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RESUMO
Com o advento da ‘Era da Informação’, o conhecimento passou a ser considerado como uma mercadoria valiosa que
está embutida em produtos, processos e serviços. Sendo assim, cada vez mais se observa a importância das práticas de
GC (gestão do conhecimento). A GC é entendida como o processo que permite a criação e difusão do conhecimento nas
organizações,  possibilitando-as  obterem  vantagens  competitivas  sustentáveis  (NONAKA;  TAKEUCHI,  1997;
DAVENPORT;  PRUSSAK,  1999).  Diante  disso,  o  objetivo  geral  desta  pesquisa  é  realizar  um estudo  bibliográfico
exploratório acerca das práticas de GC de recursos humanos na administração pública. Para tal, a pesquisa, que é
exploratória,  possui uma abordagem qualitativa.  Para a revisão bibliográfica foi  utilizado livros,  artigos e etc.  Como
principais resultados, observou-se que as práticas de GC de recursos humanos transcendem a finalidade de melhorar o
desempenho organizacional e possui uma importante função na sociedade democrática, permitindo que as organizações
públicas consigam acompanhar as mudanças da nova “Era da Informação”.
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1 INTRODUÇÃO

Em uma “Era” tão acirrada e competitiva, as empresas buscam criar vantagens competitivas
sustentáveis para, assim, se manterem ativas no mercado. Sendo assim, elas adotam o processo da
GC (gestão do conhecimento) em sua organização para agregar valor, com seus ativos intelectuais.
A  GC  é  entendida  como  o  processo  que  permite  a  criação  e  difusão  do  conhecimento  nas
organizações,  possibilitando-as  obterem  vantagens  competitivas  sustentáveis  (NONAKA;
TAKEUCHI, 1997; DAVENPORT; PRUSSAK, 1999). O capital intelectual, dentro desta abordagem,
é considerado um esteio das estratégias organizacionais, em que as empresas investem cada vez
mais. Investem no conhecimento de seus colaboradores, com pesquisas, criação de metodologias,
introduz  tecnologias  e  programas  de  incentivos,  dando  assim  relevância  em  processos  de
alavancagem e aceleração da aprendizagem organizacional. Com a finalidade de gerar rendimentos
econômicos e retenção de os seus talentos humanos na instituição, muitas organizações, sejam
públicas ou privadas, têm adotado práticas de GC de recursos humanos. Essas práticas ajudam às
organizações lidarem com uma série de problemas, tal como a perda do seu capital intelectual com
a rotatividade do seu pessoal, ou seja, com o turnover, que influencia diretamente nos processos e
resultados das empresas. Assim, diante do exposto, o objetivo geral desta pesquisa é realizar um
estudo bibliográfico exploratório acerca das práticas de GC de recursos humanos na administração
pública.

2 MATERIAL E MÉTODOS

Do ponto de vista metodológico, a pesquisa se enquadra como um estudo exploratório, pois
busca descobrir ideias e soluções, na tentativa de adquirir maior familiaridade com fenômeno de
estudo (SELLTIZ; JAHODA; DEUTSCH, 1974). Já em relação á abordagem, a pesquisa caracteriza-
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se como qualitativa,  pois  a  sua finalidade é explicar  ou  descrever  um evento ou uma situação
(FREITAS; JABBOUR, 2011). 

