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RESUMO

O presente artigo tem como objetivo mostrar a importância da Gestão por Competências e  
da  Gestão  do  Conhecimento  dentro  do  ambiente  organizacional  do  setor  público,  com 
enfoque principal na avaliação de desempenho e no mapeamento do conhecimento, como 
instrumentos  de  aperfeiçoamento  do  serviço  público  com vistas  ao  atingimento  da  sua 
missão, bem como de valorização do servidor público. As informações trazidas ao estudo 
foram  coletadas  através  de  pesquisa  bibliográfica.  A  Gestão  por  Competências  visa 
primordialmente determinar quais as competências organizacionais necessárias ao sucesso 
do  negócio.  Dentre  as  técnicas  de  identificação  das competências,  a  avaliação  de 
desempenho  surge  como  um  processo  que  visa  agregar  valor  às  organizações  e  aos 
indivíduos.  A  Gestão  do  Conhecimento  busca  administrar  o  conhecimento  de  forma  a 
otimizar a performance das organizações. Mapear o conhecimento é produzir informações  
que possam ser  disseminadas e perpetuadas por  toda a organização.  A contribuição do 
estudo é evidenciar a necessidade da aplicação destas formas de gestão dentro do ambiente 
da Receita Estadual do Paraná.

Palavras-chave: Gestão  por  Competências.  Gestão  do  Conhecimento.  Avaliação  de 

Desempenho. Mapeamento do Conhecimento.
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1 INTRODUÇÃO

Vive-se um momento de constantes transformações nos ambientes organizacionais, ora 

em razão de fatores econômicos, outros em decorrência de mudanças políticas e sociais.

Neste  cenário  de  transformações,  a  gestão  por  competências  e  a  gestão  do 

conhecimento figuram como alternativas aos modelos gerenciais tradicionalmente utilizados 

pelas organizações.

A  gestão  por  competências,  segundo  CHIAVENATO  (2003),  é  um  programa 

sistematizado e desenvolvido no sentido de definir  perfis  profissionais que proporcionem 

maior  produtividade e adequação ao negócio,  identificando os pontos de excelência e os 

pontos de carência,  suprindo lacunas e agregando conhecimento,  tendo por base critérios 

objetivamente mensuráveis. 

O foco principal da gestão por competências é identificar as competências (individual, 

grupal  e  organizacional)  necessárias  à  otimização  do  desempenho  organizacional.  É  no 

mapeamento das competências organizacionais que se reflete a importância da gestão por 

competências.

Identificar as competências requer do administrador a aplicação de certas técnicas, 

dentre as quais,  a avaliação de desempenho desponta como principal,  tendo por  objetivo 

mostrar se o perfil  comportamental e técnico dos colaboradores de uma corporação estão 

alinhados  ao  perfil  ideal  exigido  pelos  cargos.  Avaliar  o  desempenho  das  pessoas,  dos 

processos  e  tecnologias  organizacionais,  é  uma forma de mensurar  o  aproveitamento  do 

potencial individual de cada colaborador dentro das organizações. O resultado alcançado será 

o mapeamento  das competências comportamentais e técnicas que precisam ser aperfeiçoadas.

A gestão do conhecimento é a coleção de processos que objetivam governar a criação, 

disseminação e uso do conhecimento para atingir os objetivos organizacionais (DAVENPORT 

& PRUSAK, 1998). Destarte, é um processo que trata da conversão do conhecimento por 

meio de ações relacionadas à criação, codificação e disseminação deste conhecimento, a fim 

de assegurar a sustentabilidade das organizações.
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Mapear o conhecimento existente nas organizações, facilitar e estimular a explicitação 

do conhecimento dos colaboradores, saber utilizar os recursos tecnológicos para aumentar o 

conhecimento,  bem como reconhecer  o  capital  humano formado  pelos  valores  e  normas 

individuais e organizacionais, é o grande desafio proposto pela gestão do conhecimento.

Através  da  definição  destes  modelos  de  gestão,  ainda  que  mais  alinhado  às 

organizações privadas e de forma resumida, o presente artigo quer  mostrar as organizações 

públicas, em especial à de Receita Estadual do Paraná, a importância e urgente necessidade da 

implantação  dessas  ferramentas  como forma de  otimizar  o  seu  desempenho,  valorizar  o 

servidor público e cumprir sua missão.

O artigo será apresentado através de uma breve revisão de conceitos para se extrair 

considerações úteis aos administradores públicos quanto à importância da adoção da gestão 

por competências e da gestão do conhecimento.
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2 GESTÃO POR COMPETÊNCIAS

2.1 Competência 

Em que pese as diversas conotações que o termo “competência” tenha adquirido, para 

este trabalho será adotado o conceito expresso por RABAGLIO (2001, p. 8): “um conjunto de 

conhecimentos,  habilidades,  atitudes  e  comportamentos  que  permitem  ao  indivíduo 

desempenhar com eficácia determinadas tarefas em qualquer situação”. 

 

A  competência  profissional  decorre  da  aplicação  conjunta,  no  trabalho,  de 

conhecimentos,  habilidades e atitudes, que representam os três recursos ou dimensões da 

competência.

