada será a qualitativa, pois abrangerá 

um conjunto de características essenciais utilizadas em pesquisas deste tipo. 

Godoy (1995, p. 62) relata algumas destas características como: 



 o ambiente natural como fonte de dados e o pesquisador como 

instrumento fundamental; 

 o caráter descritivo; 

 o significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida como 

preocupação do investigador; e 

 o enfoque indutivo. 

Para Creswell (2010), a abordagem qualitativa trabalha com uma proposta 

de pesquisa flexível o suficiente para incorporar fatos inesperados e explorar novos 

caminhos de investigação.  

Segundo Godoy (1995, p. 58), a pesquisa qualitativa não procura enumerar 

os eventos estudados, nem emprega instrumental estatístico na análise dos dados. 

Ela envolve a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e processos 

interativos pelo contato direto do investigador com a situação estudada, procurando 

compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos participantes da situação 

em estudo. 

3.2  TIPO DE PESQUISA 

Do ponto de vista da natureza de seus objetivos, esta pesquisa está 

classificada como descritiva. De acordo com Vergara (2006), a pesquisa descritiva 

não tem o compromisso de explicar os fenômenos que descreve, embora sirva de 

base para tal explicação. Seu caráter descritivo fica bem evidenciado, pois a 

pesquisa se destina a identificar as práticas atuais existentes relacionadas à GC na 

EPE e descrever o estágio de utilização das mesmas. 



Quanto aos meios, a investigação se baseará em um estudo de um único 

caso sobre a EPE, com a finalidade de fornecer um conhecimento detalhado de  tal 

realidade.  

3.3 ESTRATÉGIA METODOLÓGICA 

A estratégia metodológica utilizada será um estudo de caso único, com o 

objetivo de identificar como ocorre o conhecimento organizacional na EPE. 

.Para Yin (2010, p. 22) os estudos de casos são o método preferido quando 

o enfoque recai sobre fenômenos contemporâneos no contexto da vida real ou 

quando o investigador tem pouco controle sobre os eventos, ou quando as 

questões “como” ou “por que” são propostas. 

Creswell (2010, p. 38) afirma que, “estudos de caso são uma estratégia de 

investigação em que o pesquisador explora profundamente um programa, um 

evento, uma atividade, um processo ou um ou mais indivíduos”. 

3.4 A UNIDADE DE ANÁLISE 

Para o estudo de caso, foi selecionada a Empresa de Pesquisa Energética - 

EPE, que tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas 

destinadas a subsidiar o planejamento do setor energético, tais como energia 

elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes energéticas 

renováveis e eficiência energética, dentre outras. É a responsável pela cooperação 

técnica para o desenvolvimento de estudos preliminares de seleção de sítios para a 

instalação de usinas nucleares de geração de energia elétrica no País. Os 

investimentos programados através das pesquisas realizadas pela EPE contribuem 

para reduzir o atraso brasileiro no setor de transmissão de energia elétrica.  

3.5  SELEÇÃO DOS SUJEITOS  



Os critérios de seleção de sujeitos adotados foram o de acessibilidade, haja 

vista o fato de esta pesquisadora ser funcionária da EPE, ocupando o cargo de 

Analista de Gestão Corporativa, lotada na área de Recursos Humanos; e o de 

representatividade, procurando contemplar todos os cargos e áreas que podem 

contribuir para se ter um panorama atual das práticas de GC na referida empresa. 

Para tanto, os sujeitos da pesquisa foram 12 (doze) profissionais, 

classificados em dois grupos: sete Analistas de Pesquisa Energética lotados nas 

áreas técnicas de Meio Ambiente; Derivados do Petróleo e Biocombustíveis; e 

Estudos Econômicos e Energéticos; e cinco Analistas de Gestão Corporativa, 

lotados respectivamente em Recursos Humanos, Tecnologia da Informação, 

Licitações e Contratos e Administração Geral da EPE, os quais detêm uma 

experiência na organização suficiente para entender e manifestar suas percepções 

quanto às práticas existentes.  

3.6 . COLETA DE EVIDÊNCIAS 

Segundo Yin (2010), são seis as fontes de evidências mais comumente 

usadas: documentação, registros em arquivo, entrevistas, observação direta, 

observação participante e artefatos físicos. Já para Creswell (2010) existem quatro 

tipos de coletas de dados: observação, entrevistas, documentos e materiais 

audiovisuais. 

Os instrumentos utilizados para o desenvolvimento deste estudo de caso 

são sustentados pela triangulação de pesquisa documental, observação direta e 

entrevistas semiestruturadas.  

No campo, foi realizada análise documental com o intuito de examinar 

diretrizes, regulamentos internos, relatórios e procedimentos que pudessem 



evidenciar relatos sobre práticas de GC. Foram realizadas também entrevistas 

semiestruturadas com os Analistas selecionados. Todas as evidências foram 

coletadas e analisadas de forma simultânea, buscando entender como a as 

práticas de GC são percebidas por seus funcionários. 

A entrevista semiestruturada conteve 14 tópicos que buscaram investigar de 

forma mais espontânea a percepção do pesquisado sobre: o entendimento e a 

familiaridade com o termo Gestão do Conhecimento; a forma pela qual se dá a 

transferência, o compartilhamento e a retenção do conhecimento; o tratamento do 

conhecimento endógeno e exógeno a EPE; e a percepção com relação às práticas 

observadas na organização. Os respondentes foram convidados presencialmente 

pelo entrevistador, as entrevistas ocorreram com data e hora marcada, foram 

devidamente gravadas e realizadas em sala de reunião da empresa pesquisada. 

Através das entrevistas realizadas, percebe-se que alguns entrevistados não 

tinham pleno conhecimento das práticas de GC na empresa nem tampouco de 

alguns termos utilizados no tema em questão. 

3.7 . TRATAMENTO E ANÁLISE DAS EVIDÊNCIAS 

Para Yin (2010) o objetivo final da análise é o de tratar as evidências de 

forma adequada para se obter conclusões analíticas convincentes. 

A análise das evidências teve como objetivo compreender o que foi coletado 

e ampliar a compreensão de contextos para além do que se pode verificar nas 

aparências do fenômeno. 

Nesta dissertação foi usada a análise de conteúdo categorial, a partir de 

uma grade fundamentada no referencial teórico apresentado. Isso ocorreu através 



da análise de evidências provenientes de mensagens transcritas a partir dos 

documentos da EPE e, notadamente, das falas dos analistas entrevistados.  

Foi seguida a orientação de Bardin (2004), a qual destaca três etapas 

essenciais desta metodologia de análise: a pré-análise/categorização; a descrição 

analítica; e a interpretação inferencial/tratamento dos resultados.  

3.8 . LIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

O método escolhido para a pesquisa apresenta algumas limitações, pois, 

além de contar com a presença de um entrevistador, que pode inibir o entrevistado 

levando-o a omitir ou emitir uma opinião do que realmente pensa sobre o assunto, 

tem o inconveniente de captar as percepções dos entrevistados sobre fatos que 

podem não corresponder à realidade da organização, mas ao anseio do 

entrevistado, comprometendo, assim, a análise. Para isso, buscar-se-á, logo no 

início da entrevista, garantir a confidencialidade das informações obtidas. 

Para tentar minimizar estas limitações os respondentes não serão 

identificados, facilitando assim a opinião sincera dos entrevistados. 

Haja vista a pesquisa qualitativa procurar compreender os fenômenos 

segundo a perspectiva dos participantes da situação em estudo e ao fato de os 

gestores e funcionários nem sempre terem a percepção da situação real da gestão 

do conhecimento na empresa em que atuam, os resultados das entrevistas 

poderão ter visões distorcidas da realidade. 

Outro aspecto a considerar é que, a técnica de observação, ao passo que 

viabiliza a percepção da realidade de alguém que faz parte da organização do 

estudo de caso, pode acarretar possíveis pontos tendenciosos, comprometendo a 



imparcialidade necessária, principalmente porque a pesquisadora atua diariamente 

com os demais colegas do grupo.  



4 RESULTADO DA PESQUISA 

4.1 A ORGANIZAÇÃO 

A Empresa de Pesquisa Energética – EPE, criada através da Lei nº 10.847, 

de 15 de março de 2004, tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e 

pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do setor energético, tais como 

energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes 

energéticas renováveis e eficiência energética e a implementação de ações do 

Ministério de Minas e Energia (MME), no âmbito da política energética nacional. 

A EPE é vinculada ao Ministério de Minas e Energia e tem escritório-central 

no Rio de Janeiro (RJ), onde se situa o corpo técnico e a base operacional da 

Empresa, e escritório-sede em Brasília (DF). 

A EPE elabora importantes estudos para a eficiência energética do país. Os 

principais estudos de planejamento realizados são:  

 Estudos de cenários macroeconômicos que fundamentam todos os 

estudos energéticos;  

 Estudos associados ao Balanço Energético Nacional (BEN) e à expansão 

da Matriz Energética Nacional.  

 Estudos associados aos Planos de Expansão de Energia (PDE e PNE) 

publicados pelo MME, envolvendo: projeção de demanda dos diversos 

insumos energéticos, tecnologias de geração e expansão do sistema de 

geração elétrica, expansão do sistema de transmissão elétrica, produção 

de petróleo e gás natural, oferta de derivados do petróleo, oferta de gás 

natural, oferta de biocombustíveis, eficiência energética e análise 

socioambiental; 



 Estudos associados ao Plano Decenal de Expansão da Malha Dutoviária 

– Pemat, publicados pelo MME.  

 Estudos de inventário das bacias hidrográficas, incluindo a Avaliação 

Ambiental Integrada (AAI) das bacias.  

Em paralelo aos estudos do planejamento decenal da transmissão, a EPE 

elabora anualmente o Programa de Expansão da Transmissão – PET, onde é 

indicado o conjunto de linhas e subestações de transmissão cuja instalação é 

prioritária, subsidiando o estabelecimento das concessões a serem licitadas no 

curto prazo. O MME consolida esse programa de obras, incorporando também os 

reforços da rede elétrica indicados pelo ONS – Operador Nacional do Sistema 

Elétrico. (EPE, 2013) 

Além dos estudos de planejamento citados, a EPE também elabora e divulga 

documentos que correspondem à consolidação de dados e análises periódicas do 

mercado de energia, dentre os quais vale destacar:  

 Resenhas mensais do Mercado de Energia Elétrica; 

 Boletim Trimestral de Conjuntura Energética; 

 Anuário Estatístico de Energia Elétrica; 

Pode-se ainda citar os estudos de inventário de bacias hidrográficas, os 

estudos de viabilidade técnico-econômica de empreendimentos de geração 

hidrelétrica, a elaboração das avaliações ambientais integradas – AAI e os estudos 

socioambientais de empreendimentos hidrelétricos. 



A estrutura organizacional básica da EPE é composta pela Presidência, por 

quatro Diretorias e dez Superintendências e, atualmente, conta em seu quadro 

funcional com uma estrutura de mais de 300 colaboradores. 

Tem como missão a realização de estudos e pesquisas de alto nível de 

qualidade visando à busca contínua da excelência do planejamento energético. 

Sua visão é ser a referência do planejamento energético brasileiro.  