Quanto  aos procedimentos  técnicos,  configura-se  como bibliográfica,  uma vez que busca
entender o objeto de estudo a partir de uma revisão da literatura, efetuada em material bibliográfico
publicado sobre o assunto, tais como livros e artigos científicos.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Não há um consenso entre os autores a respeito de uma definição para a GC. Para Nonaka e
Takeuchi (1997), GC é a capacidade de uma empresa criar um novo conhecimento, difundi-lo na
organização  como  um  todo,  incorporara-lo  a  produtos,  serviços  e  sistemas.  Sendo  assim,
subentende-se  que  o  ativo  vital  tanto  nas  organizações  privadas  quanto  nas  públicas  é  o
conhecimento. O conhecimento é particular de cada ser (uma grande mistura de valor,  insights,
experiências, etc.) da qual é formado por duas vertentes: o conhecimento tácito e o conhecimento
explícito. O conhecimento tácito é subjetivo do indivíduo, formado por experiências, insights, valores,
sendo de difícil compartilhamento. Já o conhecimento explícito está presente em manuais, palavras,
números,  sons  e  é  de  fácil  compartilhamento,  podendo  ser  rapidamente  transmitido  a  outras
pessoas (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). 

Segundo  Nonaka  e  Takeuchi  (1997),  as  organizações  criam,  utilizam  e  amplificam  seu
conhecimento a partir das conversões do conhecimento (tácito em explicito ou vice e versa). Essa
conversão decorre de quatro maneiras: socialização, externalização, combinação e internalização.
Na  socialização ocorre  a  transmissão  do conhecimento  de  indivíduo  para  indivíduo,  ou  seja,  o
primeiro compartilha o seu conhecimento tácito para outro criar também seu conhecimento tácito. Na
externalização ocorre de indivíduo (tácito) para o grupo (explicito) a partir de manuais, livros e etc.
Na combinação ocorre o compartilhamento de conhecimento explícito para explicito,  ou seja,  do
grupo para a organização em um todo. Já a internalização compartilha o conhecimento explícito da
organização para o indivíduo, como, por exemplo, um funcionário novo ao entrar na empresa e
receber os manuais organizacionais, tais como o de boa conduta. 

Essa transformação necessita  de  um bom gerenciamento  para  acontecer,  assim surge a
importância da GC nas instituições.

A GC atua com um papel  importante para a captura,  estrutura,  gestão,  disseminação do
conhecimento em toda a organização, juntamente com o potencial das habilidades individuais, que
gera ideias e inovações, levando as instituições a se tornarem mais eficiente e eficaz, garantindo a
criação de vantagens competitivas sustentáveis (DAVENPORT; PRUSSAK, 1998).  As vantagens
competitivas sustentáveis são provenientes de inovações feitas continuamente nas organizações
embutidas  em  novos  e/ou  melhoria  de  produtos,  métodos  e  serviços,  garantindo  vantagens
sustentáveis  ao  longo  tempo em um mercado  tão  competitivo  e  acirrado.  Nessa  nova  ‘Era  da
Informação’,  tudo  se  aperfeiçoa  rapidamente,  tornando  os  produtos  rapidamente  obsoletos  em
decorrência da grande competitividade dos mercados e da exigência dos clientes que demandam
novos produtos e serviços de mais qualidade. 

Diante  disso,  as  organizações  têm que  lidar  com problemas,  tais  como:  a  reengenharia
reversa, copias ou melhorias de inovações recém-lançadas e etc.. Sendo assim, o capital intelectual
é o único nessa nova perspectiva que gera um diferencial para as organizações, possibilitando a
criação  de  valor.  Há  uma  grande  relevância  do  conhecimento  para  o  desenvolvimento
organizacional, pois o conhecimento é visto como a matéria prima para a inovação (DAVENPORT;
PRUSSAK, 1998; STEWART, 1998; EDVISSON; MALONE, 1998). Isto fez com que as organizações
passassem a  ter  uma  grande  preocupação  com a  gestão  do  seu  capital  intelectual.  O  capital
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intelectual  constitui  a  matéria  prima  intelectual  (tais  como:  conhecimentos,  informações,
propriedades intelectuais, experiências) adquiridos e acumulados em uma organização, ou seja, são
os conhecimentos inerentes a pessoas, sistemas, metodologias e a interatividade do ativo humano
para com a missão da empresa. É ele que proporciona criação de valor e geração de riquezas. Ele é
formado por três vertentes: o capital humano, o capital estrutural e o capital de relacionamentos
(STEWART, 1998; EDVISSON; MALONE, 1998).

