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Uma era pode ser definida como um período que começa com mudanças significativas 
na economia e na sociedade. Na Era do Conhecimento, iniciada no final do século XX, 
surge uma forma nova e avançada de capitalismo. Nesta fase, o conhecimento e as ideias 
são a principal fonte de geração de riquezas – e, portanto, de crescimento econômico –, 
mais importante que terra, trabalho, capital e outros recursos tangíveis. Além disso, 
surgem formas novas de trabalho e de negócio, e, como consequência, tornam-se 
necessários novos tipos de trabalhadores, com diferentes competências (conjunto 
de conhecimentos, habilidades e atitudes). 

Na Era do Conhecimento, o significado do conhecimento está mudando. 
Ele não é mais visto apenas como algo produzido e armazenado nas mentes dos 
especialistas, ou como o conteúdo presente em livros e revistas, classificado em 
disciplinas como matemática, física, química, biologia etc. Conhecimento é 
definido não só como “entendimento obtido por meio da experiência, análise e 
compartilhamento” (Weidner, 2014, tradução nossa), mas também como uma 
forma de energia, um sistema de redes e fluxos, como algo que faz coisas ou torna as 
coisas possíveis de acontecer. Nesta era, o conhecimento é conceituado e valorizado 
não pelo que é, mas pelo que pode fazer. O conhecimento relevante não é mais 
resultado do trabalho individual, mas do esforço de uma inteligência coletiva, isto 
é, de grupos de pessoas com competências complementares que colaboram entre 
si com propósitos claramente definidos.

O entendimento sobre o que é gestão do conhecimento (GC) também está 
em constante evolução. A consultora Nancy Dixon classifica as mudanças na 
maneira de ver a GC, desde meados da década de 1990 até os dias atuais, em três 
eras. Cada uma delas é marcada por uma ênfase específica.2 Na primeira era da 
GC, período que vai de 1995 a 2000, entendia-se GC como gestão da informação.  
A sua função de destaque era coletar e disseminar, isto é, as organizações buscavam 
captar o conhecimento explícito contido em documentos e disponibilizá-los em 

1. Técnico de planejamento e pesquisa da Diretoria de Desenvolvimento Institucional (Dides) do Ipea; e professor do 
mestrado em gestão do conhecimento e tecnologia da informação da Universidade Católica de Brasília (UCB).
2. Dixon, N. Three eras of knowledge management. (Apresentação em vídeo para o YouTube). Disponível em:  <https://
www.youtube.com/watch?v=_YC8jYeKpBw>. Acesso em: 16 dez. 2015. 
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repositórios digitais. A ênfase era mais na tecnologia que nas pessoas. Na segunda 
era da GC, ocorrida entre 2000 e 2005, o entendimento de GC passou a ser de 
gestão da experiência. Dava-se ênfase à experiência das pessoas, ao conhecimento 
tácito. É nessa era que surgem as comunidades de prática virtuais, popularizadas 
pelo trabalho de Wenger, Mcdermott e Snyder (2002). A função da GC valorizada 
nessa época era conectar as pessoas, para que elas pudessem compartilhar suas 
experiências profissionais, com o intuito de se aprofundarem num determinado 
domínio do saber. O entendimento predominante após 2005 é que GC diz 
respeito à gestão de ideias. O foco está na produção coletiva do conhecimento 
para resolver problemas e inovar. Nesta era, as organizações começam a aprender 
a usar o conhecimento coletivo e, com isso, aumenta a importância da criação de 
uma cultura organizacional colaborativa. 

A GC, portanto, é vista nos dias de hoje como a gestão mais apropriada 
para a Era do Conhecimento. As mudanças na economia global levaram  
as organizações a enfatizar temas como aprendizagem, inovação e compartilhamento 
de conhecimento para assegurar o uso do melhor conhecimento disponível. A GC é 
relevante devido ao papel preponderante do conhecimento. Isto pode ser observado 
na importância atribuída à comunicação, à colaboração e ao compartilhamento, 
assim como à otimização dos processos por meio da utilização, da reutilização 
e da criação do conhecimento. O sucesso é resultado de uma estratégia clara de 
integração dos princípios e práticas da GC aos processos de trabalho.

Para a alta administração no setor privado, a GC é relevante porque contribui 
para que a empresa seja competitiva e alcance a liderança estratégica na Era do 
Conhecimento. Na administração pública, por sua vez, a GC é o caminho para a 
excelência por ser um método capaz de assegurar a qualidade nos serviços prestados 
à população. Também é vista como estratégica pela liderança das organizações 
porque permite melhorar de maneira significativa o desempenho organizacional, ao 
preconizar o foco da gestão em atividades intensivas em conhecimento: educação 
e treinamento, gerenciamento de projetos, gestão de processos, planejamento 
estratégico e trabalho em equipe.

Para o trabalhador do conhecimento, a GC é um meio para facilitar suas 
atividades profissionais. Ao contribuir para que o conteúdo certo chegue à pessoa 
certa na hora certa, a GC ajuda os colaboradores a terem um melhor equilíbrio 
entre trabalho e vida pessoal. Além disso, contribui para reduzir o estresse no 
ambiente de trabalho, e promove a aprendizagem individual e novas oportunidades 
na carreira. A GC permite tornar mais fértil o profissional que usa o intelecto para 
produzir informação e conhecimento.  A implementação de práticas de GC libera 
o trabalhador para ser mais criativo, inovador e produtivo, além de desenvolver 
suas competências (conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes).
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Recente estudo publicado em uma das principais revistas na área, o Journal 
of Knowledge Management, destaca que cresce a importância da GC no setor 
público como área de pesquisa. Salienta, também, que o baixo nível de cooperação 
internacional entre os autores e o número reduzido de estudos de caso comparativos 
demonstram que a literatura é fragmentada (Massaro, Dumay e Garlatti, 2015).