A preocupação com o conhecimento aparece formalmente através de dois 

dos seis valores definidos em seu planejamento estratégico. Seus principais 

valores são relacionados à ética, iniciativa, criatividade, excelência técnica, 

comprometimento e cooperação.  

Como excelência técnica, a EPE acredita ser importante atingir o estado da 

arte na geração e difusão do conhecimento, fazendo uso das melhores ferramentas 

e com o maior rigor técnico-científico, sendo reconhecida pelo alto nível de 

qualidade dos trabalhos elaborados. Quanto a ter a cooperação como um de seus 

valores, a empresa crê no esforço coletivo para resolver problemas e superar 

desafios. Acha importante compartilhar metas e objetivos e cultivar a troca de 

conhecimentos e experiências. 

Como auxílio ao estudo, a análise documental teve enfoque nos Relatórios 

de Gestão divulgados em seu site e no Planejamento Estratégico Institucional (PEI) 

da EPE. 

 A EPE conta com um PEI que foi aprovado pela Diretoria Executiva e pelo 

Conselho de Administração em janeiro de 2013 e é planejado por ciclos. 

Considerando que a mesma é uma organização relativamente nova e com enorme 

potencial de expansão em resposta à crescente importância da energia na vida dos 



brasileiros, o planejamento estratégico é providencial na consolidação da empresa, 

pois estrutura as ações da empresa de forma mais sistêmica ao longo do ciclo de 

sua implantação que, no primeiro ciclo de planejamento, compreendeu o período 

de 2013 a 2015. (PEI, 2013)  

O PEI não apresenta ações específicas de GC, mas, indiretamente, promove 

ações que colaborarão para o aperfeiçoamento de algumas práticas já utilizadas e 

com o tratamento do conhecimento organizacional, conforme pode ser visto em seu 

mapa estratégico, através dos 13 (treze) objetivos estratégicos a serem 

perseguidos no ciclo de planejamento até 2015.  

Figura 6 – Mapa Estratégico da EPE 

 

Fonte: PEI (2013) 

A esses objetivos estratégicos foram associados 22 projetos que compõem o 

PEI a ser cumprido entre 2013 a 2015. Ademais, o conjunto de objetivos foi dividido 



ainda em três grandes grupos, associados de acordo com as seguintes dimensões: 

atribuições, processos e pessoas. 

Devido ao amplo conjunto de ações e projetos elencados para atender os 

objetivos do mapa estratégico, com vistas à melhoria do desempenho dos 

processos da EPE, foram priorizados os principais projetos para uma primeira 

etapa; depois, com a evolução e consolidação do processo, novos projetos e ações 

devem ser desenvolvidos e implantados. A implantação dessas ações e projetos 

considera-se um salto na capacidade interna da empresa (PEI, 2013). 

Quadro 3 – Projetos do PEI 

Projetos - Atribuições Objetivos 

Plano Nacional de Energia (PNE) 

Elaborar estudos para subsidiar o 
planejamento da expansão do 

setor energético 

Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e 
Gás 

Expansão da Geração Hidrelétrica (Inventário, 
Viabilidade e Ambientais) 

Plano Decenal de Energia (PDE) 

Projeção Decenal de Demanda de Energia 
Elétrica 

Programa de Expansão da Transmissão (PET) 

Plano Decenal de Expansão da Malha de 
Transporte Dutoviário (PEMAT) 

Habilitação dos empreendimentos para os 
leilões de geração Apoiar os leilões de expansão do 

setor elétrico Estudos de suporte aos leilões de transmissão 

Resenha mensal do mercado de energia elétrica 

Acompanhar os mercados 
 de energia 

Anuário Estatístico de Energia Elétrica 

Balanço Energético Nacional 

Análise de Conjuntura de Biocombustíveis 

Projetos - Processos Objetivos 

Sistema Normativo Aperfeiçoar a normatização 

CEDOC - Centro de Documentação 
Estruturar o Centro de 
Documentação (CEDOC) da EPE 

Gestão de Processos 
Implantar sistemática da gestão de 
processos 

PDTI 
Implantar o PDTI (Plano Diretor de 
Tecnologia da Informação) 

SIGA 

Implantar o SIGA (Sistema de 
Integração de Gestão 
Administrativa) 

Planejamento Estratégico EPE 
Estruturar o processo de 
planejamento estratégico 



Comunicação Interna EPE 
Estruturar o processo de 
comunicação interna 

Projetos - Pessoas Objetivos 

Desenvolvimento de Lideranças, Gestão de 
Projetos e Desenvolvimento de Competências. 

Aperfeiçoar os recursos humanos 
da EPE 

Melhoria do Clima Organizacional Melhorar Clima Organizacional 

Fonte: elaboração própria 

Dentre os 22 projetos que compõem o PEI, destacam-se três projetos que 

podem colaborar com as práticas de GC existentes na organização como também 

serem uma oportunidade para se verificar a necessidade de se tratar o 

conhecimento organizacional de forma mais estruturada e, no longo prazo, para se 

conceber uma política de GC: o Sistema Normativo, o CEDOC e a Gestão de 

Processos. 

O Sistema Normativo é um projeto que visa elaborar e implantar um sistema, 

composto por um conjunto de políticas, diretrizes, normas e procedimentos de 

forma que se possa aperfeiçoar a normatização dentro da EPE. Suas principais 

etapas são: levantar políticas, diretrizes, normas e procedimentos existentes; 

identificar os processos e subprocessos regidos pelas políticas, diretrizes e normas 

existentes; elaborar a estrutura normativa, incluindo a organização, a hierarquia e 

os padrões de formatação e de composição do Sistema Normativo; identificar 

competências e alçadas dentro do Sistema Normativo; criar e documentar as 

políticas, diretrizes, normas e procedimentos normativos ainda não existentes; 

adequar as normas e os procedimentos normativos existentes à nova estrutura 

normativa; elaborar o conjunto de procedimentos necessários à gestão do sistema 

normativo a ser implantado e consolidar as normas e procedimentos associados, 

organizados na forma de um Manual de Organização da EPE. 



O projeto CEDOC tem o objetivo principal de implantar a gestão de 

documentos da EPE. A estruturação do CEDOC inclui a criação do Modelo de 

Gestão Documental, a implantação e operação do Centro de Documentação, o 

desenvolvimento e a implantação da Plataforma de Gestão Documental (ECM) e 

do Sistema de Protocolo e o treinamento e a transferência de conhecimento para 

as equipes da EPE. 

O projeto de implantação de Gestão de Processos envolve a instalação e 

treinamento do sistema de modelagem de processos de negócios (BPM), a 

capacitação de equipes para operacionalização da gestão de processo, a 

elaboração de mapeamento de processos e a sua respectiva automação. 

Tais projetos poderão colaborar significativamente com o processo de 

conhecimento organizacional, no que tange à possibilidade de se mapear 

formalmente o conhecimento e as práticas existentes na EPE, através da 

formalização dos procedimentos e processos adotados na empresa como um todo, 

tendo em vista que ficará evidente esse conhecimento e que grande parte do 

mesmo será inserida no repositório de dados que a implantação do Projeto CEDOC 

prevê, através da implantação de um centro de documentação, contando ainda 

com o suporte de uma plataforma. Contribui também para a possibilidade de se 

estudar uma política de GC e, através do Sistema Normativo, se formalizar uma 

Diretriz que auxilie quanto ao processo de transferência, compartilhamento e 

retenção do conhecimento. Esses projetos são iniciativas que já se encontram em 

vias de fato de execução. 

Por ainda não se perceber na EPE uma Política de GC, as práticas 

existentes na organização puderam ser verificadas através da observação direta 

junto às diversas áreas, através das falas dos respondentes e análise documental. 



Abaixo segue um check list das práticas de GC identificadas na EPE: 

 

Quadro 4 – Check List das Práticas de GC (Batista,2005) 
 

PRÁTICAS DE GC UTILIZAÇÃO E ESTÁGIO DE IMPLANTAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO 

Fóruns/ Listas de 
discussão 

Em 2009 iniciou-se a prática de realização de Fóruns através de ciclos de 
palestras realizadas pela área técnica. O palestrante pode ser um recurso da 
própria organização como também um convidado externo escolhido pela 
área responsável. A palestra pode ser aberta às demais áreas técnicas ou 
não. Esta prática foi uma iniciativa da Diretoria de Petróleo e Gás e hoje 
também é adotada por outras Diretorias. 

Comunidades de 
prática 

Existem as comunidades de práticas formadas para discutir os temas de 
conhecimento existentes no Planejamento Estratégico Institucional. Na 
Superintendência de Recursos Logísticos, que compreende as áreas de RH, 
Licitações e Administração Geral também foram formados grupos mesclados 
por essas áreas que se reúnem mensal ou bimensalmente para discutir 
temas criados e relacionados com as atividades dessas áreas, tais como: 
motivação, comunicação, Gestão estratégica de RH. 

Educação corporativa 

Conforme consta no projeto de aperfeiçoamento de recursos humanos do 
planejamento estratégico da EPE 2013-2015, o mesmo será alcançado por 
meio de três iniciativas dentro do Programa Corporativo de Capacitação da 
Empresa: capacitação em gestão de projetos, desenvolvimento de lideranças 
e desenvolvimento das competências aplicáveis aos principais processos da 
EPE. A área de Recursos Humanos vem desenvolvendo e investindo em 
programas de desenvolvimento de equipe, sendo uma iniciativa adotada 
recentemente. Como exemplo pode-se citar o Programa de desenvolvimento 
de equipes de alto desempenho que aconteceu em 2012.  

Narrativas Prática não observada 

Mentoring e Coaching Prática não observada 

Universidade 
corporativa 

Prática não observada 

Melhores Práticas 
(Best Practices) 

Na Superintendência de Tecnologia e Informação, foi observada, por um dos 
integrantes da equipe de Infraestrutura, que existe a difusão das melhores 
práticas entre os membros dessa equipe, seja através de e-mail ou, sempre 
que há a possibilidade, monta-se um documento com o passo a passo de 
como se resolve alguma situação mais específica. Em outras áreas da 
empresa, também se observa a troca de experiência, porém, a prática não 
ocorre de forma estruturada e formal. 



Benchmarking 
interno e externo 

 O benchmarking externo é fortemente utilizado pela área de RH, que busca 
trazer para a empresa conhecimentos e experiências de sucesso na área de 
planos de cargos e salários, carreiras, gestão de líderes e executivos, 
ambiente organizacional, benefícios, política de remuneração, entre outros 
itens. Nas demais áreas não foi possível observar esta prática.  

Memória 
organizacional 

Na área de Petróleo e Gás observa-se já de forma estruturada o registro do 
conhecimento organizacional sobre processos. Apesar de essa área já ter 
uma metodologia desenhada de mapeamento de processos, essa 
metodologia não é difundida para as demais áreas da empresa. A área de 
RH adota em sua rotina a formalização dos processos referentes à área de 
Pessoal, tais como os procedimentos de folha de pagamento e benefícios. É 
registrado o passo a passo de todo o procedimento e armazenados em rede 
documentos, e-mails e registros de fatos ocorridos considerados 
importantes. Apesar de haver, nessa área, uma preocupação grande em 
preservar a memória organizacional de ocorrências e procedimentos, isto 
não ocorre de forma institucional, mas através de ações isoladas. 