O  capital  humano  é  considerado,  por  Sterwart  (1998),  como  uma  fonte  de  inovação  e
renovação, pois representa o conhecimento, a experiência, o poder de inovação e a habilidade dos
empregados de uma organização em realizar as tarefas cotidianas que resultam em algum tipo de
inovação, além de incluir valores, filosofia e a cultura da empresa. O capital  estrutural  pode ser
descrito como a infraestrutura que apoia o capital humano, ou seja, são os processos e instrumentos
gerenciais  da  empresa,  os  sistemas  de  informações,  os  direitos  comerciais  e  contratuais,
propriedade de patentes e procedimentos e técnicas (EDVISSON; MALONE, 1998). Já o capital de
relacionamentos  avalia  a  qualidade  dos  relacionamentos  entre  as  organizações,  funcionários,
fornecedores,  parceiros  e  clientes,  ou  seja,  todos  os  personagens  que  são  essenciais  para  o
desenvolvimento organizacional. 

Entretanto, quando um colaborador se desliga da empresa parte desse capital intelectual é
levado junto a ele, por isso existe a necessidade de programas de incentivos. Os programas de
incentivos  contribuem  com  a  retenção  dos  talentos  e  a  prevenção  da  rotatividade  de  pessoal
(turnover). Também contribui identificando os talentos, remunerando-os corretamente, treinando e
incentivando sua criatividade (STEWART, 1998; EDVISSON; MALONE, 1998). 

Com o intuito de estimular a criatividade e a inovação,  e,  portanto, desenvolver o capital
humano das organizações, Nonaka e Takeuchi (1997) sugeriram que as organizações adotassem
uma nova  estrutura:  a  estrutura  do “hipertexto”.  Esta  estrutura  representa  uma síntese  entre  a
burocracia e a força-tarefa. Para estes autores (1997), a estrutura burocrática (que é formalizada e
centralizada) funciona bem na realização do trabalho de rotina com eficácia em grande escala. Já a
força-tarefa,  por  outro  lado,  é  flexível,  adaptável,  dinâmico  e  participativo,  sendo  eficaz  para  a
realização de uma tarefa bem definida que precisa ser executada dentro de um período especifico. A
criação desse ambiente deve proporcionar aos indivíduos incentivos, de modo que eles ajam de
forma inovadora.

Segundo  Stewart  (1997),  para  que  as  empresas  inovadoras  obtenham  sucesso,  faz-se
necessário  que  elas  obtenham  alguns  dos  seguintes  requisitos:  desejo  de  inovar,  visão
compartilhada,  trabalho em equipe,  desenvolvimento individual  continuo,  ambiente  criativo,  entre
outros. Todas essas mudanças devem vir da alta direção, para que esses valorizem o ambiente
inovador, apoie e implemente ações. Também é necessário que os gerentes apoiem e dê direções já
que,  em muitos casos,  as organizações perdem oportunidades de melhorar  sua competitividade
devido à cultura empresarial, que em muitos casos é avessa às mudanças.

Essas novas estruturas desenvolvem modelos que valorizam os recursos humanos dentro da
organização,  propondo  modelos  de  criação  da  educação  corporativa,  a  identificação  de
competências em seus funcionários e abrindo espaços a criatividade. A educação corporativa atua
através de universidades corporativas, tanto presenciais quanto virtuais, com o intuito de melhorar a
gestão do seu capital intelectual (BATISTA, 2012). A identificação de competências contribui para
colocar  o  funcionário  na  função  adequada  (de  acordo  com  suas  competências)  de  modo  a
remunerá-lo  coerentemente,  desenvolve-lo  continuamente,  monitorá-lo  e,  por  fim,  mantê-lo  na
empresa (BATISTA, 2012). Contudo é necessário dar espaços aos colaboradores para que possam
desenvolver a sua criatividade. Para tal, o ambiente de trabalho deve ser acolhedor, para que os
colaboradores  se  sintam  seguros,  estimulados  a  desenvolverem  ideias,  sejam  parceiros  nas
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atividades inovativas, compartilhem conhecimentos e tenham disposição a assumir riscos. Alguns
métodos de incentivos também são fatores que facilitam a cultura inovadora,  tais como: bônus,
aumento de salário, promoção, reconhecimento, entre outros.

