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RESUMO 

 
 

A Gestão do Conhecimento vem se tornando a cada dia mais importante para as 

organizações no mundo inteiro. A chamada sociedade do conhecimento trouxe ao mundo a 

consciência da importância do capital humano para o desenvolvimento das organizações e sua 

competitividade. No caso das empresas públicas, elas podem exercer um papel relevante na 

aplicação e desenvolvimento de práticas da Gestão do Conhecimento, pois desenvolver 

pessoas para melhor servir à sociedade e não apenas para maximinizar lucros, ou aumentar a 

competitividade, ressalta a essência da Gestão do Conhecimento. Não obstante aos problemas 

políticos pertinentes, a evolução administrativa das empresas públicas vem acontecendo 

lentamente, mas segue rumo a uma prestação de serviços de melhor qualidade.  

Este trabalho trata dos conceitos de Gestão do Conhecimento e de certos princípios que 

podem nortear a criação de comunidades de prática virtuais no Tribunal de Justiça de 

Pernambuco. Como suporte para a aplicação desses conceitos e princípios, utiliza-se a 

ferramenta computacional Communis destinada à criação de comunidades de prática virtuais. 

Propõe-se, então, um Projeto Piloto de GC para o TJPE através da criação de uma 

comunidade de prática virtual, envolvendo duas divisões da Diretoria de Informática. O 

objetivo é criar um espaço virtual para discussões, colaboração, compartilhamento e geração 

de conhecimento. A proposta é de um projeto de pequeno porte, porém abre-se espaço para o 

desenvolvimento e expansão de práticas da Gestão do Conhecimento no Tribunal de Justiça 

de Pernambuco.  
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ABSTRACT 

 
 

Knowledge Management has become very important to the organizacions worldwide. 

The knowledge society has brougth to the world the human assets importance to the 

development of companies and their competitiviness. In case of public companies, they aim to 

get a very good citizen relation instead of they become rich. They can play a great role to 

perform end develop knowledge Management practices. Care with people development to 

serve society better not just to maximize revenues or improve competitiveness highlighties 

Knowledge Management. Althought there are public problems, they can´t stop the 

administrative evolution of the public companies. 

This job aims to write about a pilot project of the Knowledge Management to the Court 

of Justice in Pernambuco State. Build a virtual community of pratice and create a cyberspace 

where people can exchanging experience, sharing information and knowledge. Start by a 

small project envolving two divisions inside Informatics Directory and in the near future, 

others pratices can be true in the organizacion.       
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CAPÍTULO I 
 

“A criatividade não é algo 
mágico, sobrenatural; é algo 
que, em geral, ocorre quando 

eliminamos a ansiedade”. 
(Kao) 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A Gestão do Conhecimento age na esfera privada, principalmente, visando alavancar a 

vantagem competitiva das empresas. Nas organizações públicas ela deve ser vista como um 

instrumento para buscar eliminar a ineficiência, o comodismo e contribuir para a valorização 

do funcionário público como trabalhador do conhecimento. O serviço público precisa ter seu 

foco, voltado para o cidadão e não para si mesmo, como na maioria das instituições 

brasileiras.  Uma prestação de serviços de qualidade à sociedade urge como necessária, 

deixando de lado a burocracia e os baixos desempenhos onde quer que existam na esfera 

pública.  

A tecnologia de informação proporciona a infra-estrutura para várias atividades 

produtivas e comunicativas vitais para as organizações (públicas ou privadas), possibilitando 

mudanças fundamentais na forma como o trabalho se processa e as mais fundamentais delas 

são as atividades intensivas em informação, uma vez que elas apóiam as decisões e exercem 

influências sobre o comportamento das pessoas. Os esforços em Gestão do Conhecimento 

podem ser infrutíferos se as empresas não possuírem as condições mínimas tecnológicas para 

operacionalizá-los (Sicsu & Dias, 2002). 

 Considera-se, neste trabalho, a tecnologia de informação como um fundamento para as 

práticas da Gestão do Conhecimento e propõe-se um novo caminho em busca da excelência 

na prestação de serviços públicos, valendo-se da utilização em conjunto da Gestão do 

Conhecimento e da Tecnologia de Informação. 

1.1 Foco do estudo 

Neste trabalho utiliza-se o Tribunal de Justiça de Pernambuco como organização-objeto 

principal. A instituição conta com cerca de 5000 pessoas entre funcionários e magistrados e 

um parque de computadores acima de 3000 unidades, praticamente todos de última geração. 

Portanto, conta com a infra-estrutura tecnológica necessária para a execução de um projeto de 
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Gestão do Conhecimento. Dois setores considerados de fronteira como as Divisões de Apoio 

ao Usuário e Infra-estrutura, ligados à Diretoria de Informática, serão parte do projeto piloto.  

A Divisão de Apoio ao Usuário é responsável pelo atendimento direto ao cliente 

(cartórios, unidades administrativas, juízes etc.). É a quem o cliente primeiro reclama no caso 

do surgimento de problemas de comunicação e equipamentos, através de uma central de 

atendimento. A Divisão de Infra-estrutura cuida da manutenção e armazenamento dos 

equipamentos de informática e é também responsável pela operacionalização dos 

computadores e pela administração de redes.    

O principal foco deste trabalho é analisar os conceitos da GC que podem ser mais 

aplicáveis para a instituição na conjuntura atual e propor a criação de uma comunidade de 

prática virtual no ambiente citado anteriormente, utilizando uma ferramenta computacional 

específica. A proposta visa criar um espaço virtual na rede interna do TJPE para: 

 

• Integrar o conhecimento existente; 

• Gerar mais conhecimento; 

• Desenvolver competências; 

• Agilizar o atendimento a chamados dos clientes internos (outros setores do 

Tribunal de Justiça); 

• Proporcionar ao funcionário, membro da comunidade, a facilidade de encontrar 

virtualmente outros colegas, também membros, para dirimir dúvidas ou 

contribuir com seu conhecimento para o grupo. 

 

A criação de uma comunidade de prática virtual além de contribuir para tornar o 

trabalho dos funcionários mais rápido e eficaz pode trazer um rebatimento positivo para o 

cliente externo (a sociedade): Ao ter os clientes internos mais bem atendidos ter-se-á, 

logicamente, um melhor atendimento ao cidadão que busca os serviços do TJPE. 

1.2 Estrutura desenvolvida 

Neste Capítulo é visualizado um esboço geral da Gestão do Conhecimento e da 

utilização da Tecnologia de Informação como ponto de inflexão para práticas nesta área, em 

particular às comunidades de prática virtuais, parte do objeto deste trabalho. São também 

descritos os setores do TJPE utilizados como área de experimentação, bem como o escopo 

geral do trabalho.   
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 No Capítulo II é apresentada a base conceitual. Discorre-se sobre a Teoria do 

Conhecimento (epistemologia), assim como a importância da linguagem para a expressão do 

conhecimento. Estudam-se as formas de conversão do conhecimento propostas por Nonaka & 

Takeuchi (1996). Formas essas de extrema importância para este trabalho que se desenvolve 

na aplicação das comunidades de prática virtuais sob o instrumental teórico da Gestão do 

Conhecimento, utilizando, principalmente, a forma de conversão denominada de socialização. 

