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O que é GC para você? 



Outras definições GC 

“... abordagem integrada e colaborativa ao processo de criação, captura, 
organização, acesso e uso dos ativos de informação.” 

 

“A arte de criar valor a partir dos ativos intangíveis da organização”  
     

 

“Gestão do conhecimento é nada mais que gerenciar o fluxo da informação, 
provendo a informação adequada às pessoas que necessitam dela, para que as 
mesmas possam agir rapidamente. (…) e é um meio, não um fim.” 

 

 



Temas mais comuns envolvendo a GC 

• Transferência e troca 

• Colaboração e Interação 

• Processo e não uma 
tecnologia 

• Ação 

• Facilitação do aprendizado e 
da colaboração 

 

 

• Provimento da informação 
certa às pessoas certas, no 
local certo, no tempo certo 

• Recurso infinito 

• Melhoria do desempenho 
organizacional 

 

Regan, 2006 



Definição da ESA 

http://www.youtube.com/watch?v=SikDO3rjre8 

http://www.youtube.com/watch?v=SikDO3rjre8


Gestão do conhecimento 

Abordagem multidisciplinar para se atingir objetivos 
organizacionais (gerar valor) a partir da melhor utilização do 

conhecimento em termos de 

 

 

 

Pessoas 

Processos Tecnologia 



Capitais do Conhecimento 

Rodrigues, Cavalcanti & Bounfour, 2016 



Dos dados ao conhecimento… 

Dados Informação Conhecimento Inteligência 

Vantagens competitivas 

Agilidade 

Inovação 

Valor 
percebido 

Interpretação 



Aplicação prática 



Algumas lições aprendidas 

1. Envolva profissionais que colaborem e estejam 

dispostos a trabalhar fora de sua expertise 

2. Trabalhe regularmente a integração da equipe 

3. Identifique e gerencie elementos motivadores 

4. Crie canais diretos com seus stakeholders 

externos 

5. Inclua e mantenha seus clientes na cocriação de 

valor 

6. Capacidade de executar a estratégia é o elemento 

chave para a transformação 



Ou seja... depende cada vez mais das pessoas 

A geração de valor e de vantagens competitivas não possui relação 

com a quantidade de conhecimento reunida, mas sim com a 

qualidade de sua utilização 
Sveiby, 2000 

 



Por outro lado... 

90 anos 100 anos 40 anos 

Bem-vindos à 4ª Revolução Industrial 



Tecnologias digitais 

Inteligência artificial (AI) Realidade aumentada / 
virtual (AR/VR) 

Ciência dos dados e Big 
data 

Internet das coisas (IoT) Biotecnologia 

Nanotecnologia  Ciência dos materiais Fabricação digital  Redes e sistemas 
computacionais 

Robótica  

Veículos autônomos Impressora 3-D Armazenamento de 
energia 

Computação quântica Tecnologia de registro 
distribuído 

(DLT/Blockchain) 



Mudança é inevitável e irreversível! 

As novas tecnologias estão se combinando e  

fundindo os mundos físico (tangível) e digital (intangível) 

 

 







O valor hoje está nos dados! 



Chegando ao advento da: 



Por que não uma Ciência do Conhecimento? 

Dados Informação Conhecimento Inteligência 

Interpretação 

Ciência da Informação 

X 

Ciência dos dados 
Vantagens competitivas 

Agilidade 

Inovação 

Valor 
percebido 



Não estamos retrocedendo? 



Será apenas uma nova ‘moda’? 



Tomada de decisão orientada por dados 



Será que funciona? 

https://www.oecd.org/economy/growth/digitalisation-productivity-and-inclusiveness/ 

https://www.oecd.org/economy/growth/digitalisation-productivity-and-inclusiveness/
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Qual é a sua opinião? 

Por que não existe uma Ciência do Conhecimento? 

Não estamos retrocedendo? 

Ciência dos dados e Big data é apenas uma nova ‘moda’ na GC? 

O quê funciona para gerar valor? 

 

 



Principais questões da GC 

reter o 
conhecimento e a 

experiência dos 
colaboradores 

registrar e 
compartilhar as 

lições aprendidas  

melhorar a 
qualidade do 
processo de 

tomada de decisão  

reduzir o fator de 
risco na tomada de 

decisão  

manter a sinergia 
dos grupos de 
especialistas  

acelerar o 
aprendizado dos 

novos 
colaboradores 

repassar a 
experiência dos 

mais antigos  

utilizar a 
experiência de 
especialistas  

adotar uma cultura 
de 

compartilhamento 
e de colaboração  

criar ambiente de 
inovação sistêmica  



Ecossistema Big Data do Crie 

Sodré, 2016 

Souza et al., 2019 



Mensagem final 

Estamos mudando alguma coisa real ou só a narrativa? 

https://youtu.be/2HfRKHAnkUQ 
 

https://youtu.be/2HfRKHAnkUQ




O futuro tem muitos nomes. Para os fracos, é o inatingível.  
Para os temerosos, o desconhecido.  

Para os corajosos, a oportunidade. 
Victor Hugo 

 

Maurício Rodrigues 
 

mauricionr@tce.rj.gov.br 
mauricio@crie.ufrj.br 

linkedin.com/in/mauriciorodrigues 

Obrigado! 
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