As  três  dimensões  da  competência  podem  ser  entendidas  como  o  “saber” 

(conhecimentos), o “saber fazer” (habilidades) e o “saber ser” (atitudes).

“Conhecimento é  o que sabemos;  habilidade é o  que praticamos e  atitude são as 

características pessoais que nos levam a praticar o que sabemos” (RABAGLIO, 2006, p. 22).

Segundo GRAMIGNA (2002), Atitude é o início de tudo e o principal componente da 

competência. Está relacionada com querer ser e querer agir [...]. O conhecimento é o segundo 

componente  de  uma  competência,  trata-se  do  conjunto de  informações  que  a  pessoa 

armazena[...].  Agir  com talento,  capacidade e técnica,  obtendo resultados positivos é que 

chamamos de habilidade[...].

2.2 Gestão por competências 

Segundo FISCHER (2002) e DUTRA (2004), um modelo de gestão de pessoas pode 

ser definido como a maneira pela qual uma empresa se organiza para gerenciar e orientar o 

comportamento humano no trabalho. Para isso a empresa se estrutura definindo princípios, 

estratégias,  políticas  e  processos  de  gestão.  Por  meio  desses  mecanismos,  implementa 

diretrizes e orienta os estilos de atuação dos gestores em sua relação com aqueles que nela 

trabalham.  São exemplos de processos de gestão: o recrutamento e seleção; o treinamento e 

seleção; a avaliação de desempenho; a carreira e sucessão; a remuneração.
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A gestão por competências é um modelo de gestão que visa orientar seus esforços para 

planejar, captar, desenvolver e avaliar, nos diferentes níveis da organização (individual, grupal

e organizacional), as competências necessárias à consecução de seus objetivos.

Segundo RABAGLIO (2001, p. 8), “a gestão por competências é a forma mais eficaz 

para fazer gestão de pessoas”. De fato, ela aproxima os objetivos organizacionais e pessoais, 

alinhando  esforços  para  que  as  competências  humanas possam  gerar  e  sustentar  as 

competências  organizacionais  necessárias  à  consecução  dos  objetivos  estratégicos  da 

organização (CARBONE et al., 2006). 

A proposta da gestão por  competências é compreender quais  são as competências 

organizacionais  importantes  para  o  sucesso  do  negócio,  desdobrá-las  em  termos  de 

competências  profissionais  e  desenvolvê-las  junto  ao  quadro  de  funcionários.  Prioriza  o 

gerenciamento da lacuna de competências que possa existir, procurando eliminá-lo ou reduzí-

lo. Trabalha com a possibilidade de aproximar as competências existentes na organização 

daquelas necessárias para o atingimento dos objetivos da organização. A redução das lacunas 

de competências implica em orientar e estimular os funcionários a eliminar as discrepâncias 

entre o que eles são capazes de fazer (competências atuais) e o que a organização espera que 

eles façam (competências necessárias).

Segundo  BRANDÃO  &  BAHRY (2005),  a  gestão  por  competências  tem  como 

objetivo  planejar,  captar,  desenvolver  e  avaliar,  nos  diferentes  níveis  da  organização 

(individual, grupal e organizacional), as competências necessárias para atingir os objetivos, 

por  meio  de  um processo  contínuo,  que  tem início  com  a  formulação  da  estratégia  da 

organização,  na  qual  são  definidos  a  missão,  visão  de  futuro  e  objetivos  estratégicos, 

possibilitando a definição dos indicadores de desempenho e das metas da organização.

Além de  direcionar  as  ações  de  capacitação  e  treinamentos  para  os  objetivos  da 

organização, permite planejar o desenvolvimento contínuo das competências, de acordo, com 

as estratégias futuras da organização e a frequência, que as mesmas precisam ser revistas, para 

não se tornarem obsoletas com o passar dos anos. 
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2.3 Subsistemas da Gestão por Competências no Setor Público 

O primeiro passo para a implantação da gestão por competências no setor público é 

identificar as competências organizacionais e individuais que deem a eficiência, a eficácia e a 

efetividade necessárias ao atingimento dos objetivos estratégicos da organização.

Portanto,  a  identificação  do  conjunto  de  habilidades,  conhecimentos  e  atitudes 

necessárias aos profissionais está intimamente ligada com os planos e objetivos estratégicos 

da organização.

O  passo  seguinte  consiste  no  mapeamento  de  competências,  cujas  ações  buscam 

identificar o conjunto de habilidades, conhecimentos e atitudes de que dispõem os servidores 

públicos de uma organização e que os capacita para a execução das atividades que lhes são 

atribuídas. Em outros termos, esse procedimento consiste na identificação das competências 

(organizacionais e profissionais) necessárias para realização dos objetivos estratégicos.

Como o  mapeamento  de  competências  tem o  objetivo  de identificar  a  lacuna  de 

competências, há que se implantar um plano de gestão para reduzir a discrepância entre as 

competências necessárias para concretizar a estratégia corporativa e as competências internas 

existentes na organização.