Em seguida, aprofunda-se na teoria da Gestão do Conhecimento, juntamente com as redes de 

conhecimento e o capital humano. Conhecimento, colaboração, comunidades de prática são 

discutidos como sendo pontos inter-relacionados fundamentais para sobrevivência das 

comunidades de prática virtuais. São estudados, na seqüência, os sistemas de informação, suas 

aplicações à Gestão do Conhecimento e as comunidades de prática virtuais (aplicação deste 

trabalho). 

No Capítulo III estuda-se a problemática, os objetivos e objeto deste trabalho. Mostra-se 

a justificativa da proposta, descrição do problema, sua delimitação, os objetivos gerais e 

específicos. Apresenta-se o Tribunal de Justiça de Pernambuco, fornecendo, primeiramente, 

uma visão geral do Poder Judiciário, partindo então para um breve histórico da instituição 

com seu perfil atual, planejamento estratégico, estrutura organizacional e, para finalizar, a 

Diretoria de Informática é apresentada com seu organograma funcional.         

O Capítulo IV discorre sobre a utilização da Gestão do Conhecimento na esfera pública, 

citando como exemplo o Portal do Conhecimento da SERPRO e fazendo um comparativo 

com a proposta de projeto piloto deste trabalho.  

O Capítulo V propõe o projeto piloto de Gestão do Conhecimento para o Tribunal de 

Justiça de Pernambuco. Realiza uma descrição detalhada da ferramenta computacional 

utilizada (Communis), descreve as diretrizes do trabalho, a metodologia de implantação da 

comunidade de prática virtual no TJPE; analisa os possíveis cenários de implantação do 

projeto piloto; define o cronograma previsto, os indicadores de desempenho da comunidade e 

os resultados esperados. 

O Capítulo VI apresenta as conclusões do trabalho. Diz-se o que se espera do projeto 

como um todo, as limitações desta proposta de projeto piloto, bem como sua contribuição 

para trabalhos científicos futuros.      
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CAPÍTULO II 
“Podemos ser conhecedores 

com o conhecimento dos 
outros, mas não podemos ser 

sábios com a sabedoria dos 
outros”. 

(Michel de Montaigne) 
 
 

2. BASE CONCEITUAL 

 

Neste capítulo, analisa-se todo o instrumental teórico adequado ao tratamento da 

problemática, passando desde a epistemologia do conhecimento às comunidades de prática 

virtuais. Da solução do problema ao atingimento dos objetivos utiliza-se a base teórica da 

Gestão do Conhecimento paralelamente com a Tecnologia da Informação, responsável por dar 

condições para uma comunidade de prática tornar-se virtual, formando um contexto único de 

apoio para a aplicação da ferramenta computacional proposta para o projeto.  

2.1 Teoria do Conhecimento e sua contextualização no tempo 

Quando o homem tomou consciência de sua existência e dos seus valores, partiu para 

indagações sobre o porquê das coisas e como elas existem. Começou, pois, a dar maior 

importância ao conhecimento para que seus questionamentos pudessem ser satisfeitos. Vieram 

os primeiros filósofos, os pré-socráticos, que se ocupavam com a origem e a ordem do 

universo, o kosmos, sendo a filosofia nascente denominada cosmologia. Os filósofos pré-

socráticos debruçavam-se sobre algumas indagações principais, tais como: Por que e como as 

coisas existem? O que é mundo? Qual a origem da natureza e quais as causas de sua 

transformação? Pouco a pouco, passou-se a questão sobre o que era o próprio kosmos, qual 

era e o que era o ser subjacente a todos os seres. A filosofia, então, evoluiu e transformou-se 

na ontologia, isto é, conhecimento ou saber sobre o ser (Chauí, 2002).  

Desde os seus primórdios a filosofia esteve às voltas com o problema do conhecimento, 

pois sempre esteve direcionada para a questão da verdade. Os filósofos perceberam que 

nossos pensamentos parecem seguir certas leis ou regras para conhecer as coisas e que há uma 

diferença entre perceber e pensar. Pensamos quando percebemos ou pensamos negando o que 

percebemos? O pensamento nega, continua ou corrige a percepção? O modo como os seres 

nos aparecem é realmente como eles são? 
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Sócrates afirmava que a verdade pode ser conhecida, mas primeiramente devemos 

afastar dela as ilusões dos sentidos e as das palavras, ou mesmo das opiniões e alcançar a 

verdade tão somente pelo pensamento. 

Para Platão, existiam quatro formas ou graus de conhecimento, que são em ordem 

crescente: crença, opinião, raciocínio e intuição intelectual. As duas primeiras são ilusões ou 

aparências e as demais são realmente as essências. Ele diferencia e separa radicalmente duas 

formas de conhecimento: o conhecimento sensível (crença e opinião) e o conhecimento 

intelectual (raciocínio e intuição). Também acreditava que o primeiro exemplo do 

conhecimento puramente intelectual e perfeito encontrava-se na matemática, cujas idéias nada 

devem aos órgãos dos sentidos. Para ele, o conhecimento sensível alcança a simples aparência 

das coisas, enquanto o conhecimento intelectual revela a pura essência das coisas: as idéias. É 

o chamado “mundo das idéias” de Platão. 

Aristóteles, por sua vez, ao contrário de Platão, acredita que nosso conhecimento é 

formado e enriquecido por acumulações de informações trazidas por todos os graus de 

conhecimento, não havendo nenhuma ruptura entre o conhecimento sensível e o intelectual. 

Na verdade, ele estabelece uma continuidade entre eles afirmando que nenhum grau é falso ou 

ilusório e sim, cada um oferece um tipo diferente de conhecimento.  

A Teoria do Conhecimento somente apareceu com os filósofos modernos, não porque 

os filósofos anteriores não se preocupassem com a questão do conhecimento humano, mas 

porque entre os antigos filósofos e os modernos instala-se Cristianismo. 

 “O cristianismo fez distinção entre fé e razão, verdades reveladas e verdades racionais, 

matéria e espírito, corpo e alma; afirmou que o erro e a ilusão são parte da natureza humana 

em decorrência do caráter pervertido de nossa vontade, após o pecado original” (Chauí, 2002, 

p.113).  

Em virtude do aparecimento do Cristianismo surgiram alguns questionamentos: Se nós 

somos pervertidos, como podemos conhecer a verdade? Se nós somos de natureza dupla 

(matéria e espírito), como nossa inteligência pode conhecer algo diferente dela? Como o finito 

(humano) pode conhecer a verdade (infinita e divina)?  