Sistemas de 
inteligência 
organizacional 

Prática não observada 

Mapeamento do 
conhecimento 

A empresa encontra-se em vias de implantação dos Projetos CEDOC 
(Centro de Documentação) e Gestão de Processos, que contarão com a 
criação de um Modelo de Gestão Documental e o mapeamento de todos os 
processos organizacionais. Com isso, o mapeamento do conhecimento 
relacionado às atividades existentes também ocorrerá. 

Sistema de gestão 
por competências 

Prática não observada 

Banco de 
competências 
organizacionais 

Prática não observada 

Banco de 
competências 
individuais 

Prática não observada 

Gestão do capital 
intelectual 

Prática não observada 

Portais, intranets e 
extranets 

A EPE conta com uma extranet, uma intranet institucional e uma intranet 
voltada para todos os assuntos relacionados a Recursos Humanos. 

Sistemas de workflow Prática não observada 

Gestão de conteúdo 
A Gestão de conteúdo está prevista dentro do projeto CEDOC. Em fase de 
implantação. 

Gestão Eletrônica de 
Documentos (GED) 

A GED está prevista dentro do projeto CEDOC. Em fase de implantação. 

Data Warehouse Prática não observada 

Data mining Prática não observada 

Costumer 
Relationship 
Management (CRM) 

Prática não observada 



Balanced Scorecard 
(BSC) 

Não foi observado um BSC estruturado, porém no planejamento estratégico 
do ciclo 2013 a 2015 é previsto que a gestão corporativa seja reforçada com 
a implantação de indicadores que proporcionem a aferição de seu 
desempenho operacional, por meio de monitoramento frequente da 
execução do planejamento estratégico. 

Decision Support 
System (DSS) 

Prática não observada 

Enterprise Resource 
Planning (ERP) 

Prática não observada 

Fonte: elaboração própria 

4.2 APRESENTAÇÃO DOS RESPONDENTES 

O Quadro 5 apresenta as principais informações sobre os entrevistados 

participantes da pesquisa. Foram entrevistados Analistas de Pesquisa Energética e 

Analistas de Gestão Corporativa. 

 
Quadro 5 – Perfil dos Entrevistados 

Analistas Cargo Área 
Tempo 
de EPE 

A Analista de Gestão Corporativa Recursos Humanos/ Pessoal 4 anos 

B Analista de Gestão Corporativa Licitações e Contratos 6 anos 

C Analista de Gestão Corporativa Tecnologia da Informação 5 anos 

D Analista de Pesquisa Energética Meio Ambiente 3 anos 

E Analista de Gestão Corporativa Administração Geral 4 anos 

F Analista de Pesquisa Energética Meio Ambiente 4 anos 

G Analista de Pesquisa Energética Meio Ambiente 4 anos 

H Analista de Gestão Corporativa Recursos Humanos/ Capacitação 4 anos 

I Analista de Pesquisa Energética 
Derivados do Petróleo e 

Biocombustíveis 
4 anos 

J Analista de Pesquisa Energética Estudos Econômicos e Energéticos 4 anos 

K Analista de Pesquisa Energética 
Derivados do Petróleo e 

Biocombustíveis 
4 anos 

L Analista de Pesquisa Energética 
Derivados do Petróleo e 

Biocombustíveis 
5 anos 

Fonte: elaboração própria 

Os Analistas de Pesquisa Energética desenvolvem estudos, pesquisas e 

projetos nas áreas de economia de energia, recursos energéticos, geração e 

transmissão de energia, meio ambiente, petróleo, gás e bioenergia. 



Os Analistas de Gestão Corporativa planejam, organizam e controlam 

produtos, serviços e procedimentos nas áreas de administração geral, 

planejamento, organização e métodos, suprimentos, recursos humanos, tecnologia 

da informação, econômico-financeira, entre outras. 

4.3 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Seguem abaixo os principais eixos do referencial teórico com os principais 

itens das entrevistas realizadas. 

Quadro 6 – Apresentação das Evidências 

REFERENCIAL 
TEÓRICO/ 

CATEGORIAS 

TÓPICOS DO ROTEIRO DA 
ENTREVISTA 

APRESENTAÇÃO DAS 
EVIDÊNCIAS 

Gestão do 
Conhecimento 

Conhecimento prévio sobre GC 
P. 90, P. 106, P.107 

Gestão do 
Conhecimento 

Estratégia de conhecimento 
organizacional na EPE P. 90 

Gestão do 
Conhecimento 

Iniciativas de conhecimento 
organizacional P.90, P.91, P.93, P.101 

Gestão do 
Conhecimento 

Área responsável pela GC na 
EPE P.92 

Compartilhamento 
do Conhecimento 

Cultura de compartilhamento e 
transferência do conhecimento 

P. 92, P.93, P.98, P.101, 
P.107, P.110 

Retenção do 
Conhecimento 

Retenção do conhecimento 
 P.100, P.108, P.109 

Transferência do 
conhecimento 

Transferência do conhecimento 
na saída dos funcionários 

 P. 93, P.95, P.96, P.100, 
P.107, P.108 

Criação e uso do 
Conhecimento 

Conhecimento exógeno a EPE 
 P.96, P.109 

Criação e uso do 
Conhecimento 

Conhecimento endógeno a EPE 
 P.96, P.109 

Gestão do 
Conhecimento 

Aplicação futura de GC na EPE P. 100, P.101, P.102, 
P.110, P.111, P.112, p.113 

Gestão do 
Conhecimento 

Contribuição da GC para 
atividades de desenvolvimento de 
pessoal 

P. 102, P.103, P.113, 
P.114, P.115, P.116 

Práticas de GC 
Práticas de GC que ocorrem na 
EPE 

P. 103, P.104, P.105, 
P.106, P.107 

Fonte: elaboração própria 

 



4.3.1 A Gestão e o Mapeamento do Conhecimento 

De acordo com as respostas dos entrevistados, quando questionados se já 

tinham ouvido falar em GC e onde fora isso, foi possível verificar que somente um 

entrevistado não tinha, pelo menos, ouvido falar sobre o tema. Os demais já 

ouviram falar em GC. 

Sim. Na empresa onde eu trabalhava antes de 
trabalhar na EPE. (B)   
 
Não. Não tenho conhecimento nenhum sobre isso. (D) 

 

A gente fez aqui na EPE alguns cursos de gestão de 
pessoas e gestão de competências e aí esse assunto 
foi abordado nesses assuntos específicos. Mas não 
internamente na EPE e sim nas capacitações 
externas. (L) 

 

Ao serem questionados se a EPE conta com uma estratégia ou política de 

GC, os entrevistados apresentaram opiniões distintas. Cinco deles não percebem 

nenhuma ação e nem ouviram falar de GC dentro da EPE.  

Não conta. Há iniciativas individuais, pontuais, mas 
política, não. (G) 

 

 Nunca ouvi falar nesse assunto aqui, o que eu percebo 
é que existe hoje um planejamento estratégico, mas a 
reboque das exigências do Tribunal de Contas da 
União, não por conta da nossa proatividade com a 
organização pensando em estratégia mesmo. E que 
se incluem aí nesse plano estratégico as estratégias 
ligadas à gestão do conhecimento. Mas, até agora, eu 
nunca ouvi falar e não se falou em nada disso, até 
onde eu sei. (K) 

 

Os demais percebem iniciativas individuais ou de um grupo específico, mas 

nada estruturado ou seguindo alguma política definida. 

Acho que de forma muito incipiente, ainda. Acho que, 
apesar do conhecimento ser o ativo mais importante 
da empresa, a GC aqui na EPE é muito pobre. (K) 

 



A minha superintendência, o meu subgrupo - de 
biocombustíveis, especificamente - tenta se 
organizar para ter as coisas documentadas, mas é 
uma iniciativa muito do grupo, não que a empresa 
solicite. (L) 

 

O analista D percebe algumas iniciativas localizadas de GC: 

Nada sistematizado e organizado para tal, mas eu 
acho que tem algumas coisas: lista de e-mails, 
algumas iniciativas da Diretoria, da superintendência 
de fazer reuniões, ou até dos próprios funcionários em 
discutir determinados temas. Mas eu acho que não é 
nada organizado e sistematizado para compartilhar 
conhecimento, mas são iniciativas para compartilhar. 

 

Alguns analistas percebem iniciativas informais em suas áreas e não 

conseguem visualizar alguma outra área que também as tenham, além da área de 

RH, que é subordinada à Diretoria de Gestão Corporativa. Percebem-se, na área 

técnica, algumas ações de mapeamento de processos, normatização e 

sistematização de procedimentos, mas sem nenhuma determinação da alta gestão 

ou formalização. 

Fora a minha própria área que tem, eu não me 
aventaria (sic) a falar disso, pois eu não conheço tão 
profundamente. Eu sei que a minha Diretoria começou 
o mapeamento de processos, que foi iniciativa da 
própria diretoria. Porque agora que a empresa está 
com a iniciativa de fazer para a empresa toda, então a 
gente já tem os processos mapeados... Eu estou 
ligada a esse processo, CEDOC, agora eu me 
interessei em saber, a gente já tem bastante coisa já 
identificada, um macroprocesso bastante adiantado e 
alguns processos descritos, talvez não da melhor 
forma. (L) 

 

 Aqui eu observo, na área técnica, mapeamento de 
processos, portal de informações, essa preocupação 
inicial com, pelo menos, organizar a informação. (G) 

 

Com relação à área que concentra ou deveria concentrar a responsabilidade 

pela GC, sete respondentes acreditam que é a área de RH que deveria concentrar 

a GC: 



É o RH que tem essa responsabilidade e tem essa 
função de disseminar esse tipo de diretriz para as 
áreas, fazer com que o conhecimento, que é detido na 
organização pelas pessoas, não fique exclusivamente 
nas pessoas, mas que seja partilhado entre as 
equipes. (E) 

 

 Formalmente a gente ainda não tem isso definido, mas 
eu creio que a própria área de RH, a própria Diretoria 
de Gestão Corporativa, em função do planejamento 
estratégico que a nossa empresa fez recentemente, 
vai ser a área, a Diretoria que vai capitanear esses 
esforços de gestão do conhecimento dentro da 
empresa, dentro da EPE. (H) 

 

Os demais acreditam que deveria ser um tema tratado institucionalmente: 

Eu acho que isso daí deveria vir da alta gestão. A alta 
gestão e a diretoria deveriam ter em mente isso. Eu só 
acho que isso daí, como eles são muito técnicos, 
engenheiros, e não dominam o assunto, deveria ser 
levado pela diretoria de gestão corporativa. (A) 

 

 Eu acho que deveria ser uma questão institucional 
como um todo e não uma área específica. Isso deveria 
de perpassar toda a empresa. Cada um com seu 
quinhão de responsabilidade. Você pode dizer que é o 
RH que será responsável por isso, mas eu acho que 
todo mundo tem sua responsabilidade nesse aspecto. 
Você pode dizer que tem uma área que coordene isso, 
que faça as normas, que faça os procedimentos, mas 
de cuidar disso, eu acho que tem que ser institucional. 
(L) 
 