Em tempos da tecnologia de informação, é recomendável  a utilização de sistemas 

informatizados para alimentação, armazenamento e recuperação de dados sobre os servidores, 

permitindo  a  análise  das  competências  disponíveis,  bem  como  dos  conhecimentos,  das 

habilidades e das atitudes que a organização deseja adquirir ou que são necessários.

Além da identificação de competências e do mapeamento de competências, também 

são considerados subsistemas da gestão por competências na administração pública: 

a) recrutamento e seleção: o recrutamento e seleção são atividades voltadas para o 

futuro, formando uma dimensão crucial na gestão por competências, pois é nesse momento 

que a organização pública trará servidores que atuarão nela por 30 ou 40 anos. Atualmente,  a 

seleção prioriza o nível de conhecimentos e habilidades dos candidatos e não considera os 

aspectos relacionados às atitudes e valores dos futuros servidores. Para evitar tais situações, 
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no Estado do Paraná, o concurso público para ingresso na carreira de auditores fiscais de 

tributos estaduais é composto de três fases: I – processo seletivo, que habilitará candidatos 

para o ingresso no curso de formação; II - prova de aptidão; III - curso de formação, de caráter 

eliminatório (Lei Complementar nº 131/10, arts. 22 a 24).

Há também a seleção interna, cujo enfoque é preenchimento de cargos e funções. A 

seleção  para  esse fim,  baseada  em competências,  encontra  dificuldades  de aplicação em 

virtude do preenchimento dos cargos e funções públicas ser de livre nomeação, já que, em 

regra, são considerados de confiança. A alternativa viável é a adoção dos chamados bancos de 

talentos. 

Embora seja interessante a adoção do banco de talentos, a Receita Estadual do Paraná 

já teve a oportunidade de se utilizar de um sistema similar e não o fez. Entre 05 de julho de 

2002 e 28 de setembro de 2010 vigorou a Lei Complementar nº 92/02, que no seu art. 11, § 2º, 

estabelecia o seguinte:

“§  2º  Os  cargos  em  comissão  privativos  da  carreira  de  Auditor  Fiscal  serão  

providos  por  servidores  em  efetivo  exercício  com,  no  mínimo,  cinco  anos  na  

carreira,  e  que  tenham  sido  aprovados  em  curso  específico  para  o  cargo,  

promovido ou supervisionado pelo órgão encarregado do treinamento.” (grifou-se)

Nestes  pouco mais  de dez  anos,  por  razões desconhecidas,  os administradores da 

Receita Estadual  do Paraná não só deixaram de regulamentar  e implantar  a regra,  como 

envidaram esforços para que fosse aprovada a Lei Complementar nº 131, de 28 de setembro 

de 2010, que não a reproduziu.

                  

b) treinamento e desenvolvimento: são atividades que buscam dotar os servidores 

dos conhecimentos, habilidades e atitudes necessários ao atingimento dos objetivos do órgão 

público.  Oportuno  lembrar  que  para  identificar  tais deficiências  é  ferramenta  bastante 

importante a avaliação de desempenho.

 

Também são objetivos dos processos de treinamento e desenvolvimento  ampliar  a 

capacidade individual para assumir atribuições e responsabilidades em níveis crescentes de 

complexidade e estimular o aprendizado contínuo e o autodesenvolvimento.
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c)  carreira  e  cargo:  a  progressão na carreira e  o acesso a cargos, na gestão por 

competências,  devem ser  pautadas  pelas  competências demonstradas  pelos  servidores,  ao 

invés de valorizar apenas o tempo de serviço. Esse modelo deve levar em consideração a 

forma como a carreira do profissional é construída, segundo os aspectos que agregam valor à 

organização.

A  progressão  dos  servidores  deve  refletir  as  avaliações  de  competências  e  de 

desempenho.  A avaliação  de  desempenho  deve  ser  considerada  quesito  fundamental  na 

determinação da progressão funcional.

Para a ocupação de cargos de confiança devem ser analisadas também as competências 

genéricas (competências estratégicas, interpessoais e gerenciais). Essas precisam ser avaliadas 

por meio de processo objetivo, impessoal e transparente.  A adoção do modelo de gestão por 

competências pode implicar num menor peso do critério “relação de confiança” e aumento do 

peso do critério “competências adequadas” para a investidura no cargo.

d) remuneração:  a  remuneração por  competências tem por  finalidade motivar  os 

profissionais  a  uma melhor  capacitação,  de acordo  com as  necessidades  da organização, 

associando  a  remuneração  ao  desempenho,  de  forma  a  premiar  os  profissionais  mais 

competentes, e aqueles que evoluem no sentido de agregar valor à organização.

No modelo gestão por competências,  a remuneração é atrelada ao desempenho do 

colaborador, medida por indicadores baseados nos resultados esperados. Não basta apenas 

pagar mais, a empresa terá que pagar melhor. As pessoas devem ser recompensadas não pelo 

cargo  que ocupam,  mas pelo  papel  que desempenham, pelos seus  talentos  e  habilidades 

(RIBEIRO & OLIVEIRA, 2002). 