Aos filósofos modernos coube a solução dos impasses oriundos de duas diferentes 

correntes de pensamento (antigos filósofos e filósofos do Cristianismo) e a formalização da 

Teoria do Conhecimento. Primeiro separaram os conceitos de fé e de razão, considerando que 

cumpriam finalidades diferentes. Depois explicaram que a alma, mesmo sendo diferente, pode 

conhecer entes corpóreos porque os representa através das idéias que são imateriais como a 

própria alma. Por fim, mostraram que a razão e o pensamento podem superar a vontade, 
 5



controlando-a e evitando o erro. A partir de então o estudo do conhecimento foi voltado à 

relação entre o pensamento e as coisas, ou seja, a consciência (interior) e a realidade 

(exterior): o sujeito e o objeto do conhecimento (Chauí, 2002).  

Os filósofos modernos Francis Bacon e René Descartes deram início a análise da 

capacidade humana para o erro e a verdade, e começaram a teorizar o conhecimento com a 

Teoria dos Ídolos, desenvolvida por Bacon e um método de análise chamado Dúvida 

Metódica, elaborado por Descartes. Contudo, quem inicia a Teoria do Conhecimento é o 

filósofo John Locke. Ele propõe analisar cada uma das formas ou graus de conhecimento. 

Assim como Aristóteles, John Locke afirma que o conhecimento se desenvolve em graus 

contínuos: das sensações até as idéias. A partir de John Locke, século XVII, a Teoria do 

Conhecimento torna-se uma disciplina central da Filosofia até os dias de hoje. A Teoria do 

Conhecimento é o estudo das diferentes formas de conhecimento humano: o conhecimento 

sensorial; a memória e a imaginação; o conhecimento intelectual; a idéia de verdade e 

falsidade; ilusão e realidade; formas de conhecer o espaço e o tempo; formas de conhecer 

relações; conhecimento ingênuo e conhecimento científico; diferenças entre conhecimento 

científico e filosófico etc (Chauí, 2002). 

Pode-se notar que o homem e o conhecimento caminham juntos há muito tempo, 

contudo, nunca o conhecimento foi tão importante para a humanidade como o é agora. A 

competitividade das empresas, a melhoria da qualidade de vida, o crescimento individual e 

coletivo, o desenvolvimento sustentado e até mesmo a sobrevivência do homem neste planeta 

dependem do conhecimento e do modo como o usamos. Busca-se um saber responsável, 

conectado com a realidade humana e seu meio-ambiente. A Gestão do Conhecimento se 

encaixa nessa busca da realização humana, atuando na racionalização do conhecimento e nas 

suas formas de expressão.     

2.2 A linguagem como forma de expressão do conhecimento 

Para o lingüista Hjelmslev, a linguagem é a base mais profunda da sociedade humana. É 

o instrumento no qual o homem modela seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções, 

seus esforços, sua vontade, seus atos e através dele, influencia e é influenciado. 

Para Rousseau, a linguagem nasce de uma profunda necessidade de comunicação: 

gestos e vozes na busca da expressão e da comunicação fizeram surgir a linguagem.  

Platão diz que a linguagem pode ser um remédio, um veneno ou um cosmético. 

Considera que a linguagem pode ser um medicamento ou um remédio para o conhecimento, 

pois através do diálogo e pela comunicação conseguimos descobrir nossa ignorância e 
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aprender com os outros. Contudo, pode ser um veneno quando nos faz aceitar, fascinados com 

o que vimos ou lemos sem indagar se as palavras são falsas ou verdadeiras. E por fim, a 

linguagem pode ser um cosmético, quando dissimula ou mascara a verdade.   

Os gregos referiam-se à palavra e a linguagem através de duas outras expressões: 

mythos e logos. Logos é a palavra racional do conhecimento real. Por exemplo, diálogo: 

palavra-pensamento compartilhada; lógica: palavra-pensamento verdadeira; a palavra-

conhecimento de alguma coisa: o “logia” utilizado como sufixo de algumas palavras da língua 

portuguesa, como biologia, geologia, cosmologia, epistemologia etc. Essa dupla dimensão da 

linguagem (mythos e logos) mostra que interpretamos o mundo e nos comunicamos sempre 

em dois registros antagônicos e opostos: o da palavra solene, mágica, religiosa, artística 

(mythos) e o da palavra científica, técnica, puramente racional e conceitual (logos).  

A linguagem é um complexo sistema de sinais – palavras (sons e letras são os 

componentes) - com função indicativa, comunicativa, expressiva e conotativa. Dela nos 

servimos para expressar nossos sentimentos, pensamentos e valores; por meio das palavras 

nos relacionamos com os outros, dialogamos, discutimos, argumentamos; também, indicamos 

coisas através dos signos ou sinais. Segundo Chaui (2002, p.156) “O movimento de conhecer 

é, pois, um movimento cujo corpo é a linguagem” Graças a linguagem compartilhamos nossos 

conhecimentos com os outros. As redes de comunicação, utilizando-se da tecnologia de 

informação, servem como interface para reuniões virtuais dos mais diversos tipos ou para a 

simples troca de informações em correios eletrônicos. Fazem com que através da nossa 

linguagem possamos compartilhar o que sabemos, criando um precioso ambiente de 

desenvolvimento de competências, difundindo o conhecimento nas suas diversas formas pela 

organização.      

 “Comunicação, informação, memória cultural, transmissão, inovação, e ruptura: eis o 

que a linguagem permite à inteligência. Clarificação, organização, ordenamento, análise, 

interpretação, compreensão, síntese, articulação: eis o que a inteligência oferece à linguagem” 

(Chaui, 2002, p.156).   

2.3 O conhecimento: definição e processos 

Adota-se, neste trabalho, a definição de conhecimento dada por Davenport & Prusak 

(1998), bem como são fundamentados os processos de conversão de conhecimento no 

trabalho de Nonaka & Takeuchi (1996). Embasado na prática dessas teorias o trabalho é 

desenvolvido juntamente com o poderoso auxílio da tecnologia de informação.   
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Segundo Davenport & Prusak (1998, p.6) “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. Ele tem origem e é aplicado na mente dos conhecedores. Nas organizações, ele 

costuma estar embutido não só em documentos ou repositórios de dados, mas também em 

rotinas, processos, práticas e normas organizacionais.” A importância dessa definição é que 

ela foca o processo de conhecer como uma interação entre o conhecimento explícito e o 

tácito.  

2.3.1 Tipologia e formas de conversão de conhecimento 

Conforme a tipologia de conhecimento definida por Nonaka e Takeuchi (1996) ele 

pode ser: 

 

• Individual ou coletivo 

• Tácito (implícito) ou explícito; 

• Estoque ou fluxo; 

• Interno ou externo. 

 

O conhecimento explícito encontra-se codificado nos manuais, em repositórios de 

dados, livros etc. Refere-se ao conhecimento que pode ser transmissível em linguagem formal 

e sistemática.  De acordo com a definição de Cruz apud Kruglianskas & Terra (2003, p.150) 

“O conhecimento tácito é aquele que todos acumulamos dentro de nós mesmos, fruto do 

aprendizado, da educação, da cultura e da experiência de vida”. Esse conhecimento tácito 

monta a estrutura das competências e sendo ele coletivo, torna-se a base das competências 

essenciais.  