4.3.2 Transferência, Compartilhamento e Retenção do Conhecimento 

Ao questionar os respondentes se existe algum receio em compartilhar o 

conhecimento, os analistas apontaram ser esse um processo que acontece de 

maneira natural, porém não estruturada: 

Não, não tenho receio nenhum. Eu acho que acontece 
naturalmente, mas com as pessoas que são mais 
próximas e que estão trabalhando diretamente comigo. 
Eu acho que, a visão que eu tenho, pelo menos, é que 
na SMA, na área de meio ambiente, por ser uma área 
multidisciplinar, a gente tem muita conversa e muita 
troca de experiência, de informação, o tempo todo. Eu 
sou engenheiro civil e tem biólogos e eu nunca sei o 
que biólogo sabe e o biólogo nunca sabe o que eu sei. 
Então, em geral, a gente senta muito junto, discute 
muito, troca muito, em vários projetos. Às vezes, um 



levanta da mesa e começa a falar com outro e todo 
mundo já se reúne ali no meio da Superintendência, 
conversando sobre determinado tema. Então, eu acho 
que existe muita troca de experiências, de 
informações, só que isso, como te disse, não é 
sistematizado. (D) 

 

Eu não tenho receio nenhum. Eu explico tudo. Explico, 
desenho, eu falo, conto, eu não tenho nenhum 
problema com isso, mas eu sei que nem todo mundo 
pensa assim. Mas isso é uma coisa do meu grupo. O 
meu grupo não tem segredos nesse aspecto. Se for 
para explicar, explica; se for para desenhar, desenha. 
Mas eu sei que nem todos os grupos aqui são assim, 
como não são em todas as empresas! (L) 

 

Dois analistas apresentaram iniciativas de uma maneira mais estruturada de 

compartilhamento: 

Hoje em dia está muito centrado pelos POs 
[procedimentos operacionais] da Diretoria: você redige 
passo a passo aquilo que você faz, inclusive com a 
parte ilustrativa para realmente um leigo pegar aquela 
planilha, aquele arquivo e atualizá-lo, ser capaz. (I) 

 

 Não, eu não tenho receio nenhum; pelo contrário, lá na 
Infra, o grupo em que a gente trabalha, inclusive, cada 
vez que a gente descobre a solução para algum 
problema, a gente tenta compartilhar por e-mail; 
quando dá tempo a gente até cria um Word de passo a 
passo de como resolver aquilo; na medida do possível, 
a gente tenta compartilhar, e pelo contrário, a gente 
alardeia. (C) 

 

Tendo em vista que não há na EPE uma normatização, política ou diretriz 

quanto ao compartilhamento do conhecimento e ao fato de isso acontecer de forma 

intuitiva, a maioria dos entrevistados percebe que há na organização pessoas com 

essa preocupação, porém, não sabem transferir ou não querem por medo de 

perder poder e a posição ocupada: 

Acredito até que tenha a preocupação em transferir o 
conhecimento, mas não vejo acontecendo. Pode ser 
por limitação da pessoa, em não saber transferir o 



conhecimento, ou a empresa também ainda não 
estipulou um processo da transferência do 
conhecimento, como isso deverá ser feito. (A) 

 

Há pessoas sim, com essa preocupação; e de todos 
os tipos, inclusive do quadro inicial, que ainda estão, 
até o final do ano, na empresa, têm essa preocupação 
e há pessoas do quadro efetivo que têm essa 
preocupação, eu concordo que pode ser que haja 
pessoas também com receio. Não vou dizer que não 
tenha. Tem gente que acredita que conhecer uma 
coisa específica aqui, ele se mantém no cargo, ele se 
segura e eu não acredito muito que isso seja verdade. 
(I) 

 

 Eu acredito que sim. Eu acho que tem gente que não 
quer compartilhar, que tem interesse justamente de 
não compartilhar, mas acho que tem, sim, pessoas 
que compartilham. Acho que receio de perder a 
função. Falta a visão de cooperação, que somos uma 
empresa. Até entre as áreas. Você vê muito uma coisa 
de briga de poderes e não a intenção de cooperar e 
sair um produto melhor. Eu vejo isso muito entre áreas 
e não entre pessoas. (J) 

 

Diante disso, os analistas, de forma geral, acham difícil compartilhar o 

conhecimento por não terem mecanismos e ferramentas que os auxiliem para este 

fim e por considerarem o conhecimento algo muito personalizado, onde cada um 

compartilha o que quer, ou simplesmente não compartilham e cada um tem uma 

visão e experiência específicas: 

 É difícil compartilhar conhecimento. Conhecimento 
vem da experiência de cada um e da visão de mundo 
que cada um tem. Então, eu posso viver a mesma 
situação que você e ter uma visão diferente e ter um 
conhecimento completamente diferente... (D) 

 

 Eu diria que não é facilmente compartilhado dentro da 
organização. É preciso uma predisposição... é preciso 
se utilizar de algumas técnicas pra isso, para 
compartilhar; é preciso uma organização e uma 
política, uma realidade de gestão de conhecimento 
dentro da organização para que isso se dê de uma 
maneira transformadora e útil para a empresa. (H) 

 

Da organização, com certeza, não. Na minha área, a 
gente tenta fazer, mas é sem nenhum método. Não 
existe método para isso. É feito de forma informal, não 
é registrado, a informação que às vezes a gente 



compartilha, como a gente não registra, daqui a alguns 
dias outra pessoa faz outro processo e comete a 
mesma falha, então realmente tem muito a melhorar. 
(B). 

 

Dois pontos são vistos como fundamentais pelos entrevistados: a 

necessidade de documentar os procedimentos e atividades realizados por cada 

um; e reter as pessoas e, com isso, o conhecimento que elas possuem: 

Primeira coisa documentar, né? Primeira coisa, colocar 
no papel mesmo essas novidades... Você tem que ter 
um espaço para você registrar e que esse espaço seja 
consultado pelas pessoas, que sejam feitos encontros 
para as pessoas trocarem ideias e pra sedimentar 
essas novas informações. (B)  

 

 Eu acho que a maneira mais fácil e mais eficiente de 
manter o conhecimento dentro da empresa é manter o 
recurso humano na empresa. (D) 

 

 Primeiro de tudo, acho que criar uma normatização, ter 
uma equipe focada nisso, na gestão do conhecimento; 
no caso, eu consigo ver essa questão básica da 
biblioteca, dos periódicos, no caso biblioteca virtual e 
física, esse acesso, acho que deveria começar por aí 
para depois ir para os processos. (G) 

 

 Na estrutura que tem hoje, eu acho que através de 
coisa mais documentada. Você ter uma planilha e ela 
estar de uma maneira que qualquer um que entre 
consiga ver onde tem que colocar o dado, de onde 
está saindo o dado, e hoje em dia não é, as coisas são 
bem confusas. ... Uma maior organização dos 
documentos, das planilhas, dos arquivos em Word ou 
um manual mesmo de operação, isso já ajudaria. (J) 

 

Em casos de desligamento ou transferência de área, alguns analistas 

relatam que, em suas áreas, ocorre a preocupação em deixar tudo, pelo menos, 

documentado para que os que ficam possam dar continuidade. 

O analista I relata que quando alguém de sua área sai da organização, 

geralmente ocorre a transferência de conhecimento, mesmo que em um pequeno 

espaço de tempo, embora se perdendo, com isso, um pouco da capacidade de 



exercer aquela determinada atividade. O procedimento, como foi passado aos 

poucos, alguém consegue dar continuidade:  

 

 Há casos de pessoas que saíram abruptamente, 
passaram num esquema emergencial, mas algum 
conhecimento, é claro, que se perdeu, não se reteve. 
Mas houve casos aqui que a pessoa citou para a 
equipe que ia sair um pouco antes e foi passando aos 
poucos, gradativamente. Nesse caso específico, a 
gente perdeu a capacidade daquela pessoa, mas não 
o trabalho que se fazia na empresa. Então isso aí se 
reteve. Há os dois casos. 

 

Já o analista K percebe que a transferência do procedimento ocorre, mas 

sem nenhuma orientação ou seguindo uma diretriz: 

 

O que eu vejo aqui é muito mais no sentido da 
transferência do procedimento operacional, muito mais 
do que o conhecimento em si. Então você passa o 
processo, como se faz, onde estão as fontes, onde 
trabalha-se a matriz, mas a transferência do 
conhecimento em si, pela política de transição da 
empresa, ainda é uma coisa muito precária.  

 

Já o analista D afirma que em sua área, todas as vezes que alguém saiu da 

organização, foi de forma repentina e sem se preocupar com a transferência do 

conhecimento: 

Já aconteceram duas vezes casos aqui que somem 
completamente, as pessoas saem da mesa, deixam 
uma pilha de papel em cima da mesa e você não sabe 
o que é lixo e o que não é lixo, o que você tem que 
guardar ou não tem que guardar, e teve casos de ter 
reuniões sobre um determinado projeto em que aquela 
pessoa estava envolvida e não ter outra pessoa que 
soubesse do assunto para substituir, e as pessoas 
tiveram que aprender...  

 

4.3.3 Tratamento do Conhecimento Exógeno e Endógeno 

Quando perguntados sobre o conhecimento exógeno, nove analistas 

afirmam que a empresa não valoriza o conhecimento trazido com a pessoa ao 



entrar na organização, afirmando ainda que é algo totalmente ignorado, tanto na 

hora de alocar a pessoa na área que vai trabalhar, como na diferenciação do tempo 

de experiência que a pessoa tem: 

Totalmente ignorado. A experiência anterior não serve 
para absolutamente nada... Então, o conhecimento 
anterior não serve para nada; aliás, eu acho que é até 
um incômodo. (B) 

 

 Até mesmo pela estrutura de contratação que a gente 
tem, via concurso público, alguma diferenciação clara 
de uma pessoa que chega de uma faculdade, de uma 
pessoa que tem 20 anos de experiência, de mercado, 
que chega com pós-doutorado, hoje não se tem uma 
valorização específica disso. A única coisa que 
diferencia é no próprio processo seletivo, onde você 
tem uma prova de títulos, mas, fora isso, a coisa não 
tem nenhuma compensação financeira, não se tem 
nenhuma diferenciação de cargo por conta disso, 
então fica muito limitada essa diferenciação. (E) 

 

 Ele não é tratado. Ele é desconsiderado. Não faz a 
menor diferença aqui na empresa. Se você vem com o 
conhecimento de um mestrado, de um doutorado, de 
uma vida de trinta anos, de um trabalho profissional 
que possa agregar na área não faz a menor diferença 
aqui nessa empresa, infelizmente. (K) 

 

Para os respondentes que enxergam algum tratamento desse conhecimento, 

fica claro que isso acontece nas práticas individuais do dia a dia, onde a pessoa 

acaba utilizando o seu conhecimento, ou através de um bate-papo informal da 

equipe com o integrante novo para saber de sua experiência anterior. Porém, não é 

tratado institucionalmente, sendo, ainda assim, desconsiderado pela organização 

na pirâmide salarial, ou mesmo no plano de carreira: 