Além destes, a gestão por competências possui ainda outro subsistema, a avaliação de 

desempenho, o qual será apresentado com maior destaque na seção seguinte.
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2.4 Avaliação de Desempenho no Setor Público

No setor público a avaliação de desempenho é assunto novo, trazido pela Emenda 

Constitucional n. 19, de 04 de junho de 1998, que alterou o artigo 41 da Constituição Federal, 

e tem aplicações e alcance bastante limitados.

O supramencionado  artigo  41  da  Constituição  Federal estabelece,  no  seu  §  4º,  a 

obrigatoriedade da “avaliação especial  de desempenho por comissão instituída para essa 

finalidade”, “ como condição para a aquisição da estabilidade” e, no inciso III do § 1º, a 

possibilidade  de  perda  do  cargo,  “mediante  procedimento  de  avaliação  periódica  de 

desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa”. 

Como pode ser visto, a avaliação de desempenho tratada pela constituição limita-se a 

aplicações relacionadas com a estabilidade e à perda de cargo, hipótese em que exige Lei 

Complementar, ainda inexistente no âmbito nacional. 

No que se refere à avaliação de desempenho para a aquisição de estabilidade, que é 

exigida  pela  Constituição  Federal,  há  no  Estado  do  Paraná,  o  Estatuto  do  Funcionário 

Estadual  – Lei  6.174/70, que ao tratar do estágio probatório (art.  43),  traz a previsão de 

avaliação dos quesitos  idoneidade moral,   assiduidade,   disciplina  e eficiência.  Como se 

observa, esta Lei (de 1970) não decorre da alteração constitucional promovida pela Emenda 

19/98, mas da vontade legislativa estadual da época.

Após a citada Emenda Constitucional, alguns Estados, dentre eles Minas Gerias (Lei 

Complementar  nº  70/03)  e  Mato  Grosso  (Lei  Complementar  nº  80/00),  editaram  lei 

complementar dispondo sobre a avaliação de desempenho dos seus servidores, o que ainda 

não ocorreu no Estado do Paraná.

Tratando  da carreira  dos  Auditores  Fiscais  da  Receita  Estadual  do  Paraná,  a  Lei 

Complementar nº 92, editada em 05 de julho de 2002, previa a avaliação de desempenho dos 

servidores, avaliação esta que seria critério para promoções e remoções.

Muito embora houvesse a previsão legal, a avaliação de desempenho para os Auditores 

Fiscais nunca foi  implementada.  Não bastasse,  em 28 de setembro de 2010 surgiu a Lei 
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Complementar  nº  131,  que substituiu  a  Lei  Complementar  nº  92/02  e  não  faz  qualquer 

menção à avaliação de desempenho.

Em virtude do exposto, há questionamentos sobre a possibilidade de se implementar a 

avaliação de desempenho sem que tenha sido editada lei complementar para tratar do assunto. 

Alega-se que em virtude da Constituição ter reservado competência à lei complementar para 

tratar  da  avaliação  de  desempenho,  não  há  possibilidade  de  se  implementá-la  mediante 

instrumento legal hierarquicamente inferior, sem prévia edição de lei complementar.

No  entanto,  pode-se  dar  uma  interpretação  diversa.  O  art.  41,  §  1º,  inc.  III,  da 

Constituição Federal exige que o “procedimento de avaliação periódica de desempenho” se 

dê  “na  forma  de  lei  complementar”.  Todavia,  tal  exigência  aplica-se  somente  para  as 

avaliações que objetivam ou possam culminar com a perda do cargo público. Vejamos:  “§ 1º 

O servidor público estável só perderá o cargo: (…) III  - mediante procedimento de avaliação 

periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.” (grifou-

se)

O que se pretende dizer é que há a possibilidade de ordem legal e constitucional para a 

implementação  da  avaliação  de  desempenho  sem  a  prévia  edição  da  lei  complementar, 

nacional ou estadual, desde que dela não resulte a perda do cargo público.

Esclareça-se, o que se espera dessa valiosa ferramenta é algo muito mais amplo que 

mero instrumento de perda de cargo. Por isso, julga-se viável e extremamente importante a 

sua  implementação  no  setor  público,  como  ferramenta de  gestão  de  pessoas, 

independentemente da prévia edição de lei complementar.  

Superado  o  obstáculo  de  ordem  legal,  restarão  outros,  não  menos  relevantes:  o 

convencimento  quanto  a  adoção  da  ideia  pelos  gestores  públicos  estaduais,  o 

comprometimento das pessoas encarregadas do processo de avaliação e o convencimento e 

aceitação  dos  avaliados.  A  superação  dessas  dificuldades  passa  pelo  conhecimento  da 

ferramenta, dos seus objetivos e dos benefícios dela resultantes. 

“Não existe evolução sem avaliação” afirma AMARAL (2006, p. 127). Acrescenta-se: 

só se age sobre  o que se pode observar,  e o  observável  é o  desempenho.  Mas o que é 
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desempenho? O conceito simples e direto vem de DUTRA (2004), para quem o desempenho é 

o conjunto de entregas e resultados de determinada pessoa para a empresa ou o negócio.