Ainda segundo Nonaka & Takeuchi (1996) existem quatro mecanismos básicos de 

conversão de conhecimento, sendo eles: 

 

• A socialização: Processo no qual ocorre a conversão direta de 

conhecimento tácito em tácito, disseminado através da experiência 

compartilhada, principalmente por meio da observação, da 

imitação e da prática. 
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• A externalização: Trata-se da expressão de conhecimento tácito em 

conceitos explícitos, ou seja, é o processo em que ocorre a 

conversão de conhecimento tácito em explícito. 

• A combinação: É uma forma de conversão de conhecimento que 

envolve diferentes conjuntos de conhecimento explícito sendo 

intercambiados. É o processo de conversão que transforma 

conhecimento explícito em explícito.    

• Internalização: É o processo de conversão de conhecimento 

explícito em conhecimento tácito.  

 

Nonaka & Takeuchi apud Fleury & Oliveira Jr. (2001, p.149) denominam de “Espiral 

de Criação do Conhecimento” o processo de interação tácito-explícito – que será mais 

aprofundado adiante - em que os quatro modos de conversão do conhecimento são conduzidos 

de forma articulada e cíclica. Nesta espiral, o conhecimento inicia-se no indivíduo, move-se 

para o grupo, e então, posteriormente, para toda organização. A figura seguinte mostra os 

quatro modos de conversão do conhecimento: 

 
 
 Conhecimento tácito   Conhecimento explícito 
   para 
     
  
  
        Conhecimento tácito 
   
 
                     de 
 
 
 
     Conhecimento explícito 

Internalização 

Externalização Socialização 

Combinação 

 
 
  

Figura 2.1 – Modos de conversão do conhecimento – fonte Nonaka & Takeuchi (1997) 

 

  A interação de indivíduos uns com os outros enriquece, fortalece e estende a espiral 

do conhecimento. A disseminação de experiências individuais, através do compartilhamento 

de informações, cria e evolui o conhecimento organizacional. Socialização, externalização, 

combinação e internalização são consideradas etapas de um processo sem interrupção e ao 
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mesmo tempo circular que desabrocha no âmbito de um grupo ou comunidade de prática, 

podendo ser essa virtual ou não.  

Na conformidade do modelo de conversão do conhecimento proposto por Nonaka & 

Takeuchi, parte-se do princípio de que os conhecimentos tácito e explícito já existem no 

interior da organização, conforme afirmam Kogut & Zander apud Fleury & Oliveira Jr. (2001, 

p.150) “A criação de conhecimento não ocorre abstraindo-se das habilidades atuais. E mais 

ainda, aprendizagem nova, como inovações, são produtos das competências integradoras das 

empresas em gerar novas aplicações a partir do conhecimento existente”. 

2.3.2 Modos de geração de conhecimento 

Conforme Davenport & Prusak (1998) considera-se cinco modos de geração do 

conhecimento, sendo eles: 

 

1. Aquisição: O conhecimento gerado é adquirido externamente através de 

compra ou aluguel, ou desenvolvido dentro na própria organização por meio 

de mecanismos. Não necessita ser um conhecimento recém-criado, é suficiente 

ser apenas uma novidade para a empresa.  Ex.: aquisição de uma empresa cujo 

conhecimento interesse; contratação de pessoal qualificado ou contratação de 

consultor (aluguel) etc.; 

2. Recursos dedicados (dirigidos): São grupos ou unidades formados dentro das 

organizações com o objetivo de gerar conhecimento, sendo direcionados para 

a busca de novas tecnologias, novos conhecimentos, novas maneiras de se 

fazerem as coisas. Ex.: departamentos de pesquisa e desenvolvimento (P&D);      

3. Fusão: É a reunião de pessoas com perspectivas diferentes para trabalhar num 

problema ou projeto visando alcançar uma solução em conjunto. Em função da 

diversidade cognitiva não existe a possibilidade de ocorrência de soluções 

rotineiras, e assim sendo, os membros do grupo precisam desenvolver novas 

idéias em conjunto ou combinar velhas idéias de novas formas. Segundo 

Nonaka & Takeuchi (1997) o ato de reunir pessoas com experiências e 

conhecimentos diferentes é uma das condições necessárias para a criação do 

conhecimento.     

4. Adaptação: Mudanças externas (ou internas) forçam as empresas a se adaptar. 

Novos produtos lançados no mercado, tecnologias recém-chegadas, mudanças 

sociais, culturais ou econômicas são catalisadores da geração de 
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conhecimento. Isto ocorre porque se as organizações não se adequarem as 

condicionantes, certamente fracassarão; 

5. Redes de conhecimento: Constituem-se num verdadeiro fundamento para a 

geração do conhecimento. Podem ser informais, auto-organizadas, ou 

formalizadas pela própria organização. As redes permitem as pessoas com 

interesses comuns compartilharem conhecimento, fortalecendo a comunicação 

e a cooperação, gerando mais conhecimento através de sua continuidade no 

tempo. 

 

É importante salientar que a Tecnologia de Informação funciona hoje como um ponto 

de interseção entre todos os cinco modos de geração do conhecimento, estando presente em 

cada um deles de uma forma ou de outra.    

Sobre a inserção do conhecimento em uma organização, pode-se dizer que ele é a base 

das competências; é o aquilo que os funcionários conhecem a respeito de seus clientes, 

produtos, processos, erros e acertos. É um todo constituído de fatos, opiniões, idéias, teorias, 

princípios e modelos. No caso dos órgãos públicos, objeto deste estudo, o que muda é o tipo 

de cliente que passa a ser o cidadão e a sociedade, num sentido mais amplo. 

2.4 Imaginação, criatividade, inovação e cultura organizacional 

Segundo Chaui (2002) a imaginação é a capacidade para elaborar mentalmente alguma 

coisa possível; algo que não existiu, mas poderia ter existido, ou que não existe, mas poderá 

vir a existir.  

Para a Teoria do Conhecimento a imaginação possui duas faces: um instrumento 

precioso para a conquista da verdade e um perigo para o conhecimento verdadeiro, quando a 

imaginação é exacerbada. O filósofo Gaston Bachelard apud Chaui (2002) atribui à 

imaginação a capacidade para encorajar o pensamento a dizer “não” a teoria existentes e 

propor novas teorias. Generalizando o pensamento do filósofo, pode-se conceituar a 

imaginação como sendo a capacidade de encorajar o pensamento a dizer “não” para “velho” e 

propor o “novo” com o auxílio da criatividade. Entende-se criatividade como o processo no 

qual as idéias são geradas, desenvolvidas e transformadas. 