Eu não sei no restante da EPE, mas ali na nossa área, 
sempre que chega uma pessoa a gente fica curioso 
pra saber como isso era feito onde trabalhava, pra ver 
se surge uma ideia nova, pra ver se a gente tá fazendo 
algo errado, ou se a gente podia fazer melhor ou mais 
rápido. Enfim, a gente procura utilizar, sim, a bagagem 
de experiência de outras empresas, saber como era, 
saber como determinada coisa era feita, saber também 



se a gente está atrasado ou não, saber se já tinha isso 
implantado ou não. (C) 

 

 Bom, pra empresa, normalmente isso é valorizado, no 
sentido de a empresa acabar utilizando. Na minha 
área, a empresa utiliza o conhecimento da pessoa, a 
bagagem; em compensação, a empresa não valoriza 
em termos salariais. Normalmente, isso não é 
reconhecido. (I) 

 

Eu acho que hoje já é tratado. Algumas pessoas 
aproveitam esse conhecimento, mas eu já vi vários 
casos na empresa, de gente que entrou e falava que 
trabalhava com isso e foi totalmente ignorado e foi 
justamente trabalhar com uma coisa completamente 
diferente e tem gente que nem sabe que a pessoa tem 
aquele conhecimento. (J) 

 

No caso do conhecimento adquirido dentro da organização através de 

cursos e palestras, alguns respondentes dizem compartilhar, seja com os seus 

pares ou com o superintendente o que foi aprendido de maneira informal, porém 

sentem falta de um retorno dos seus superiores quanto aos trabalhos específicos 

de pesquisa, pois participam e não sabem o resultado do trabalho, ou então 

desconhecem sobre os trabalhos realizados pela área de que fazem parte e que 

não têm acesso: 

Adquirido com cursos, eu acho que ele ainda é um 
pouco repassado. Não é muito disseminado isso. 
Agora, especificamente dentro, o que é desenvolvido 
aqui, eu acho que não existe compartilhamento 
nenhum, eu acho que não existe nada; então, a 
pessoa pode estar trabalhando comigo, sentada na 
mesa do lado e fazendo coisas que eu nem imagino 
que ela esteja fazendo. Porque a gente não sabe de 
outras coisas e que são fundamentais para a gente 
desenvolver a tarefa que a gente está fazendo e 
muitas vezes trabalhos repetidos são feitos e a gente 
não sabe. Mas eu vi que recentemente também está 
sendo de interesse de algumas pessoas promoverem 
reuniões até com pessoas externas e que convidam 
outras áreas da empresa para haver uma maior 
interação. Mas isso é bem recente. Acho que há 
menos de um ano isso tem acontecido e aconteceram 
poucas vezes, mas eu acho que isso é muito 
proveitoso. Mas não existe essa divulgação. As outras 
pessoas têm que saber o que a gente está sabendo e 



a gente tem que saber o que elas estão fazendo. E 
saber o que pensam as outras áreas e como pensam. 
E eu vejo um problema que eu acho importante falar, 
não sei se nesse momento, mas a gente não tem 
muito acesso à parte gerencial, lá de cima mesmo: 
Presidente e diretoria. Eu acho que tem um buraco 
entre a gente e eles, às vezes, a gente faz um estudo, 
um trabalho, sem saber muito bem como isso vai ser 
aplicado ou o que eles estão pensando, o que eles 
estão querendo da gente, muitas vezes a gente chega 
lá em cima e eles falam que não está bom sem a 
gente saber o porquê de não estar bom. (D) 

 

 Hoje em dia você tem o curso... O superintendente, ele 
gosta de bater um papo, nem que seja rápido, também 
porque ele é muito demandado, mas ele gosta de 
saber como é que foi lá, resumir em geral como foi a 
experiência. Em geral, cada curso, a gente vai lá e a 
gente troca uma ideia, dentro da equipe e muitas 
vezes com o superintendente mesmo. Então, isso tem 
algum trato, normalmente não fica nenhum registro, 
nenhuma ata, nem nada; também não acho que, em 
geral, isso é necessário. É mais fácil ali no ambiente. 
(I) 

 

 Pouquíssimas vezes... A gente já falou dessa 
importância lá em cima, pouquíssimas vezes, de fato, 
a gente faz isso formalmente. O que acontece é muito 
mais informalmente; você chega para seus amigos, 
comenta como é que foi o curso; ou eu sei que alguém 
foi e eu vou lá e pergunto, mas formalmente é uma vez 
por ano que acontece. É muito pouco. Eu sinto muita 
falta, principalmente com relação a trabalhos que a 
gente acaba não participando da maioria dos eventos; 
eu sinto muito falta com relação a trabalhos que a 
gente às vezes ajuda a fazer e que às vezes o 
superintendente ou o chefe direto participa e não traz 
esse feedback, porque a gente ajudou, a gente 
participou e não sabe o que aconteceu. (J) 

 

Quanto a cursos, especificamente, existem opiniões divergentes, uns dizem 

que têm muito acesso e outros dizem precisar de muito mais cursos e trabalhar por 

intuição: 

Quando eu entrei na EPE eu não tinha experiência 
nenhuma em licitações; o que eu aprendi foi aqui 
dentro, com as pessoas que já trabalhavam na área e 
com os cursos que, para minha área, especificamente, 
a gente teve muito acesso aos cursos para se 
atualizar, para se preparar, mas essa não é a 



realidade da empresa, pelo menos não do restante da 
diretoria de gestão corporativa. Eu cansei de ver 
muitas queixas de colegas que não tinha acesso a 
cursos, no meu caso eu não posso reclamar disso. (B)  

 
Curso, a gente precisava de bem mais. A gente tem 
trabalhado muita coisa ali por intuição; às vezes, você 
não sabe exatamente, não tem a especialidade 
naquilo, você sabe fazer, mas não tem 
especialidade...[não sabe] se você está fazendo da 
melhor forma ou não.  
 Curso é que eu acho que a gente precisava de mais. 
Agora, troca de conhecimento é aquilo que já falei, ... a 
gente ali, pelo menos, tem. No restante da EPE , eu 
ouço falar que na área fim tem mais curso, mas não 
sei se eles trocam experiência entre si. Não sei dizer. 
(C) 

 

O analista K relata que entre as áreas e diretorias existe uma barreira na 

troca de conhecimento e que isso pode atrapalhar no processo de elaboração dos 

estudos da EPE, afirmando ainda que não existe diferenciação de um empregado 

que já está na empresa por alguns anos, adquirindo experiência, do empregado 

que acabou de ingressar na organização: 

 

Olha o que eu vejo aqui, eu acho que entre as áreas, 
entre as Diretorias, eu acho que existe um medo muito 
grande, uma barreira muito grande ainda dessa parte 
de transferência do conhecimento. As palestras são 
sempre para uma área ou para outra área. Quando 
você tem umas reuniões importantes, nunca as outras 
áreas são convidadas. Então, o conhecimento, essa 
parte fica sempre retida para alguém e é uma coisa 
que atrapalha muito depois o processo conciliatório 
para elaboração dos estudos da EPE. Mas, uma vez 
que você adquire o conhecimento aqui dentro também, 
ainda, a meu ver, não parece ser muito importante e 
não parece ser dado o valor. Ou seja, você passa 
cinco anos aqui, adquirindo conhecimento, toda a 
parte de planejamento energético, não é exatamente 
documentado, e não é valorado de forma eficiente. Se 
fosse valorado de forma eficiente, um empregado que 
tivesse seis anos, que tivesse com conhecimento de 
cinco ou seis anos de empresa, ele seria um 
empregado diferenciado de um empregado que acaba 
de entrar, sem conhecimento nenhum da área, 
entendeu? Então, é por isso que eu digo que não tem 



essa política de valoração, de retenção, de 
transmissão de conhecimento. 
 
 

4.3.4 O que Poderia ser Feito de GC na EPE 

Somente dois analistas percebem o CEDOC (Centro de Documentação) 

como uma ferramenta que pode auxiliar a GC, já que vai mapear os processos e, 

de alguma forma, documentar a forma pela qual os procedimentos são executados: 

 

O que está sendo feito, eu acho que essa iniciativa do 
CEDOC, de alguma forma, vai acabar mapeando que 
não existe essa gestão do conhecimento. (J) 

 
O que está sendo feito agora é esse CEDOC. Está 
mapeando os processos, sistema normativo, gestão 
de documentos. Isto eu acho que é um passo. É um 
primeiro passo. (L) 

 

  Outros manifestaram a importância de a alta gestão elaborar uma política de 

GC, juntamente a uma ferramenta que auxilie e padronize a forma de documentar e 

disseminar o conhecimento. Deve ser uma iniciativa vinda de cima para baixo: 

Isso daí é o que a alta cúpula tem que passar para 
baixo. Tem que ter um direcionamento da alta gestão. 
(A) 

 
Tinha que ser criada uma metodologia. Eles tinham 
que institucionalizar um método, uma metodologia, 
uma prática para que as pessoas pudessem fazer para 
isso... tem que vir de cima.(C) 

 
Precisamos ter, primeiramente, a política; em 
segundo, como instrumento um programa de GC, que 
aí viria a reboque a questão da sensibilização das 
pessoas para isso, grupos de trabalho, grupos de 
pensadores em relação a GC. (H) 

  

  Para o analista G, a criação de uma Biblioteca é algo primordial e básico 

para uma empresa que tem o foco em planejamento e pesquisa:  

Uma coisa que seria básica numa empresa de 
pesquisa seria uma biblioteca de acesso comum. 
Várias áreas ou têm acesso reduzido a periódicos que 
outras áreas contratam, ou nem têm acesso. Às vezes, 
um periódico poderia servir para várias, mas quem tem 
acesso é uma área só e eu não vejo, 
institucionalmente, algum órgão que seja superior e 
que administre todas essas informações. Essa questão 
da estruturação física, da biblioteca física e dos 



recursos também de TI que seriam necessários, 
estruturação de uma equipe para trabalhar com isso... 
Uma empresa cujo objetivo principal é subsidiar o 
Ministério com pesquisas precisa fazer essa base de 
dados e essa base de dados de informações tem que 
ser muito bem estruturada.  

 

  O analista I indica a criação de uma política de GC para garantir o 

compartilhamento do conhecimento entre as diretorias e superintendências, de 

forma que os gestores não motivem seus empregados a reter algum conhecimento 

que possa ser primordial à atividade de outra área: 

 

O essencial é a motivação contribuir para os gestores 
investirem nisso, porque muitas vezes são eles que 
seguram a informação. Então, às vezes, dá a 
impressão que tem segredo industrial de uma diretoria 
para outra. Então, fica às vezes um racha, “olha, isso 
aqui é super confidencial, é secreto, não passa para lá 
não”. Mas, na verdade isso aqui é uma empresa!!! Na 
verdade, o caminho é o inverso. Então, muitas das 
vezes, não é a minha Diretoria, não é a minha 
superintendência, mas tem diretorias, 
superintendências aqui na empresa que seguram a 
informação, para que isso não vaze para outras 
superintendências e diretorias, e muitas das vezes 
para segurar essa informação, não passam nem para 
os analistas. Então, fica ali naquele núcleo 
extremamente retido e fechado.  

