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Gestão do Conhecimento
Processo de negócio que formaliza a gestão e uso dos ativos intelectuais de uma organização.
Abordagem colaborativa e integrativa para a produção, captura, organização, acesso e disseminação de ativos de informação, que incluem bases de dados, documentos, conhecimentos tácitos e experiências pessoais. 

Gartner







“Gestão do Conhecimento” - origens







Saúde



 Planejamento Estratégico 2003/2006
 Planejamento Estratégico 2006/2010
 Planejamento Estratégico 2011/2015
 Planejamento Estratégico 2015/2021

GCo: recurso ESTRATÉGICO
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Exemplos e mais exemplos…
 Banco de competências 
 Benchmarking
 Coaching
 Comunidades de prática
 Data mining
 Fóruns/listas de discussão
 Lições aprendidas 
 Mapeamento de processos
 Melhores práticas 
 Mentoring
 Memória organizacional

 Narrativas (Storytelling)
 Portais
 Publicações oficiais
 Repositórios digitais 
 Sistemas de Inteligência 

Organizacional
 Trilhas de aprendizagem
 Universidade corporativa
 Wikis
 ...



COMUNIDADES DE PRÁTICA



“Um grupo de pessoas que resolvem se aglutinar entre si para realizar empreendimentos comuns com vistas ao desenvolvimento em um domínio de conhecimento vinculado a uma determinada prática.” 
(Wenger e outros)

“Um grupo de indivíduos que se reúnem periodicamente, por possuírem um interesse comum no aprendizado e na aplicação do que foi aprendido.” 
(Etienne Wenger)

O que são Comunidades de Prática





Portal corporativo: www.tcu.gov.br 



Portal corporativo: www.tcu.gov.br 





 Repositório institucional;
 livre inserção de documentos;
 gestores - aprovação conteúdo;
 conteúdos com um ou mais docs (coleção).

Biblioteca Digital





Publicações institucionais



Wiki 



Wiki 

 Conteúdo em construção, livre e colaborativo;
 verbetes estruturados - VCE;
 caráter não oficial; 
 uso restrito ao público interno;
 “monitoramento” das inserções de conteúdo. 



 Memória organizacional
 Programa de Retenção de Conhecimentos Estratégicos
 Lições aprendidas e boas práticas
 Sistemas de Inteligência Organizacional
 Universidade corporativa – ISC
 ...



Onde está? Como acesso? Temos isso?
Eu sei que temos!

Já achei uma vez...
Olha no 
Google
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 Representação da informação – metadados de entrada de dados, incluindo indexação e classificação
 Recuperação da informação – metadados de pesquisa: usuário interno/externo/potencial, estratégias de busca (termos x conceitos, sinonímia, relacionamentos)



Tesauro do TCU



Integração do VCE e aplicações desejadas

Gestão documental 
Museu do TCU 
Processo eletrônico
Portal - total 

Biblioteca digital
Parcial portal – Comunicação
Wiki de Controle Externo
Sistema Jurisprudência (e-Juris)

Acervo bibliográfico
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