Atrelada à criatividade está a inovação que ocorre sempre quando se agrega valor ao 

objeto da criação. A inovação não deve ser encarada apenas sob o enfoque tecnológico, como 

afirmam Sicsu & Dias (2002), com visão “schumpeteriana”: Ela incorpora a busca do novo, 
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podendo ser uma nova tecnologia, mas também novas formas de organização e gestão. Ainda, 

segundo Sicsu & Dias (2002) as inovações podem ser: 

 

• Radicais (de grande porte), correspondendo ao desenvolvimento de produtos 

ou processos inteiramente novos; 

• De pequeno porte: representadas por melhoramentos em produtos e processos 

por adaptações a mudanças do ambiente econômico-tecnológico no contexto 

em que as organizações estão inseridas.  

 

Higgins (1995) define inovação como o processo de criação de algo novo que tem um 

valor significativo para um indivíduo, grupo, organização, indústria ou a sociedade. É uma 

verdadeira competência essencial para as organizações modernas. Para Higgins (1995), a 

equação da inovação, pode ser definida como sendo: 

 

I = C + CO, onde: 

I = Inovação; 

 C = Criatividade; 

 CO = Cultura Organizacional.  

 

A Cultura Organizacional pode ser entendida como o modelo de pressupostos básicos 

que um grupo assimilou na medida em que resolveu seus problemas de adaptação externa e 

interna, e que por ter sido eficaz, foi considerado válido e repassado aos demais membros 

como maneira correta de perceber, pensar e sentir em relação àqueles problemas (Shein apud 

Bastos, 2002).    

Para Higgins (1995) são quatro tipos de inovação geralmente aceitos: 

 

• Inovação do produto: um melhoramento, ou um novo produto físico ou serviço, 

com o objetivo de obter maior competitividade; 

• Inovação de processo: mudança num método ou processo para melhorar sua 

eficiência ou eficácia; 

• Inovação de marketing: uma nova concepção de marketing ou ação; 

• Inovação gerencial: uma nova maneira de gerenciar.   
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Quando a criatividade toma lugar numa cultura organizacional apropriada, o resultado é 

a inovação (Higgins,1995).  

A Gestão do Conhecimento funciona como uma espécie de agente catalisador para a 

inovação e a criatividade. Ela propicia condições básicas para o que for criado possa ser 

administrado, compartilhado e disseminado, gerando mais conhecimento e conduzindo a 

novas inovações, num ciclo sem fim.       

Em se tratando do serviço público, a inovação se faz presente quando introduzimos 

melhorias nos processos existentes e agregamos algum tipo de valor social, beneficiando os 

cidadãos. E se a Gestão do Conhecimento for uma ferramenta utilizada nas administrações 

públicas, pode-se enfim sistematizar o processo de inovação nas repartições.    

2.5 Gestão do Conhecimento: origem e importância na sociedade moderna 

A Gestão do Conhecimento surgiu na última década em meio fechado, composto de 

pesquisadores da área de ciência e tecnologia e profissionais de P&D (pesquisa e 

desenvolvimento) de algumas empresas (Fleury & Oliveira Jr., 2001). A Gestão do 

Conhecimento se apresenta como uma forma de gestão capaz de contribuir para a 

compreensão de como os recursos intangíveis podem fazer parte de uma sólida base de 

estratégia competitiva. 

O termo Gestão do Conhecimento tornou-se importante e ao mesmo tempo polêmico, 

repleto de conceitos idiossincráticos que para seu entendimento torna-se interessante rever o 

conceito da empresa com visão baseada em recursos. A visão baseada em recursos entende 

que os principais determinantes da competitividade empresarial são os ativos tangíveis e 

intangíveis que estão associados à empresa, também chamada de abordagem de “dentro para 

fora”. Esse tipo de abordagem considera as competências de uma empresa como sendo os 

ativos intangíveis de alta importância estratégica para as organizações e devido a esse fato 

devem ser cultivados. Como recursos intangíveis cita-se: nome da marca, tecnologias 

desenvolvidas na empresa, pessoal qualificado, procedimentos internos etc. 

Neste trabalho, por ser mais simples e abrangente, adota-se a definição formulada por 

Cruz apud Kruglianskas & Terra (2003, p.145) que entende a Gestão do Conhecimento como 

sendo: “Um conjunto formado por metodologias e tecnologias que têm por finalidade criar 

condições para identificar, integrar, capturar, recuperar e compartilhar conhecimento existente 

em qualquer tipo de organização”.   
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2.5.1 As Dimensões da Gestão do Conhecimento 

Conforme delineia Terra (2001) em seu modelo, são sete as dimensões da Gestão do 

Conhecimento e assim explicitadas: 

 

1. Fatores estratégicos e o papel da Alta Administração: Necessários na definição das 

competências essenciais e na determinação dos campos de conhecimento nos quais os 

funcionários devem empreender seus esforços; 

2. Cultura e Valores Organizacionais: Desenvolvimento de uma cultura organizacional 

voltada para o estímulo ao aprendizado e ao conhecimento; 

3. Estrutura Organizacional: Novas Estruturas Organizacionais e práticas de organização 

do trabalho; 

4. Administração de Recursos Humanos: Políticas de administração de Recursos 

Humanos associados à aquisição de conhecimentos internos e externos; 

5. Implementação de Tecnologias de Informação e Sistemas de Informação voltados para 

as práticas da Gestão do Conhecimento; 

6. Mensuração de Resultados; 

7. Aprendizagem com o Ambiente por meio de alianças e interações.  

 

Neste trabalho enfatiza-se na prática as dimensões 05 e 06, pois embora considerando 

as demais dimensões fundamentais para o sucesso da implantação de um projeto de maior 

magnitude, torna-se inviável aplicá-las no momento em função da grande estrutura que possui 

o Tribunal de Justiça, extrapolando os limites do escopo determinado na proposta de projeto. 

Assim, para atingir o objetivo do trabalho, procura-se com o auxílio da informática formar 

uma rede de conhecimento, utilizando o capital humano dos setores estudados, disposto em 

uma comunidade de prática virtual.      

2.5.2 Sociedade do Conhecimento: redes de conhecimento e capital humano 

O conhecimento e suas questões não são um fato novo. Ele só está sendo tratado, 

esquematizado e disponibilizado sob a ótica de um novo paradigma. A Gestão do 

Conhecimento é o instrumento tecnológico utilizado para corporificar essa nova visão dada 

pela chamada Sociedade do Conhecimento. O que há de novo, ou seja, o diferencial entre a 

Sociedade do Conhecimento e as sociedades de outras épocas da história da humanidade, 

onde o conhecimento também teve sua importância, são as redes de conhecimento (baseadas 
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na tecnologia de informação) e o enfoque no capital humano, que pode ser definido como a 

capacidade que um indivíduo tem para agir e criar ativos intangíveis ou tangíveis 

(Kruglianskas & Terra, 2003). Adaptando Berg apud Lacerda (2001), as organizações 

inovadoras e bem sucedidas na Sociedade do Conhecimento são movidas por quatro 

elementos-chave: a informação, conhecimento, infra-estrutura tecnológica e capital humano.    