A gestão do conhecimento na gestão pública

Ainda hoje há uma grande defasagem em relação às ágeis e modernas técnicas gerenciais e
nos desenhos organizacionais relacionados à aquisição, geração e difusão do conhecimento nas
organizações públicas (BATISTA, 2012). E por isso, segundo Batista (2012), a GC faz-se importante,
transcendendo a finalidade de melhorar o desempenho organizacional  e cumprindo a função na
sociedade democrática e na inserção do país na economia mundial. Enquanto o setor privado busca
a implementação da GC para a obtenção de lucros e de vantagens competitivas, as organizações
públicas visam à qualidade, eficiência, efetividade social e o desenvolvimento econômico. Sendo
assim, a adoção de práticas de GC por parte das organizações públicas aumenta a sua capacidade
de cumprir sua missão, que é prestar serviços ágeis e de qualidade para a população.

Nessa perspectiva, Batista (2012) afirma que a criatividade e a aprendizagem organizacional
ajudam a incrementar a capacidade de inovação individual, da equipe e da organização. Diversos
fatores  incentivam a  aplicação  da  GC  nesse  contexto,  tais  como:  as  pressões  criadas  para  o
aumento  na  eficiência  e  eficácia  nos  processos,  restrições  orçamentárias  e  reestruturação
administrativa,  a  necessidade  de  registrar  e  adotar  melhores  práticas,  evitar  a  perda  de
conhecimento com a saída de especialistas responsáveis pela invenção, captura e transferência de
conhecimento,  a  crescente difusão de modelos de gestão voltados ao trabalho colaborativo,  ao
trabalhador do conhecimento e ao desenvolvimento e gestão de competências e, por fim, devido a
crescente demanda do público por soluções rápidas e apropriadas às suas necessidades individuais
e  problemas  específicos,  gerando  pressão  para  a  aceleração  dos  processos  e  agilidade  nas
respostas (BATISTA, 2012). Assim gerenciar o conhecimento torna-se uma nova responsabilidade
para fortalecer a eficácia do serviço público e agregar valor à sociedade.

4 CONCLUSÃO

A partir das questões discutidas, percebe-se que as práticas de GC de recursos humanos têm
uma grande importância para as organizações privadas e públicas. Isto se dá porque, na ‘Era da
Informação, o conhecimento se tornou o principal ativo da base produtiva mundial, sendo de grande
importância  para  que  as  organizações  privadas  obtenham  vantagens  competitivas  sustentáveis
(para  tal  faz-se  necessário  que  essas  empresas  modifiquem  os  seus  modelos,  adotando,  por
exemplo, o modelo “hipertexto”, que é indicado por Nonaka e Takeuchi), e para que as organizações
públicas prestem serviços de qualidade para a população, ampliando assim o nível de bem-estar da
sociedade.  Com isto,  observa-se  que  as  práticas  de  GC de  recursos  humanos  transcendem a
finalidade de melhorar o desempenho organizacional e possui uma importante função na sociedade
democrática, permitindo que as organizações públicas consigam acompanhar as mudanças da nova
“era da informação”.

Como desdobramentos futuros, esta pesquisa contribuirá para a elaboração de um estudo de
caso múltiplo em prefeituras da região da Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense. O
seu objetivo será diagnosticar  o  nível  de implantação e de alcance das práticas de GC nestas
instituições, algo que será importante para que possa ser identificada a contribuição que a GC pode
dar para a administração pública. 
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