 

4.3.5 A GC no Planejamento e Desenvolvimento dos Funcionários 

  A GC é vista por dois respondentes como uma grande aliada no 

planejamento das tarefas e no desenvolvimento dos funcionários, notadamente no 

que tange ao refazer de trabalhos, o que ocorre muito hoje em dia na organização: 

Na nossa área ali é não refazer, né? Não perder 
tempo fazendo coisas que já foram feitas, que alguém 
já sabe como faz.... Se isso não estiver bem 
documentado, a próxima vez que esse problema 
surgir, ele vai perder o mesmo tempo de novo. (C) 

 

 A gente bate muito a cabeça com coisas que já foram 
feitas. Às vezes, o caminho das pedras que um 
percorreu, outro vai percorrer desde o início, e vai 
haver os mesmos problemas, as mesmas dificuldades 
que alguém já passou por isso, que alguém já poderia 
pular todas essas etapas e pular para outros 
problemas que vão surgir dali pra frente. (D) 

 



  A valorização do conhecimento do empregado foi apontada como um fator 

que faz com que ele busque cada vez mais novos conhecimentos, tornando-o um 

profissional melhor: 

Os gestores não têm a visão de que os empregados 
são fonte de conhecimento e esse conhecimento é o 
produto que gera o produto da empresa. (B) 

 

 A partir do momento que ele é valorizado no 
conhecimento que ele tem e ele busca também 
alcançar outros conhecimentos para torná-lo melhor, 
para se tornar um melhor profissional. (E) 

 

  A GC também foi apontada por dois analistas como a base para que o 

conhecimento flua entre os colaboradores: 

Acho que ela é a base para que as pessoas possam 
contribuir com suas potencialidades e aprender com 
as potencialidades dos outros. Eu acho que ela é uma 
base: você ter o acesso às informações, ter clareza 
das regras, ter clareza da construção dos trabalhos, 
ter a continuidade, isso tudo devidamente 
documentado, é a base! (G) 

 
Se for bem estruturado, a tendência é que a gente 
aprenda mais e você absorva mais com outras 
pessoas ou com documentos. Você consiga absorver 
mais de alguma forma. Com certeza, isso ajuda nos 
trabalhos e no profissional, pessoal, no nosso 
conhecimento individualmente. (J)  
 

4.3.6 Práticas de GC 

  Esta parte da pesquisa objetivou levantar o quanto os respondentes já 

tinham ouvido falar em práticas de GC e quais eles percebiam sendo utilizadas na 

EPE. Para isso, foi mostrada uma lista com várias práticas de GC. No quadro 

abaixo, encontra-se o resultado do grau de percepção das práticas de GC, 

conforme a opinião dos analistas entrevistados: 

 

Quadro 7 - Resultado do Grau de Percepção das Práticas de  
GC dos entrevistados 

Práticas de Gestão do 
Conhecimento 

Não 
percebida 

Pouco 
percebida 

Percebida 
Muito 

Percebida 

Fóruns/ Listas de 
discussão 

    x   



Comunidades de prática   x     

Educação corporativa x       

Narrativas   x     

Mentoring e Coaching x       

Universidade 
corporativa 

x       

Melhores Práticas (Best 
Practices) 

  x     

Benchmarking interno e 
externo 

    x   

Memória organizacional   x     

Sistemas de inteligência 
organizacional 

x       

Mapeamento do 
conhecimento 

x       

Sistema de gestão por 
competências 

  x     

Banco de competências 
organizacionais 

x       

Banco de competências 
individuais 

  x     

Gestão do capital 
intelectual 

x       

Portais, intranets e 
extranets 

      x 

Sistemas de workflow   x     

Gestão de conteúdo x       

Gestão Eletrônica de 
Documentos (GED) 

  x     

Data Warehouse x       

Data mining x       

Costumer Relationship 
Management (CRM) 

x       

Balanced Scorecard 
(BSC) 

x       



Decision Support 
System (DSS) 

x       

Enterprise Resource 
Planning (ERP) 

x       

Fonte: elaboração própria 

  Dentre as respostas obtidas, alguns respondentes demonstram que em suas 

áreas existem práticas isoladas relacionadas à GC, porém eles fazem de forma 

intuitiva:  

Memória organizacional e banco de conhecimentos, a 
gente tenta fazer, só que não tem um método formal 
nem um local formal onde isso tudo esteja. A gente 
está, inclusive, para implantar, pelo menos na nossa 
área, um software que é tipo de help desk, de service 
desk, de gerenciamento dos serviços, e aí a gente vai 
passar a estar com tudo integrado lá, e eu acredito 
que isso vá ajudar muito a gente. Conheço... portais 
de internet e intranet a gente usa, até. Gestão 
eletrônica de documentos, a EPE também está 
implantando. (C) 

 

 Comunidades de prática, a gente tem alguns grupos 
que forma, que discute... Existem alguns grupos de 
conhecimento, que a gente troca conhecimento e que 
sempre dá muita confusão nas reuniões, muita 
discussão... Narrativa, existem as discussões, as 
apresentações que geralmente são feitas com 
pessoas de fora, pessoas técnicas, especializadas em 
alguns assuntos... Eu sei que tem uma área da EPE 
que contrata uma empresa de fora para levantar 
alguns assuntos de interesse da EPE, então tem um 
jornalzinho que eles fazem mensalmente, que faz um 
levantamento do que está acontecendo fora da EPE, e 
repassa para uma área específica. É superimportante 
isso de fazer um benchmarking... Gestão Eletrônica de 
Documentos, a gente tem uma pasta que a gente pode 
ter acesso, mas para conseguir acesso disso é 
superdifícil, eu tenho que pedir autorização para minha 
superintendente, que tem que pedir para o diretor, que 
tem que pedir para outro diretor. É ótimo isso, mas, às 
vezes, tem uma burocracia horrível. (D) 

 

 Benchmarking, inclusive a gente está tendo a 
oportunidade de usar esse tipo de ferramenta que é o 
benchmarking na nossa área de suporte, em função 
de trazer para a Organização conhecimento e 
experiência de sucesso na área de plano de cargos e 
salários, carreiras, gestão de líderes executivos, 
ambiente organizacional, entre outros itens que 
certamente tem tudo a ver com a gestão do 
conhecimento. (F) 



 

 Fóruns, eu acho superinteressantes e, de fato, já vem 
acontecendo alguns intradiretoria, a diretoria chama 
algumas pessoas e às vezes até funcionários fazem 
algumas palestras... Mas nós já tivemos, da DPG, um 
ciclo de palestras, que foi em 2009, mas ficou naquela, 
pois está gravado e está disponível para todo mundo, 
mas poucas pessoas acessam... Mapeamento tem na 
DPG, não de competência da equipe, mas dos 
processos. (G) 
 

  O analista B aponta a contratação do CEDOC como uma iniciativa onde 

haverá diversas práticas atreladas a GC: 

Com relação à gestão eletrônica de documentos, não 
sei se já foi abordado, mas a EPE, depois de três anos 
de tentativa, finalmente está conseguindo fazer a 
contratação de um projeto que se chama CEDOC, que 
abrange o sistema normativo, a elaboração de um 
sistema normativo, a gestão de processos e a 
implementação da gestão eletrônica de documentos; 
então, ainda não existe, mas as contratações estão 
sendo feitas. (B) 

 

4.4 DISCUSSAO DOS RESULTADOS 

4.4.1 A Gestão e o Mapeamento do Conhecimento 

Para Davenport e Prusak (1999, p. 88), “o mapa do conhecimento é um 

retrato daquilo que existe dentro da empresa e sua localização”. Eles afirmam que 

os mapas de conhecimentos corporativos devem indicar quem sabe o quê na 

organização. Um mapa de conhecimento indica o conhecimento, porém, não o 

contém, funcionando como um guia, cuja principal finalidade é mostrar o caminho a 

seguir quando se precisa do conhecimento. Os mapas de conhecimentos apontam 

particularmente para pessoas, documentos e banco de dados.  

Diante disso, não se identificou, na organização, um mapa do conhecimento 

onde se possam localizar as pessoas por assuntos específicos ligados à sua 



atividade fim, nem repositório formal de dados com documentos e registros do 

conhecimento crucial à organização. 

Tendo em vista que a disseminação de conhecimento deve abranger os três 

níveis hierárquicos: o operacional, o tático e o estratégico, percebe-se que na EPE 

o tratamento do conhecimento ocorre, basicamente, entre os níveis operacional e 

tático, mas, principalmente, no nível operacional, sem contar com diretrizes 

estratégicas e de forma individualizada ou restrita à pequenos grupos. 

O profissional que atua com GC nas organizações, deve trabalhar com 

várias frentes, apoiando as áreas de negócio na busca de novos conhecimentos 

provenientes tanto de fontes externas quanto internas; apoiando a empresa na 

disseminação da informação e nas políticas de comunicação; deve desenvolver 

políticas que aprimorem a cultura de conhecimento existente, divulgando novos 

modelos para a reflexão e usando abordagem do processo de aprendizado e ação; 

deve trabalhar para a estruturação da memória organizacional, contando com a 

ajuda dos representantes das áreas de especialidades e apoiando a interconexão 

entre os núcleos de conhecimento, identificando os conhecimentos individuais e 

criando sistemas e bases de dados que facilitem o acesso e a atualização da 

memória organizacional. Independente da gestão do conhecimento estar ligada 

estruturalmente à alta gestão ou ser ligada à área de gestão de pessoas ou 

recursos humanos, a sua visão e foco deverão ser totalmente direcionados às 

estratégias da empresa e estarem interligadas ao planejamento estratégico da 

organização. 

4.4.2 Transferência, Compartilhamento e Retenção do Conhecimento 

Percebe-se na EPE, igualmente identificada nas organizações da esfera 

pública por Schlesinger et al. (2008), uma característica ainda da administração 



burocrática, ocasionando situações contrárias a uma boa prática de GC: linha 

rígida de demarcação entre as áreas e os níveis de gestão, que acabam gerando 

conhecimento compartimentado; dificuldade de compartilhamento voluntário entre 

funcionários de áreas distintas; utilização do conhecimento como fonte de poder, 

como proteção do cargo e como alavanca para obter promoções; falta de 

reconhecimento daqueles que disseminam o conhecimento; e falta de formas 

pecuniárias de recompensas e de incentivos, tendo em vista as restrições 

orçamentárias governamentais. 

Considerando como ocorre o processo de transferência de conhecimento 

segundo Sveiby (1998), na EPE, a transferência ocorre somente entre indivíduos, 

através da troca de conhecimento entre os analistas e pela comunicação face a 

face. Porém, a transferência dos indivíduos para a estrutura interna é muito 

incipiente, tendo em vista que ainda não existe formalmente um repositório 

estruturado de dados. No que tange à transferência da estrutura interna para os 

indivíduos também não ocorre, ou ocorre de forma insuficiente, pois não existe 

nenhum processo de GC desenhado e sendo utilizado pela organização. 

Identificou-se uma grande preocupação por parte dos entrevistados quanto à 

transferência de conhecimento e constatou-se isso também por observação direta. 