A tecnologia de informação é hoje a interface entre o homem e o mundo, propiciando 

condições amplas de expressão e difusão do conhecimento. Neste trabalho considera-se 

oportuna à utilização da equação matemática proposta pelo professor Cheik Wagüe apud 

Sicsu (2000) na qual define o conhecimento como sendo:  K = (P + I)S, onde: 

 

K = conhecimento; 

P = pessoal (recursos humanos); 

I = tecnologia de informação; 

S = índice de compartilhamento.  

 

Em outras palavras o conhecimento (K) é uma função exponencial da soma das 

variáveis de pessoal (P) e da tecnologia de informação (I), como informática, 

telecomunicações etc., potencializados pelo índice de compartilhamento (S) que pode ser 

entendido como indicativo de “redes de conhecimento”. Vale salientar que no atual estágio de 

desenvolvimento e uso da tecnologia de informação, pode-se concluir que a variável (S) é uma 

variável dependente da variável (I).  Contudo, embora a tecnologia de informação exerça um 

papel fundamental no tratamento do conhecimento, ela por si só é apenas parte um todo muito 

maior.   

Capital humano (pessoas), juntamente com a Tecnologia de Informação (redes) e os 

processos de conversão de conhecimento incorporados na organização formam os pilares da 

Gestão do Conhecimento (Lapa, 2003), ao invés do capital físico e financeiro usado como 

fator crítico para o sucesso na economia da Sociedade Industrial. O capital físico diminui à 

medida que a tecnologia torna-se mais barata enquanto a qualificação, o conhecimento e as 

habilidades das pessoas crescem em importância. Pode-se afirmar que o conhecimento, 

diferentemente dos bens físicos, é diretamente proporcional ao seu uso, ou seja, seu valor 

aumenta na medida do aumento de sua utilização.   

Como exemplo clássico de economia erguida com base no capital humano através de 

uma cultura apropriada, muito embora na época não existisse a Gestão do Conhecimento, 

apenas práticas isoladas, pode-se citar o Japão pós-guerra, com sua estrutura física em ruínas 
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e sem nenhuma matéria-prima de valor, desenvolveu uma das economias de maior sucesso no 

mundo como fruto de uma população trabalhadora e, acima de tudo, bem educada (Zabot, 

2002). Para Gay Becker apud Lacerda (2001, p.165) “recurso natural não faz um país rico”. 

Ainda para Becker, Nobel de Economia, se o Brasil não investir pesadamente em educação 

não vai dar um salto em direção ao desenvolvimento sustentado. 

Vê-se que o capital humano representa pessoas estudadas e especializadas em diversas 

áreas que hoje são o principal ponto de inflexão da transformação da sociedade. Outro aspecto 

fundamental que diz respeito ao valor do capital humano é que quanto mais sofisticadas forem 

as tecnologias em uso mais elas exigem especialização e, portanto, aumentam o valor dos 

treinamentos e da educação necessária. Isso quer dizer que a tecnologia agrega valor ao 

capital humano, pois permitem que este aumente sua produtividade e suas habilidades 

profissionais. 

Por outro lado o capital humano é essencial para a produção de novas tecnologias, seja 

na invenção de novos equipamentos, novos produtos, ou na criação de novos negócios. É, 

então, formado um ciclo virtuoso de conhecimento, fundamental para o desenvolvimento 

organizacional e humano. A verdadeira evolução organizacional, ou de um país, depende 

essencialmente da aprendizagem e um mundo em permanente transformação exige pessoal e 

organizações com total disponibilidade para aprender e aprender, tendo como principais 

arcabouços às redes de conhecimento e a colaboração mútua.  

2.5.3 Conhecimento e colaboração 

Outrora – e não faz tanto tempo - os cientistas faziam evoluir o conhecimento humano 

sob formas precárias de comunicação. Havia menos interatividade entre eles em função da 

inexistência de uma tecnologia apropriada para efetuar rapidamente o intercâmbio de 

conhecimento. No presente essa condição foi inteiramente superada, não apenas para os 

cientistas, mas para qualquer trabalhador de qualquer organização.  

Com o avanço da tecnologia de informação os talentos não trabalham mais sozinhos e 

a colaboração tornou-se de extrema importância para o aumento do conhecimento e para a 

Gestão do Conhecimento. O relacionamento social humano é vital para a realização de um 

projeto de Gestão do Conhecimento. 

Para Garvin apud Kruglianskas & Terra (2003, p.11) “O conhecimento precisa 

circular rápida e eficientemente por toa a organização. Novas idéias têm maior impacto 

quando são compartilhadas coletivamente do que quando são propriedades de poucos”. O 

Espírito coletivo precisa ser corporificado para que haja sucesso em práticas de Gestão do 
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Conhecimento. O velho paradigma de que quem tem informação tem mais poder é prejudicial 

às corporações e está fora de moda. 

2.5.3.1 O profissional orientado ao conhecimento 

A Gestão do Conhecimento deve ser parte do trabalho de todos dentro da 

organização. Mesmo sendo imprescindível haver pessoas (especialistas) que cuidem da 

gerência do conhecimento, elas sozinhas são incapazes de gerar energia para fazer “girar” a 

espiral do conhecimento. Todos têm de participar e incluir em sua rotina de trabalho 

atividades como criar, compartilhar, utilizar e pesquisar novos conhecimentos e incentivar a 

colaboração dos colegas.  

Este novo profissional precisa ser trabalhado dentro das empresas. Para haver 

colaboração de conhecimento tem de haver confiança e desejo de compartilhar entre os 

funcionários e esses predicados precisam ser cultivados pela cultura organizacional. É de 

extrema relevância criar uma cultura organizacional propícia para ajudar e motivar as pessoas 

para compartilhar conhecimentos. Nesse novo paradigma, cabe às empresas disponibilizar 

recursos como tempo e dinheiro, gerar ambientes férteis para o conhecimento, instilando o 

crescimento pessoal e o treinamento no próprio trabalho.       

A criação de comunidades de prática (virtuais ou presenciais) objetiva gerar um 

ambiente para o compartilhamento de conhecimento, pois agrega pessoas com interesses 

comuns e que são por assim dizer um espaço ideal para a colaboração, onde se viabiliza a 

importante transmissão de conhecimento tácito, desde que exista uma cultura devidamente 

adequada. É importante salientar que por parte dos indivíduos também é exigida uma nova 

postura, assumindo uma responsabilidade ainda maior sobre sue próprio crescimento pessoal 

e profissional e seu processo de aprendizado.   

2.5.4 Comunidades de prática 

“O conhecimento, freqüentemente, fundamenta-se não no indivíduo, mas está 

distribuído em grupos de pessoas que trabalham juntas” (Fleury & Oliveira Jr., 2001, p. 62).  

Para Ryle apud Fleury (2001) know-that (conhecimento declarado) é aquele 

conhecimento em que o indivíduo pode, por exemplo, falar sobre ele ou expressá-lo por 

escrito num exame. Enquanto know-how (conhecimento disponível) é o conhecimento que o 

indivíduo possui e que o torna capaz de responder a situações reais de trabalho, ao invés de 

apenas falar ou escrever sobre elas. O know-how é aprendido pela prática. 
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“A prática inteligente não é enteada da teoria. Ao contrário, a teorização é uma prática 

entre outras e, por si só, é inteligentemente ou estupidamente conduzida” (Ryle apud Fleury 

& Oliveira Jr., 2001, p. 63).  