Este livro contribui tanto para os órgãos e as entidades da administração pública 
interessados em implementar a GC como para o desenvolvimento da pesquisa na 
área, ao reunir análises de especialistas sobre políticas, estratégias e práticas de GC 
sendo implementadas nos setores públicos do Canadá, do México, do Chile, de 
Portugal, do Reino Unido, da Alemanha, da Áustria e da Suíça.

No capítulo 1, Kimiz Dalkir, professora da disciplina de GC da School 
of Information Studies, da McGill University (em Montreal, no Canadá), 
descreve cinco casos exitosos de implementação da GC no Canadá, em especial, 
em organizações públicas federais e estaduais. O foco da autora é nas práticas 
implementadas pelas seguintes instituições: i) Natural Resources Canada, que 
elaborou uma referência interna e externa de práticas de GC; ii) Transport Canada, 
que produziu um plano de sucessão para a organização; iii) Hydro-Quebec, que 
compilou narrativas para captar lições aprendidas e construir sistemas de memória 
organizacional; iv) Tobacco Control Branch, que efetua análise de redes sociais 
para agilizar a resposta aos pedidos da Lei de Acesso à Informação; e v) Center 
for Security Science, que criou uma rede de especialistas em antiterrorismo. 
Além disso, ela descreve como a avaliação foi realizada e demonstra o sucesso das 
iniciativas. Para cada caso de implementação, o grau de implementação e alcance na 
organização foi avaliado com base no modelo 4 Is (Crossan, White e Lane, 1999). 

No capítulo 2, Gregorio Pérez Arrau, professor da Faculdade de Administração 
e Economia da Universidade de Santiago do Chile, descreve e analisa a aplicação 
de políticas, práticas e ferramentas de GC no setor público chileno. Nas seis 
organizações pesquisadas, as práticas implementadas não recebem o rótulo de 
GC. Estão em um estágio embrionário e relacionam-se à educação corporativa. 
Os casos estudados foram: i) Academia de Obras Públicas (AOP), do Ministerio 
de Obras Públicas; ii) Escuela Técnica de Formación, da Dirección del Trabajo; 
iii) Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis); iv) Academia de Formación, 
da Defensoría Penal Pública; v) Escuela de Gendarmería; e vi) Programa de 
Gestão do Conhecimento, do Departamento de Recursos Humanos da Aduana 
de Chile. Arrau destaca a origem, o objetivo, o tipo de política ou prática aplicada, 
o contexto social e organizacional em que a iniciativa foi executada, os resultados 
alcançados e as barreiras e facilitadores. 

No capítulo 3, Leonor Pais, professora e pesquisadora da Faculdade de 
Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, de Portugal, 
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descreve e caracteriza os processos de GC existentes nas câmaras municipais (CMs) 
portuguesas, correspondentes às prefeituras municipais brasileiras, avaliados a 
partir das percepções dos seus colaboradores. A autora verifica se há diferenças nos 
processos de GC quando se comparam CMs com serviços certificados e CMs sem 
serviços certificados; analisa o papel da cultura organizacional na implementação 
dos processos de GC estudados; e apresenta, a partir dos resultados encontrados, 
recomendações para a implementação da GC em outras organizações do setor público.

No capítulo 4, Francisco Javier Carrillo, professor de GC e diretor  
do Grupo de Pesquisa Estratégica das Sociedades do Conhecimento do Instituto 
Tecnológico de Monterrey, no México, apresenta uma visão geral das iniciativas 
de GC no setor público do México. O autor enfatiza principalmente a GC no 
nível organizacional, mas também aborda o tema a partir de uma perspectiva 
social mais ampla: o desenvolvimento baseado no conhecimento (knowledge-based 
development – KBD).

Finalmente, no capítulo 5, Peter Heisig, pesquisador da Leeds University 
Business School, do Reino Unido, analisa iniciativas e projetos de GC no setor 
público de quatro países: Áustria, Alemanha, Reino Unido e Suíça. O autor conclui 
que a GC é considerada um assunto relevante em todos estes países. É relevante 
em todos os níveis de governo, do local ao federal, assim como em várias áreas: da 
financeira à de defesa nacional. Destacam-se nas experiências destes países europeus: 
i) pesquisas realizadas para diagnosticar a situação das iniciativas de GC (Áustria e 
Alemanha); ii) definição de estratégias de GC para o setor público (Áustria, Suíça 
e Reino Unido); iii) iniciativas para reter o conhecimento de especialistas devido 
a fatores diversos, tais como: aposentadoria, promoção, rotatividade e demissão 
(Prefeitura de Erlangen, no estado da Baviera, na Alemanha; e Ministério da Fazenda 
da Áustria); e iv) compartilhamento do conhecimento entre órgãos públicos via 
blogs, wikis, network e páginas amarelas (Civil Pages, no Reino Unido), e entre 
governos locais (Reino Unido).

A leitura atenta das experiências de realização de diagnósticos e de implementação 
de políticas, estratégias e práticas de GC analisadas mostra a relevância da GC em 
todos os países analisados. A expectativa dos autores deste livro é que os casos reais 
aqui apresentados de implantação da GC na Alemanha, na Áustria, no Canadá, no 
Chile, no México, em Portugal, no Reino Unido e na Suíça sirvam de incentivo 
para servidores e gestores públicos encarregados de institucionalizar a GC nas suas 
instituições, e de referência para a elaboração e a implementação de políticas e 
estratégias de GC nos três poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) e nos três 
níveis de governo (federal, estadual e municipal) do Estado brasileiro.
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