Resumidamente, a avaliação de desempenho é um mecanismo que busca conhecer e 

medir o desempenho dos indivíduos na organização, estabelecendo uma comparação entre o 

desempenho esperado e o apresentado.

A avaliação de desempenho pode ser  entendida como uma análise  sistemática do 

desempenho do profissional em função das atividades que realiza, das metas estabelecidas, 

dos resultados alcançados e do seu potencial de desenvolvimento, contribuindo para o seu 

desenvolvimento na organização.

A avaliação  de  desempenho  deve  apresentar  as  informações  necessárias  para  a 

identificação de oportunidades de melhoria e a elaboração de um plano de ações em relação a 

vários níveis – geral da organização, por área e individual. 

Objetiva, ainda, garantir que o trabalho desenvolvido esteja em conformidade com o 

que a organização espera de seus colaboradores em termos de realização coletiva. A avaliação 

de desempenho procura demonstrar  aos indivíduos não apenas quais metas ou atividades 

devem ser realizadas, mas também, quais comportamentos e atitudes devem ser seguidos.

Um importante produto da avaliação de desempenho é o fornecimento de feedback às 

pessoas da organização, baseado em informações sólidas e tangíveis, e auxiliá-las no caminho 

para o autodesenvolvimento. O feedback é um valioso instrumento que possibilita a melhoria 

da eficácia da avaliação, proporcionado ao servidor conhecer o resultado de seu desempenho, 

para corrigir possíveis falhas no processo.

 

Com o acompanhamento do desempenho também é possível identificar lacunas de 

competências, o que pode auxiliar no desenho de ações de desenvolvimento e capacitação. 

Outro benefício é a possibilidade de descoberta de talentos resultante da identificação das 

qualidades  de  cada  pessoa  da  organização.  Também  tem  um  caráter  motivacional,  por 

estimular o crescimento profissional e o desenvolvimento de novas habilidades.

Um  conceito  mais  amplo  que  o  de  avaliação  de  desempenho  é  o  de  gestão  do 
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desempenho, que apresenta-se atualmente como o modelo mais completo,  por abranger o 

planejamento,  acompanhamento e  avaliação do desempenho.  O planejamento,  a  partir  da 

missão, visão e análise do ambiente interno e externo, identifica as metas a serem alcançadas. 

Após, faz-se o acompanhamento das ações, para verificar se estão de acordo com as metas 

estabelecidas, identifica-se as discrepâncias entre as ações realizadas e esperadas e então se 

desenha as ações de desenvolvimento e capacitação. 

Nas suas habilidades para criar,  compartilhar,  reunir,  integrar  e explorar  ativos do 

conhecimento está concentrada a essência das organizações. Para TEECE (1998) ativos do 

conhecimento apóiam competências, e competências, por sua vez, são à base da produção de 

bens  e  serviços.  A  capacidade  efetivada  das  organizações  para  perceber  e  aproveitar 

oportunidades,  para  reconfigurar  seus  ativos  de  conhecimento,  suas  competências  e  seus 

ativos  complementares,  para  selecionar  apropriadamente  formas  organizacionais  e 

astutamente alocar recursos, constitui sua verdadeira capacidade dinâmica.
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3 GESTÃO DO CONHECIMENTO

3.1 Conhecimento

O conceito clássico de conhecimento, originado em Platão, diz que este consiste de 

crença verdadeira e justificada. Por sua vez, Aristóteles divide o conhecimento em três áreas: 

científica, prática e técnica. 

Além dos conceitos aristotélico e platônico, o conhecimento pode ser traduzido em 

uma série de conceitos, ainda que este não possua um significado que encontre consenso entre 

os diversos autores.

O conhecimento é aquilo que se sabe de algo ou alguém. O conhecimento deriva da 

informação assim como esta, dos dados. Neste sentido, quando falamos em conhecimento, é 

imprescindível a abordagem de conceitos como dado e informação.

Dado  é  um  emaranhado  de  códigos  decifráveis  ou  não. Da  compreensão  ou 

decodificação destes dados têm-se a informação, que se distingue do conhecimento por este 

estar  associado  a  uma  intencionalidade.  Tanto  o  conhecimento,  quanto  a  informação, 

consistem de declarações verdadeiras, mas o conhecimento pode ser considerado informação 

com um propósito ou uma utilidade.

Segundo  DAVENPORT  e  PRUSAK  (1998,  p.  6),  “o  conhecimento  pode  ser 

comparado a um sistema vivo, que cresce e se modifica à medida que interage com o meio 

ambiente”.  O  conhecimento  é  uma  mistura  fluida  de  experiência  condensada,  valores, 

informação contextual  e  insight experimentado,  a  qual  proporciona uma estrutura  para  a 

avaliação e incorporação de novas experiências e informações.

Os valores e as crenças integram o conhecimento pois determinam, em grande parte, o 

que  o  conhecedor  vê,  absorve  e  conclui  a  partir  das suas  observações.  NONAKA e 

TAKEUSHI (1997) observam que o conhecimento, diferentemente da informação, refere-se a 

crenças e compromisso.