O know-how, embora possa também ser particularizado ao indivíduo, nas 

organizações pode ser considerado conhecimento coletivo. Ele torna-se disponível porque é 

revelado na prática; é distribuído porque precisa dos membros do grupo para realizar as 

coisas; e é parcial porque cada um tem uma parte do conhecimento. 

Lave & Wenger apud Fleury & Oliveira Jr. (2001) descrevem comunidades de prática 

como grupos que se formam em torno da prática, e que, no processo, desenvolvem 

conhecimento coletivo e distribuído.  

As comunidades são arenas naturais de compartilhamento e geração de conhecimento. 

Segundo Terra & Gordon (2002) as comunidades de prática consistem em pessoas que estão 

ligadas informalmente, assim como contextualmente, por um interesse comum no 

aprendizado e na aplicação prática.   

Benefícios para os funcionários pertencentes às comunidades de prática adaptados de 

Terra & Gordon (2002): 

 

• Aprender com os colegas; 

• Melhorar os elos com colegas de outros setores dentro da organização; 

• Desenvolver uma sensação de identidade e de fazer parte de algo importante; 

• Desenvolver as redes pessoais. 

 

As comunidades agregam os seguintes valores às organizações, adaptados de Wenger 

apud Terra & Gordon (2002) e Terra & Gordon (2002): 

 

• Resolvem problemas mais rapidamente; 

• Transferem as melhores práticas; 

• Desenvolvem habilidades profissionais; 

• Ajudam a servir melhor os clientes; 

• Ajudam a reduzir custos. 
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Embora em muitas organizações as comunidades de prática sobrevivam, de certa 

forma, na informalidade, a boa gestão é fundamental para seu sucesso, pois é importante 

humanizar, mediar e incentivar a colaboração de conhecimento.  

As comunidades de prática ainda podem ser presenciais ou virtuais (objeto deste 

estudo) e seus participantes reúnem-se pela força de seus interesses e pelos problemas 

comuns. É a necessidade básica de obter informações que representa seu elo de ligação mais 

forte. No caso do Tribunal de Justiça de Pernambuco a comunidade de prática proposta é 

virtual, sendo baseada na intranet, segundo centros de interesse e utilizando-se do e-mail para 

comunicação em grupos de discussão entre seus membros.  

2.6 A Tecnologia de Informação e sua aplicação à Gestão do Conhecimento 

“A associação entre a Tecnologia de Informação e a Gestão do Conhecimento está 

relacionada ao uso de sistemas de informação para o compartilhamento de informações e 

conhecimento” (Terra, 2001, p.165).  Várias tecnologias aplicam-se a esta finalidade, não 

obstante podemos dividi-las em três grandes áreas de atuação (Terra, 2001): 

 

1. Sistemas de publicação e documentação; 

2. Expertise maps; 

3. Sistemas de colaboração. 

 

Um sistema de informação pode ser definido como um conjunto de partes coordenadas 

que interagem entre si para atingir um objetivo bem definido, cujas entradas são dados e as 

saídas são dados e informações.    

Para um sistema de informação, dados são elementos brutos sem nenhum contexto 

associado. Qualquer coisa, enfim, pode ser um dado. Já a informação é um conjunto de dados 

contextualizados que adquiriram valor para além de si mesmos através de regras e relações e 

suportam algum tipo de decisão.      

Para ser aplicado à Gestão do Conhecimento, uma ferramenta tecnológica precisa ter 

um enfoque voltado para a interação de pessoas que considere, principalmente, o 

compartilhamento de documentos e os fóruns de discussão, facilitando a transferência e 

conversão de conhecimento. “Enquanto as tecnologias criadas para gerenciar dados são 

estruturadas, tipicamente orientadas a números, e se dirigem a um grande volume de 

observações, as tecnologias de conhecimento lidam mais freqüentemente com textos ao invés 

de números, em formas relativamente desestruturadas, como frases, sentenças, parágrafos ou 
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até mesmo histórias. O volume pode ser benéfico para o gerenciamento de dados, mas é um 

inimigo para a Gestão do Conhecimento, simplesmente porque os humanos têm que analisar 

todo o volume para encontrar o conhecimento desejado” (Davenport & Prusak, 1998, p. 129)).   

2.6.1 Diferenças entre Gestão da Informação e Gestão do Conhecimento 

A Gestão do Conhecimento representa uma mudança de foco, que antes era voltado 

para a informação e agora é direcionado para os indivíduos, visualizando-os como centro de 

suas ações nas organizações. Busca melhorar o desempenho humano e organizacional através 

da facilitação de conexões significativas (Terra & Gordon, 2002). A Gestão da Informação 

tem seus pontos fortes na informação e na tecnologia. Procura administrar a informação de 

modo a deixá-la disponível a todos que dela precisem; aumenta a velocidade de acesso às 

informações/dados e otimiza os processos de negócio.  

Vale salientar que Tecnologia de Informação é fundamental para o desenvolvimento e 

implantação de qualquer projeto de Gestão do Conhecimento. Ela não só colabora no 

mapeamento e armazenamento de conhecimento como impulsiona seu compartilhamento 

através das redes digitais de comunicação. Contudo, não garante que o conhecimento seja 

efetivamente utilizado. 

Para Davenport & Prusak (1998, p.78) “Se mais de um terço do total de dinheiro e 

recursos de um projeto é gasto em tecnologia, ele se torna um projeto de TI (tecnologia de 

informação), e não um projeto de Gestão do Conhecimento”. Por isso, sem diminuir sua 

importância, a tecnologia de informação nada mais é do que a ponta do iceberg num projeto 

de Gestão do Conhecimento. É mais importante promover o compartilhamento e a capacidade 

de interpretação dos funcionários do que apenas fazer crescer a quantidade de informação 

disponível e sem uso devido.   

Para Terra & Gordon (2002), uma das maiores preocupações da Gestão do 

Conhecimento é a provisão de contexto para a informação, principalmente a não-estruturada, 

enriquecendo-a com perguntas adicionais, tais como: 

 

• Quem criou a informação? 

• Qual é a formação dos autores? 

• Onde e quando a informação foi criada? 

• Por quanto tempo a informação vai continuar a ser relevante, válida e 

atualizada? 

• Quando a informação foi aplicada ou se mostrou útil? 
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• Quem pode mais ter interesse ou pode ter conhecimento correlato? 

 

Através de suas práticas apoiadas pelos sistemas de informação a Gestão do 

Conhecimento consegue mapear conhecimento, sabendo o que é ou não importante dentro da 

estratégia da organização, tendo sempre como norte às pessoas, pois elas produzem e 

difundem conhecimentos.  “É a prática das pessoas que trabalham na organização que traz o 

processo à vida, e dá vida ao processo” (Seelly Brown & Paul Duguid apud Terra & Gordon, 

2002, p.60). 

