
APRESENTAÇÃO

Estudo publicado recentemente, de autoria de Massaro, Dumay e Garlatti (2015),1 
destaca que a gestão do conhecimento (GC) no setor público como área de pesquisa 
cresceu em importância nos últimos anos. No entanto, destaca alguns problemas: 
há poucos autores especializados no campo; o nível de colaboração entre eles e de 
comparações internacionais ainda é baixo; e as principais revistas que tratam do 
assunto publicaram poucos trabalhos sobre GC na América Latina na última década. 
Além disso, a literatura acerca dessa área de pesquisa ainda contribui pouco para a 
sua implementação em organizações públicas.

Considerando as contribuições que a GC pode trazer para aumentar a 
eficiência, inovar processos de trabalho e melhorar a qualidade dos serviços públicos, 
e levando em conta as características específicas do setor, Massaro, Dumay e Garlatti 
(2015) argumentam que o estudo de GC no setor público demanda uma agenda 
separada de pesquisa.

O Ipea conta com uma agenda específica de pesquisa sobre GC no setor 
público desde 2003, quando realizou o trabalho, publicado no ano seguinte, 
intitulado Governo que Aprende: gestão do conhecimento em organizações do executivo 
federal.2 De 2004 até os dias atuais, o instituto publicou nove trabalhos que analisam 
como a GC é tratada em diversas áreas: empresas estatais do Executivo federal; 
órgãos e entidades da administração direta também do Executivo; organizações 
do Judiciário; área de saúde; instituições de ensino superior; Ministério Público; 
e Legislativo federal (Batista, 2004).3 Além disso, publicou uma obra4 em que 
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propõe um modelo de GC para a administração pública brasileira e um método 
de implementação. Também lançou estudos de caso5 que descrevem a adoção desse 
modelo por organizações públicas diversas, tais como: a Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos (ECT); a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial 
(ABDI); a Superintendência de Aeronavegabilidade da Agência Nacional de Aviação 
Civil (SAR/Anac); o Ipea; o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios 
(MPDFT); e o governo do estado de Minas Gerais.

Nesta obra, a décima publicada por este instituto sobre o tema, são analisadas 
experiências de implementação de GC no setor público de três países do continente 
americano (Canadá, México e Chile) e de cinco países europeus (Portugal, Reino 
Unido, Alemanha, Áustria e Suíça). Trata-se de obra pioneira cuja principal 
colaboração é descrever políticas, estratégias e práticas de GC no setor público 
desses países, assim como os resultados alcançados.

Com este livro, o Ipea contribui, mais uma vez, para a teoria e a prática 
de GC em organizações públicas. A literatura é enriquecida com este primeiro 
trabalho destinado a analisar experiências de sua implementação no setor público 
de países de dois continentes. Além disso, as políticas, as estratégias e as práticas 
de GC aqui descritas poderão servir de subsídio para a institucionalização dessa 
gestão em órgãos e entidades da administração pública brasileira dos três poderes 
(Executivo, Legislativo e Judiciário) e dos três níveis de governo (federal, estadual 
e municipal) e, dessa forma, contribuir para a melhoria dos serviços prestados pelo 
Estado à sociedade.

Jessé Souza
Presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

5. Batista, F. F. et al. Casos reais de implantação do modelo de gestão do conhecimento para a administração pública 
brasileira: o caso da Fundação Oswaldo Cruz. Brasília: Ipea, 2015. (Texto para Discussão, n. 2075). Batista, F. F.; Quandt, 
C. Gestão do conhecimento na administração pública: resultados da pesquisa Ipea 2014 – práticas de gestão do 
conhecimento. Brasília: Ipea, 2015. (Texto para Discussão, n. 2120).