A EPE passa por um momento delicado onde o quadro inicial contratado para dar 

início à organização e detém conhecimentos específicos desde a criação da 

empresa, está se desligando em cumprimento a uma decisão judicial. São 

empregados que já estão na organização, em média, há sete anos. Não se 

identificou, quanto à gestão, um direcionamento ou uma priorização relativos à 

transferência do conhecimento, principalmente nos casos de desligamento de 

pessoal, nem alguma orientação formal de transferência do conhecimento nos 



casos que já ocorreram e que estão para ocorrer. Sem ações claras e urgentes, 

não se poderá evitar perda significativa de conhecimento crucial para a 

organização. 

  Sendo assim, pode-se concluir que, com a saída de significativo número de 

empregados seniores sem a preparação organizacional necessária relativa à 

transferência do conhecimento, pode ocorrer perda de competência organizacional, 

descontinuidade de projetos, falta de memória organizacional, entre outros fatores 

negativos.  

A retenção do conhecimento na empresa é imprescindível para garantir que 

os processos, técnicas, estratégias e metas da organização não sejam afetados ou 

adiados caso algum especialista deixe a organização. 

Diante desses resultados, reafirma-se a ideia de Menezes (2006), que a 

memória organizacional (MO) precisa ser construída, mantida e administrada, 

sendo um componente importante nas iniciativas de GC. Ela é um instrumento de 

retenção do conhecimento da organização e de sustentação aos processos 

decisórios. 

4.4.3 Tratamento do Conhecimento Exógeno e Endógeno 

Segundo Senge (1990), as pessoas, primeiramente, ficam predispostas e 

motivadas a aprender, explorar e experimentar e, para as organizações, fica a 

incumbência de direcionarem as pessoas, desenvolvendo e reconhecendo seu 

desempenho e motivando para que cada vez mais se aprenda.  

Diante disso, não foi identificado na EPE nenhum processo específico de 

reconhecimento ou incentivo ao desenvolvimento dos seus empregados quanto ao 

conhecimento que ele agrega à organização, além do básico exigido para seu 



ingresso. Há no corpo técnico da empresa, analistas com estudos relacionados 

diretamente as atividades da empresa, tanto em nível de Mestrado, quanto em 

nível de Doutorado. Estudos estes que, certamente, proporcionam conhecimentos 

que agregam ricamente às atividades realizadas pelos empregados. Porém, não 

existe ainda na organização nenhum programa de incentivo à realização desses 

estudos, nem nenhuma diferenciação a nível de carreira, nem salarial, para 

aqueles que já os concluíram. Este tem sido um fator percebido como motivador do 

alto turn over, não medido nessa pesquisa, mas percebido pelos empregados 

entrevistados.  

O mapeamento e o desenvolvimento das competências individuais são 

necessários por possibilitarem a promoção das qualificações mais diversas que, 

quando transmitidas através de trabalhos, estudos e conhecimentos contribuem 

para um processo de conversão mais dinâmico e aprendizados mais coletivistas.  

Verificam-se na EPE alguns aspectos identificados como barreiras ao 

compartilhamento, advindas da própria organização, tais como as relacionadas à 

estrutura, à cultura e ao clima organizacional. Sendo o compartilhamento do 

conhecimento uma componente chave dos sistemas de GC, necessita-se trabalhar 

essas barreiras para que o conhecimento possa fluir dentro da organização e se 

consiga reter, de alguma forma, tal conhecimento. 

4.4.4 O Que Vem Sendo Feito de GC na EPE 

Apesar de não se ter identificado algum direcionamento específico sobre GC 

nas diretrizes do planejamento estratégico da empresa, percebe-se que as 

possibilidades de iniciativas sobre o tema podem surgir através da implantação dos 

três projetos existentes no planejamento estratégico: CEDOC, Sistema Normativo e 

Gestão de Processos.  



A EPE, desde sua criação, vem estabelecendo regras e formas de 

tratamento diferenciado isolados, entre suas mais diversas áreas, com o objetivo 

de organizar suas informações, seus documentos e seus processos. 

Os Sistemas Normativos são fundamentais para uma gestão estruturada, 

moderna e mensurável, alinhada às diretrizes estratégicas, táticas e operacionais 

do seu negócio. 

É necessário para a EPE prover uma gestão estruturada, moderna e 

mensurável, melhorando ainda mais os serviços prestados à sociedade brasileira. 

Para tanto, torna-se também necessário para a organização, estabelecer 

políticas, diretrizes, normas e procedimentos, de maneira a padronizar e balizar 

suas atividades, ações e processos. 

O sistema normativo, com o objetivo principal de organizar e padronizar as 

atividades da EPE através da criação e utilização de um conjunto de regras, 

critérios e parâmetros, associado aos processos de trabalho, poderá propiciar o 

cumprimento das diretrizes estabelecidas e o alinhamento com as determinações 

estratégicas da organização. 

Ele conterá instruções normativas distribuídas entre: 

 Políticas: que traduzem a visão e missão da organização indicando 

“onde” se deseja chegar, e “para quê”; 

 Diretrizes: que são orientações gerais, de caráter permanente, que 

subsidiam a tomada de decisão nos diversos escalões da 

organização; 



 Normas: é o conjunto de regras, preceitos e princípios estabelecidos e 

aprovados, que visam à obtenção de desempenho padronizado. Diz 

“o quê” deve ser feito. 

 Procedimentos normativos: são instrumentos de orientação e de 

consulta, utilizado quando se quer saber “como” deve ser realizada 

determinada atividade ou serviço. 

Diante desse cenário, surgiu a necessidade de implantar uma plataforma de 

Gestão de Processos, que permitirá a EPE executar seus processos de negócio 

em ambiente informatizado, de forma homogênea, consistente e controlada, dentro 

dos requisitos necessários.  

Esta plataforma contribuirá também com a revisão constante dos processos 

de negócios, colaborando para a obtenção de ganhos permanentes, criando 

condições para manter a EPE na vanguarda necessária ao seu negócio. 

A implantação de um Centro de Documentação centralizado e de políticas 

de Gestão Documental permitirá a EPE não somente gerir seus acervos 

documentais, como garantirá também que as diversas áreas usuárias e geradoras 

de documentos tenham ao seu dispor um ambiente controlado e adequado à 

preservação dos ativos informacionais físicos. 

Adicionalmente, como parte integrante da iniciativa da criação de um Centro 

de Documentação, entende-se ser fundamental que determinados documentos em 

formato físico (papel) sejam convertidos para o formato digital. 

Para garantir a gestão, a salvaguarda e a recuperação dos acervos e ativos 

informacionais digitais da EPE, torna-se necessário utilizar uma plataforma 

informatizada de Gestão Documental. 



Atualmente a EPE emprega a tecnologia Microsoft Sharepoint em iniciativas 

internas para a gestão de pequenos volumes de documentos eletrônicos. É 

necessário, entretanto, complementar, estender e adicionar funcionalidades de 

maneira que a tecnologia empregada esteja aderente às necessidades de negócio 

e às características e volumes dos acervos, criando assim uma plataforma para a 

Gestão Documental da EPE.  

Com a criação do Centro de Documentação (CEDOC), o emprego das 

politicas de Gestão Documental, da digitalização e da plataforma de Gestão 

Documental informatizada, a EPE busca os seguintes benefícios: 

 Aumento da produtividade e na celeridade dos processos e 

procedimentos, em função da substituição do trâmite em papel pelo 

trâmite eletrônico, com aumento na qualidade dos serviços prestados 

pela EPE; 

 Redução no tempo demandado para a localização de documentos;  

 Acesso simultâneo aos documentos, por diversos funcionários da 

EPE; 

 Alta disponibilidade: os documentos estarão disponíveis 

ininterruptamente; 

 Garantia de Contingência: o acesso às informações contidas nos 

documentos será assegurado, mesmo em situações de crise, como 

incêndios, inundações e outros fatores que ameacem a continuidade 

dos processos da EPE que dependem de acesso a estes 

documentos; 



 Segurança: acesso aos documentos de forma segura e controlada, 

permitindo que diferentes funcionários possuam diferentes 

permissões para acessar diferentes documentos; 

 Possibilidade de auditoria e rastreamento dos acessos aos 

documentos; 

 Redução na produção de cópias em papel dos documentos, evitando 

todos os problemas inerentes aos documentos físicos, tais como 

fidedignidade e segurança; 

 Salvaguarda definitiva do acervo dos documentos da EPE, impedindo 

a perda destas informações. 

Essas expectativas mencionadas acima foram percebidas através da análise 

documental da fundamentação da contratação desses projetos. 

4.4.5 A GC no Planejamento e Desenvolvimento dos Funcionários 

A EPE sendo uma Empresa onde o capital intelectual é um de seus 

principais ativos tem, além da diretriz de sua Diretoria Executiva de capacitar seus 

empregados, preparar sua equipe com o objetivo de efetivar a transição de seu 

quadro de pessoal. 

A atividade de Treinamento e Desenvolvimento, entendida na EPE como de 

Capacitação, visa, através do atendimento às demandas da Empresa, possibilitar a 

preparação dos profissionais da EPE através da preparação destes nas 

competências humanas, empresariais, científicas e/ou tecnológicas que 

contribuirão para o alcance dos objetivos da Empresa. 

As ações de capacitação da EPE são contempladas no Planejamento Anual 

de Capacitação da Empresa, que é realizado anualmente através do diagnóstico 



obtido a partir do levantamento de necessidades de capacitação junto às áreas da 

Empresa. 

São três os enfoques dos eventos de capacitação da EPE: 

a) Corporativos: aplicáveis a todos os empregados, por estarem 

relacionados à meta global da Empresa. 

b) Educação continuada: aplicáveis aos empregados identificados em 

consonância com as necessidades das áreas e da Empresa, tendo a 

ênfase em preparação, aperfeiçoamento e reciclagens, voltados para 

áreas específicas de capacitação. 

c) Gestão: aplicáveis para as lideranças da EPE e empregados a serem 

desenvolvidos, com abordagem voltada para gestão de pessoas, 

processos e projetos. 

Observou-se, através da análise documental, que a EPE conta com alguns 

programas de capacitação voltados para o desenvolvimento do corpo funcional que 

ocorrem desde 2008.  

Pode-se destacar o Curso de Conceitos Fundamentais para o Planejamento 

Energético, desenvolvido através de parceria entre a EPE e o PPE/COPPE-UFRJ, 

direcionado para a área técnica que teve como objetivo geral prover conhecimentos 

conceituais e instrumentais básicos sobre planejamento energético integrado, 

reforçando suas competências e contribuindo para que os mesmos compreendam 

e contemplem, na execução de seus trabalhos, as interfaces necessárias, suas 

implicações e relevância destes aspectos na consecução das atribuições 

institucionais da EPE. Já foram formadas 4 turmas entre os anos de 2009 e 2012. 

Este cenário se deparou com a necessidade percebida pela Gestão da EPE 

em suprir a carência de uma formação básica em planejamento energético para os 



profissionais do quadro permanente que não tiveram a oportunidade de obter tal 

expertise previamente. 

Assim, em 2009, para fazer frente a esta exigência, a Diretoria Executiva da 

EPE aprovou a realização do Curso de Conceitos Fundamentais para o 

Planejamento Energético voltado para uma atuação cada vez mais qualitativa no 

contexto do planejamento energético integrado da Empresa. Caracterizou-se como 

um curso de extensão, interno, concentrado no aperfeiçoamento e com enfoque na 

educação continuada, não substituindo as necessidades específicas de 

capacitação de cada área, mas sendo, sim, o início de um processo de capacitação 

mais aprofundado. 