De  acordo  com  sua  natureza  o  conhecimento  pode  ser  classificado,  conforme 
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POLANYI (1966, apud Nonaka e Takeuchi, 1997) em:

Tácito: é  difícil  de  ser  articulado na linguagem formal,  é pessoal,  incorporado à 

experiência individual e envolve fatores intangíveis como, por exemplo, crenças pessoais, 

perspectivas e sistemas de valor.

Explícito:  refere-se ao  conhecimento  que é  transmissível  em linguagem formal  e 

sistemática, inclusive em afirmações gramaticais, expressões matemáticas, especificações e 

manuais e é um tipo de conhecimento que pode ser facilmente transmitido entre os indivíduos.

NONAKA  e  TAKEUCHI  (1997)  consideram  que  um  trabalho efetivo  com  o 

conhecimento somente é possível em um ambiente em que possa ocorrer a contínua conversão 

entre o conhecimento tácito e explícito. Os conhecimentos tácito e explícito são unidades 

estruturais básicas que se complementam e a interação entre eles é a principal dinâmica da 

criação do conhecimento na organização de negócios. 

3.2 Conhecimento Organizacional

O  conhecimento  tem  se  tornado  um  instrumento  poderoso  no  ganho  de 

competitividade. 

NONAKA  e  TAKEUCHI  (1997)  entendem  que  a  criação  do  conhecimento 

organizacional é a capacidade de uma organização de criar um novo conhecimento, difundi-lo 

na organização como um todo e incorporá-lo a produtos, serviços e sistemas.

Levando  em  conta  o  entendimento  de  Nonaka  e  Takeuchi,  o  conhecimento 

organizacional poderia ser definido como o conhecimento que os indivíduos, membros da 

organização, incorporam e utilizam, com a finalidade de produzir novos conhecimentos e 

vantagens para a organização, estejam estes conhecimentos e vantagens na forma de produtos, 

processos ou sistemas.

Visando a criação do conhecimento organizacional, a informação e a interação entre os 

indivíduos são elementos essenciais para a criação do conhecimento.  A integração desses 

elementos  no  ambiente  organizacional  geram  um  processo  contínuo  que  intensifica  o 
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ambiente  competitivo  e  culmina na  inovação.  São  também elementos  desse  processo  de 

criação do conhecimento  a  interação e  o compartilhamento entre  os  atores.  Além desses 

elementos,  CHOO (2003)  ressalta que para impulsionar o  conhecimento organizacional  é 

importante que a organização tenha uma visão clara do que é e do que quer ser em relação à 

sua indústria, ao seu mercado, ou à sua comunidade. 

Para  CHOO  (2003),  a  organização  do  conhecimento  apreende  informação  e 

conhecimento e os utiliza para ganhar competências, compreender bem seu ambiente e suas 

necessidades,  enfim,  emprega-os  para  agir  com  inteligência,  sagacidade  e  criatividade. 

Quando a organização do conhecimento gerencia os recursos e processos informacionais, 

desenvolve capacidade para se ajustar as mudanças ambientais, para aprender a aprender e 

adequar-se  a  novos  pressupostos  e  paradigmas,  e  incorporar  o  conhecimento  dos  atores 

organizacionais e transformá-los em ação – em inovação. 

O conhecimento organizacional está baseado nas suas competências tecnológicas, bem 

como no conhecimento das necessidades dos clientes e nas capacidades dos fornecedores. 

Tais competências demonstram habilidades e experiências individuais, bem como distintos 

caminhos  para  realizações  dentro  das  organizações.  Essas  competências  são  difíceis  de 

adquirir e de ser postas em prática, mas quando isso ocorre, tornam-se a base da vantagem 

competitiva.

Em razão dos avanços tecnológicos a criação do conhecimento organizacional tem 

sofrido  alterações  importantes,  uma  vez  que  o  compartilhamento  do  conhecimento  e  a 

interação entre os indivíduos tem ocorrido cada vez mais em ambientes virtuais.  

Nesse novo modelo,  a interação e a comunicação tornam-se parte do processo de 

construção do conhecimento, e, sendo assim, as organizações passam a fornecer espaços de 

criação de conhecimento, que permitem a interação entre seus membros e o compartilhamento 

de informações.

Neste contexto, é primordial que o ambiente virtual oferecido pela organização seja 

capaz de gerar a interação e a colaboração espontâneas entre os seus usuários, de modo que o 

intercâmbio  de  informações  flua  naturalmente  para  a construção  do  conhecimento  no 

ambiente organizacional. A forma como o produto final destas interações será administrado é 
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que irá determinar o sucesso do gerenciamento do conhecimento organizacional.

Para  obterem vantagens  competitivas  reais,  não basta  que as  organizações  apenas 

descubram e façam o mapeamento do conhecimento. É imprescindível que elas façam a fusão 

do conhecimento individual com o conhecimento organizacional de forma que se produzam 

instrumentos e ferramentas eficazes na busca da excelência organizacional.  

3.3 Gestão do Conhecimento

A gestão do conhecimento é definida como o processo que cria continuamente novos 

conhecimentos, os dissemina e os perpetua por toda a organização (NONAKA e TAKEUCHI, 

2008). 

Ela  também  pode  ser  entendida  como  a  arte  de  criar  valor  a  partir  dos  ativos 

intangíveis das organizações (SVEIBY, 1998).

A disciplina Gestão do Conhecimento tem suscitado cada vez mais atenção nas últimas 

décadas, tendo originado inúmeros trabalhos de investigação e investimentos cada vez mais 

significativos por parte das organizações que reconhecem a sua crescente importância.

Considerando que a gestão do conhecimento pode ser  aplicada nas  mais  diversas 

esferas sociais, incluindo empresas privadas de qualquer porte, instituições de ensino e órgãos 

governamentais e que o conhecimento é o que faz a diferença em qualquer setor ou negócio, 

devemos  rapidamente  desenvolver  habilidades  novas  que  nos  permitam  lidar  de  modo 

otimizado com o conhecimento nestas instituições.

Das definições apresentadas neste artigo, tem-se que a gestão do conhecimento mostra 

como gerenciar, na organização, as estruturas de conhecimento, uma vez que, atualmente, o 

conhecimento passa a ser considerado o grande diferencial competitivo das organizações que 

pretendem ter longevidade e sucesso. Assim, tem como objetivo, tratar do conhecimento - 

fator de produção mais importante na economia da informação -, enquanto estratégia para 

transformar  ativos  intangíveis  em  produtividade,  valor  agregado  e  aumento  de 

competitividade. 
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A gestão  de  uma  organização  precisa  assim  gerenciar seu  capital  humano  e  o 

conhecimento requerido e/ou produzido. Seu novo desafio é alinhar a gestão destes capitais 

intangíveis com o planejamento estratégico da organização, de forma que agreguem valor aos 

processos e criando competitividade para a organização. 

Segundo LARA (2005), a complexidade da gestão do conhecimento está em conciliar 

recursos tecnológicos com conhecimentos pessoais. Gestão do conhecimento não é somente a 

criação  de  um  banco  de  dados  central  que  contenha  de  alguma  forma  a  repetição  das 

experiências e informações que os trabalhadores conhecem ou dos sistemas de informação 

como um todo.

A criação desse banco de dados para disseminação do conhecimento pode expandir o 

acesso e tornar mais fácil o conhecimento, mas, por si só não trará mudança, pois não garante 

que a pessoa detentora do conhecimento o divida com outras pessoas, da mesma forma que 

não levará o servidor desinteressado a buscar conhecimento.

Ainda de acordo com LARA (2005), a gestão do conhecimento supõe a adoção de uma 

diversidade de fontes de conhecimento, a utilização de banco de dados internos e externos 

(inclusive o  know-how e a  expertise dos funcionários), de parceiros (fornecedores, clientes, 

entre outros) e de medidas que venham incentivar esse conhecimento.

Existem  alguns  procedimentos  que  podem  auxiliar  na  gestão  mais  efetiva  do 

conhecimento, quais sejam:

a) Mapear o conhecimento organizacional: A primeira e uma das mais importantes 

etapas da gestão do conhecimento é justamente identificar e mapear o mesmo;

b)  Entender  a  dinâmica  do  conhecimento  na  organização: O  conhecimento  é 

gerado e disseminado em diferentes maneiras em diferentes organizações, sendo crucial o 

entendimento de sua dinâmica na organização;

c) Documentar o conhecimento organizacional: Tão importante quanto mapear e 

entender a dinâmica do conhecimento é criar mecanismos para sua documentação;
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d) Criar agentes multiplicadores: Mais do que ter o conhecimento e entender o 

mesmo  na  organização  é  necessário  disseminar  o  conhecimento  de  maneira  objetiva  e 

organizada;

e) Rever e atualizar conceitos: O conhecimento evolui com experiência e tempo, e a 

organização deve rever e atualizar os conceitos e o conhecimento periodicamente.

O ponto de partida para a implantação da gestão do conhecimento é o mapeamento do 

conhecimento.  É  no  conhecimento  contido  nas  pessoas que  residem  as  chances  e 

oportunidades das empresas atingirem sua excelência.

Para que a gestão do conhecimento seja eficaz é preciso que haja uma grande mudança 

comportamental,  cultural  e  organizacional.  Neste  sentido,  é  primordial  que  exista  uma 

concentração de vários esforços para a sua eficácia, tais como:

a) a participação da alta administração na definição dos campos de conhecimento, no 

qual os colaboradores irão focalizar seus esforços de aprendizado;

b) a criação de novas estruturas organizacionais e práticas de organização do trabalho;

c)  a  adoção  de  políticas  e  práticas  de  gestão  de  recursos  humanos  associadas  à 

aquisição  de  conhecimentos  externos  e  internos  à  organização,  bem  como  a  criação, 

disseminação e perpetuação dos conhecimentos;

d)  a  captação  e  manutenção  de  pessoas  com  habilidades,  comportamentos  e 

competências que agregam conhecimentos;

e) a utilização de sistemas de informação para o compartilhamento de informações ou 

conhecimentos.

3.4 A Gestão do Conhecimento no Setor Público

A maioria  dos  exemplos  de  gestão  do  conhecimento  encontrados  na  literatura 

conduzem,  quase  que  na  totalidade,  a  modelos  de  gestão  direcionados  às  organizações 
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privadas. 