Destacam-se também os ciclos de Palestras técnicas, coordenadas pela 

Diretoria de Estudos de Petróleo, Gás e Biocombustíveis e Diretoria de Gestão 

Corporativa, destinados aos profissionais de nível superior da área técnica da 

empresa. Atuam neste programa, como instrutores, os empregados da EPE bem 

como instrutores convidados de outras empresas e órgãos. As Palestras ocorrem 

ao longo do ano, sempre que é mapeada a necessidade do entendimento de algum 

tema específico. Os ciclos iniciaram efetivamente em 2009. 

Outro curso que merece destaque é o Programa de Desenvolvimento de 

Equipes de Alto Desempenho. Este curso fez parte do Programa Corporativo das 

ações de Capacitação da EPE e foi desenvolvido atendendo a uma demanda da 

Diretoria Executiva e teve por objetivo ampliar conhecimentos, desenvolver 

habilidades e trabalhar atitudes individuais que favoreçam a uma mudança de 

comportamento e a melhoria contínua da atuação das equipes de trabalho, 

possibilitando maximizar a produtividade individual e coletiva e auxiliar no alcance 



dos objetivos da Empresa. Foi realizado em 2012 pela FGV in company, 

abrangendo todo o quadro de pessoal da EPE. 

Foram observados outros eventos corporativos, de ordem menor, mas 

também de grande importância para o desenvolvimento dos empregados e da 

organização, tais como: palestras institucionais, workshops, evento motivacional, 

cursos para as áreas operacionais, entre outros. 

  Diante do exposto acima, verifica-se que é importante investir 

constantemente na qualificação dos seus especialistas para que se consiga 

preservar o patrimônio intelectual já acumulado.  

A valorização do empregado como fonte principal de conhecimento foi 

apontada como um fator que ajuda para que ele queira se desenvolver cada vez 

mais na organização.  

Para isto é necessário uma efetiva gestão de competências para que se 

identifiquem as competências individuais e com isso se aperfeiçoe as 

competências organizacionais. 

 

 

 

4.4.6 Práticas de GC 

As práticas de GC percebidas pelos empregados da EPE, não 

correspondem, necessariamente, às práticas identificadas no check list realizado 

através da análise documental e observação direta. 

Ratificando o analisado por Batista (2005), verifica-se na EPE que a falta de 

uma comunicação eficaz, um desconhecimento do tema, e a falta de percepção por 

parte da alta gestão da importância de um Plano de GC para a atividade fim da 



organização, colaboram com a percepção distorcida dos empregados quanto ao 

estágio de implantação das práticas. 

Apesar de constar no seu PEI que a EPE acha importante compartilhar 

metas e objetivos e cultivar a troca de conhecimentos e experiências, ela não 

apresenta nenhuma prática consistente que a auxilie a atingir esse objetivo. 



5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

5.1 CONCLUSÕES 

A presente pesquisa visou identificar como é tratado o conhecimento 

organizacional dentro da EPE, levando em consideração os processos de 

transferência, compartilhamento e retenção do conhecimento, como também 

identificar como os empregados percebem as práticas de GC existentes  na 

organização. 

Considerando a análise dos relatos apresentados e o objetivo da pesquisa, 

verifica-se que a EPE possui algumas práticas de GC, embora ocorram através de 

iniciativas isoladas e esforços pulverizados nas áreas em que pôde se observar e 

apesar de não existir ainda um plano de GC, nem instrumentos para sua 

elaboração. Como exemplo, podem-se citar os fóruns, as comunidades de práticas, 

a memória organizacional, o benchmarking externo, as melhores práticas, dentre 

outras, como práticas observadas dentro da EPE. 

Pôde-se confirmar a suposição de que os empregados nem sempre tem a 

real percepção da utilização das práticas de GC existentes na organização em que 

atuam. Quanto ao estágio de implantação das práticas de GC, os analistas da EPE 

acreditam que o estágio da maioria das mesmas é ainda embrionário ou até 

imperceptível. Isto pode ser verificado, principalmente, comparando-se o quadro 

das práticas percebidas pelos empregados com o check list das práticas 

observadas através de observação direta e análise documental. 

Isto ocorre, principalmente, por não haver na empresa uma sensibilização 

para o tema, e também por essas práticas serem utilizadas de formas isoladas 

pelas áreas e não haver um tratamento estruturado do conhecimento na 

organização. 



Alguns problemas puderam ser identificados devido à ausência de uma GC 

na organização, tais como: competências individuais e coletivas não exploradas, 

dificuldade de promover o aprendizado coletivo, constituindo-se em uma barreira à 

capacidade de criação e inovação, dificuldade em compartilhar o conhecimento por 

não terem mecanismos e ferramentas que os auxiliem para este fim e perda 

significativa de conhecimento, pois não há uma política de retenção relacionada ao 

turn over presente na organização.  

Sendo, no âmbito da esfera pública, um dos grandes desafios da GC 

codificar e disseminar o conhecimento tácito existente nos servidores e 

empregados públicos, de forma que esse conhecimento não se perca ao longo do 

tempo, o desafio existe em aprender a converter o conhecimento dos seus 

colaboradores em prol da organização. 

Conclui-se que é importante investir constantemente na qualificação do 

corpo técnico das organizações, mas sem descuidar da preservação do patrimônio 

intelectual já acumulado. O investimento realizado na qualificação dos empregados 

ao longo do tempo é um patrimônio pessoal, configurando assim a necessidade 

institucional da criação e manutenção de uma cultura organizacional dirigida ao 

compartilhamento de conhecimento.  

Neste sentido, apesar de a GC não ser priorizada pela Alta Direção da EPE, 

percebe-se a importância do tema, considerando a EPE uma organização na qual o 

conhecimento é insumo básico e que a atividade fim da empresa está relacionada 

a planejamento e pesquisas.  

No Planejamento Estratégico Institucional há projetos, já em fase de 

implementação, tais como o CEDOC (Centro de documentação), Gestão de 

Processos e o Sistema Normativo, que poderão colaborar com o processo de 



conhecimento organizacional, no que tange a possibilidade de se mapear 

formalmente o conhecimento e as práticas existentes na EPE. 

A GC precisa ser estudada e implementada a longo prazo, com a efetiva 

participação e envolvimento de todos os empregados. Faz-se necessário ressaltar 

ainda que não se trata apenas de construir conhecimento, mas também de fazer a 

gestão dos processos necessária para desenvolver, compartilhar e preservar o 

conhecimento, de forma a transformá-lo em competências, para que se possam 

atingir os objetivos da organização. Essas ações devem estimular a criação e 

disseminação do conhecimento no âmbito interno da organização. 

  Tendo em vista os resultados apresentados, verifica-se que os mesmos 

ainda são tímidos, como consequência de iniciativas isoladas e esforços 

pulverizados. Diante disso, conclui-se que há ausência de comunicação e 

compartilhamento de informações internamente sobre práticas de GC relacionada 

ao suposto desconhecimento do tema entre membros da alta administração, de 

chefias intermediárias e dos empregados de uma maneira geral.  

5.2 SUGESTÕES E RECOMENDAÇÕES PARA FUTUROS TRABALHOS 

Um dos elementos essenciais para a transferência do conhecimento é o 

desenvolvimento de estratégias específicas para incentivar trocas espontâneas e 

isso é fundamental em organizações, cujo papel principal é criar o conhecimento, 

como o caso específico da EPE. Diante disso, seria interessante formar um grupo 

de trabalho com a finalidade de promover a discussão sobre o tema e elaborar, 

implantar e acompanhar um programa de longo prazo de gestão de conhecimento 

na EPE e avaliar se existe um ambiente favorável a GC. 

  Sugere-se verificar em que estágio de maturidade se encontram outras 

empresas vinculadas ao MME – Ministério de Minas e Energia quanto a GC, 



visando o compartilhamento das melhores práticas e permitindo sinergia entre as 

mesmas. 

Recomenda-se, também, realizar novos estudos voltados para a esfera 

pública que visem verificar o estágio em que encontra o conhecimento 

organizacional de forma que isso se reflita no produto/serviço oferecido/prestado à 

sociedade. 
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APÊNDICE – MODELO DA ENTREVISTA 

Nome:       Idade:  
Tempo de empresa:      Cargo:    
Diretoria:       Área de Atuação:  
Nível de Instrução:  

 

 Mapeamento do Conhecimento. 

o Você já ouviu falar em Gestão do Conhecimento? Aonde foi isso? 

o Segundo o seu ponto de vista, a EPE conta com uma estratégia ou 

política de gestão do conhecimento? 

o Em quais áreas você percebe iniciativas de GC? 

o Qual é a área que concentra a responsabilidade por gestão do 

conhecimento na organização? 

 Compartilhamento do conhecimento. 

o Você tem algum receio em compartilhar o seu conhecimento? Como faz? 

o Você acha que há pessoas na EPE que têm essa preocupação, em 

compartilhar o conhecimento adquirido?  

o Segundo o seu ponto de vista, o conhecimento é facilmente 

compartilhado dentro da organização?  

 Retenção do conhecimento. 

o O que você faria para reter o conhecimento dentro da organização? 

o Quando há casos de alguém sair da organização, como ocorre a 

transferência do conhecimento? Existe essa preocupação?  

 Tratamento dos conhecimentos endógeno e exógeno a EPE. 

o Como é tratado o conhecimento que a pessoa traz de fora da 

organização?  

o E o conhecimento adquirido dentro da organização? 

 Gestão do conhecimento na preservação da memória organizacional. 



o O que você acha que está sendo feito e o que acha que poderia ser feito 

de GC na EPE? 

 Planejamento e desenvolvimento dos funcionários. 

o No seu entendimento, como a GC pode ajudar no planejamento e 

desenvolvimento dos funcionários? 

 Práticas de gestão do conhecimento. 

o Você conhece alguma(s) prática(s) de gestão do conhecimento da lista 

abaixo? Qual?  

Práticas de GC 

Fóruns (presenciais e virtuais)/Listas de discussão 

Comunidades de prática ou Comunidades de conhecimento 

Educação corporativa 

Narrativas 

Mentoring e Coaching: 

Universidade corporativa 

Melhores Práticas (Best Practices) 

Benchmarking interno e externo 

Memória organizacional/Lições aprendidas/Banco de conhecimentos 

Sistemas de inteligência organizacional 

Mapeamento ou auditoria do conhecimento 

Sistema de gestão por competências 

Banco de competências organizacionais 

Banco de competências individuais 

Gestão do capital intelectual ou gestão dos ativos intangíveis 

Ferramentas de colaboração como portais, intranets e extranets 

Sistemas de workflow 

Gestão de conteúdo 

Gestão Eletrônica de Documentos (GED) 

Data Warehouse 

Data mining 

Costumer Relationship Management (CRM) 

Balanced Scorecard (BSC) 

Decision Support System (DSS) 

Enterprise Resource Planning (ERP) 

Key Performance Indicators (KPI): 

 

 

 



ANEXO – ORGANOGRAMA MACRO DA EPE 

 

 

Fonte: PEI EPE (2013) 

 

 