As  constantes  mudanças  políticas,  a  complexidade  em se  adequar  a  gestão  do 

conhecimento  à  gestão  pública  e  a  estrutura  organizacional  burocratizada  e  altamente 

hierarquizada,  são  apontadas  como barreiras  à  implantação  de um modelo  de  gestão  do 

conhecimento no setor público. Outro aspecto determinante é que os administradores públicos 

brasileiros  possuem  em  geral  uma  percepção  razoável da  importância  da  gestão  do 

conhecimento para suas organizações.

Vê-se que a gestão do conhecimento tende a crescer em progressão geométrica entre 

as empresas públicas brasileiras. Contudo, para que esse crescimento ocorra de fato, há um 

caminho a ser percorrido: a alta gestão das organizações brasileiras deve abrir seus olhos para 

a  real  importância  da gestão  do conhecimento,  devendo esta  ser  entendida como prática 

necessária à otimização de seu desempenho, e não apenas como recurso de modelagem de 

processos, como conjunto de políticas e cultura organizacional ou como tecnologia.

Destarte e, sem pretender esgotar o assunto, é inegável que é plenamente possível a 

implantação de um modelo de gestão do conhecimento nas organizações  públicas,  como 

forma  de  permitir  ao  administrador  público  a  criação,  disseminação  e  perpetuação  de 

conhecimentos que irão favorecer o alcance da sua missão institucional. 

Os conceitos e elementos da gestão do conhecimento identificados neste artigo, se 

comparados  ao  atual  modelo  de  gestão  (de pessoas,  processos e  tecnologias)  da Receita 

Estadual  do Paraná, evidenciam a necessidade de estudos com vistas à implantação deste 

modelo de gestão às suas práticas organizacionais, a fim de melhorar o seu desempenho, bem 

como valorizar o servidor público.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Um serviço público  moderno requer  servidores  com conhecimentos,  habilidades  e 

atitudes compatíveis com as funções que exercem, bem como com cargos que possam vir a 

ocupar. São as competências individuais que agregam valor a organização, e determinam o 

resultado,  através  do  desempenho  profissional  e,  portanto,  devem  ser  continuamente 

aprimoradas e desenvolvidas.

A gestão  por  competências  tem por  fim  o  aprendizado e  o  desenvolvimento  das 

competências  organizacionais  e  individuais  indispensáveis  ao  atingimento  dos  objetivos 

estratégicos da organização.

O mapeamento de competência fornece importantes subsídios para a gestão de pessoas 

em organizações públicas, podendo ser útil na formatação de concursos, no recrutamento e 

seleção interna, nos processos de lotação e de movimentação de pessoal,  na definição de 

critérios  claros  para  processos  de  avaliação  de  servidores,  de  estruturação  de  planos  de 

desenvolvimento pessoal e profissional e de remuneração, promovendo maior integração dos 

subsistemas de gestão de pessoas. 

A avaliação de desempenho – ferramenta da gestão por competências – possibilita a 

identificação  de lacunas  eventualmente  existentes  entre  as  competências  individuais  e  as 

necessárias  para  o  bom  desempenho  das  atribuições,  tornando  possível  proporcionar 

capacitação,  treinamentos  e  desenvolvimento de tais competências,  bem como planejar  o 

desenvolvimento  das  competências  a  longo  prazo  de  acordo  com  as  estratégias 

organizacionais. 

A  modernização  do  setor  público  visando  atender  as  crescentes  demandas  da 

sociedade por  transparência,  participação,  responsabilidade e  serviços públicos de melhor 

qualidade é desafio para os administradores públicos. O sucesso de uma organização pública 

depende da sua capacidade de transformar o conhecimento pessoal dos servidores, bem como 

o  conhecimento  armazenado  em  manuais  e  outros  documentos,  em  conhecimento 

organizacional.

A gestão do conhecimento dispõe de ferramentas que permitem identificar o que a 
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organização sabe, como aproveitar melhor os conhecimentos por ela produzidos, o que seus 

integrantes precisam saber e como aprender mais e melhor.

A gestão  por  competências  e  a  gestão  do  conhecimento  visam contribuir  para  a 

modernização do  setor  público na medida em que as  transformações  por  elas  realizadas 

permitem aos administradores públicos o desenvolvimento de estratégias que visam propiciar 

o cumprimento de sua missão organizacional.

A correta  gestão  dos  recursos  conhecimento  e  competência  é  fundamental  para  a 

sobrevivência  das  organizações  públicas.  Assim,  não pode  haver  nem  desperdício,  nem 

subutilização de recursos tão valiosos. 

A implantação da gestão por competências e gestão do conhecimento no setor público 

e, no caso específico, na Receita Estadual do Paraná, exige determinação e comprometimento 

dos administradores, pois representa uma grande mudança de paradigma, além da necessária 

alteração da legislação que pode restringir certos atos. Todavia, uma vez implantados com 

sucesso,  os  modelos  de  gestão  podem  possibilitar  mudanças  profundas  e  benéficas  à 

administração pública.
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