2.6.2 Especificidades das tecnologias para a Gestão do Conhecimento 

Como foi visto, a Gestão do Conhecimento é muito mais do que a Gestão da 

Informação. Contudo, a Tecnologia da Informação, sendo parte muito importante da GC, 

permite que pessoas situadas em locais diferentes possam trocar informações e conhecimento, 

interagindo criativamente na formulação de idéias ou na solução de problemas comuns.  

Como afirmam Davenport & Prusak (1998) a Tecnologia da Informação dá sua 

contribuição mais valiosa à gestão do conhecimento estendendo o alcance de comunicação e 

aumentando a velocidade da transferência do conhecimento. A TI também ajuda na 

codificação e, às vezes, até na geração do conhecimento, possibilitando que o conhecimento 

de uma pessoa ou de um grupo possa ser seja extraído, estruturado e utilizado por outros 

membros da organização e por seus parceiros de negócios no mundo todo. 

A Tecnologia de Informação possibilita as pessoas se comunicarem de forma 

imediata, livre e independente de suas posições no organograma das organizações. Os 

processos podem ser síncronos e simultâneos ou assíncronos e postergados. A TI faz evoluir 

os processos colaborativos e provoca um efeito multiplicador. O poder da criatividade 

aumenta em função da diversidade e o valor da rede cresce exponencialmente com o número 

de usuários (Kao apud Lins, 2003). Unindo-se os conceitos vistos neste item até aqui, pode-se 

concluir que a equação matemática do conhecimento K = (P + I)S proposta pelo professor 

Cheik Wagüe e tratada no item 4.6.2, corrobora graciosamente as afirmações anteriores sobre 

o uso da Tecnologia da Informação na Gestão Conhecimento, ressaltando a importância da TI 

na GC. 

Na prática, as ferramentas tecnológicas oferecem suporte à pelo menos um dos 03 

principais processos da gestão do conhecimento que são definidos por Davenport & Prusak 

(1998) como sendo: geração, codificação ou transferência de conhecimento. Isso encerra não 

apenas ferramentas próprias da gestão do conhecimento, mas também softwares de GED 
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(Gerenciamento Eletrônico de Documentos), sistemas de Business Intelligence, ferramentas 

de Workflow (fluxo de trabalho), produtos de Groupware, Sistemas Especialistas (podem 

fazer sugestões e se aproximar de conclusões de um profissional especializado numa área do 

conhecimento) e sistemas baseados em Inteligência Artificial (procuram imitar as formas de 

raciocínio características da inteligência humana).  

Todas essas ferramentas podem ser úteis em um projeto de Gestão do Conhecimento. 

Dependendo da amplitude e do escopo do projeto pode ser escolhida uma ou outra para o 

exercício de sua prática.   

As perspectivas se abrem para novos horizontes nos campos da tecnologia de 

informação e sistemas de informação. Torna-se difícil fazer previsões sobre como vai evoluir 

a informática para os próximos 10 ou 20 anos, uma vez que as inovações podem ser radicais 

ao ponto de transformar as estruturas ora existentes. Uma coisa é certa: a chamada Sociedade 

do Conhecimento trouxe consigo a valorização do binômio homem-conhecimento e a 

Tecnologia de Informação estará profundamente enraizada nas práticas humanas, em seus 

campos de conhecimento e em suas redes de relacionamento. A Gestão do Conhecimento tem 

recebido cada vez mais o suporte de novas tecnologias com a construção de sistemas com o 

foco na administração do conhecimento.   

2.6.3 Taxonomia das ferramentas computacionais para a Gestão do Conhecimento 

Para sua aplicação na Gestão do Conhecimento, segundo a Dataware Technologies 

apud Souza (2002), as ferramentas computacionais devem conceber: 

 

• Arquitetura aberta: ou seja, uso de protocolos padronizados e APIs (application 

program interface). A ferramenta deve permitir a unificação e integração de 

informações dispersas entre sistemas de groupware, correio eletrônico e 

softwares de gerenciamento de documentos; 

• Suporte à distribuição: deve ser capaz de usar redes de computadores 

distribuídos fisicamente. A administração do sistema de Gestão do 

Conhecimento deve permitir ser realizada de maneira remota através de um 

browser Web e oferecendo suporte ao uso de HTML, controles ActiveX e 

“applets” (mini-aplicações) Java; 

• Facilmente customizável: a ferramenta deve permitir uma integração fácil com 

as aplicações já existentes. Por ser flexível, a ferramenta pode rapidamente se 

adaptar a infra-estrutura de Tecnologia da Informação já existente. Ela deve 
 22



incluir utilitários de desenvolvimento para que o usuário possa construir novas 

telas, desenvolver aplicações padronizadas (“templates”), moldando a 

ferramenta de acordo com as suas necessidades. Assim sendo, a ferramenta de 

GC não deve ser percebida como um produto pronto e acabado, mas sim como 

algo que evolui e incorpora novas funcionalidades concebidas por seus 

usuários; 

• Devem ser mensuráveis: um software de GC deve incluir utilitários que 

permitam a medição e a verificação da forma de uso do sistema, além da 

identificação de gargalos de performance e outros aspectos críticos. Através da 

quantificação e do processamento de dados sobre o uso do sistema é que se 

pretende determinar se a ferramenta está ou não surtindo o efeito desejado entre 

a comunidade de usuários. A medição é instrumento potente para o 

gerenciamento; 

• Segurança: as aplicações tradicionais usualmente requerem que o 

administrador autorize o acesso do usuário a uma informação específica. Nos 

sistemas de gestão do conhecimento, o foco está na maximização do acesso ao 

conhecimento. Assim sendo, as ferramentas de Gestão do Conhecimento 

geralmente partem do pressuposto de que tudo está disponível, deixando a 

cargo do administrador restringir o acesso a conteúdos específicos. Essa 

postura mais liberal do acesso às informações não significa que o sistema de 

gestão do conhecimento não possua uma política de segurança. Na verdade, as 

ferramentas de GC devem fornecer repositórios seguros e obedecer as regras e 

os modelos de segurança dos outros softwares (correio eletrônico, banco de 

dados, bases de documentos e outros) com os quais irá se integrar. 

 

As ferramentas podem ser classificadas na conformidade de sua visão de aplicação, 

dividindo-as em grupos básicos, tais como: 

 

• CSCW / Groupware: A ênfase é dada inteiramente para a comunicação e 

compartilhamento de informações entre os funcionários das organizações. A 

tecnologia de Groupware é uma das ferramentas pertencentes ao grupo de 

"Knowledge Sharing" intimamente ligada aos processos de socialização e 

externalização do conhecimento tácito. Neste trabalho, começa-se o processo 
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de prática da Gestão do Conhecimento através da adoção deste tipo de 

tecnologia destinada à criação de comunidades de prática virtuais; 

• Portais Corporativos: Esta ferramenta provê uma solução integrada para os 

problemas de distribuição de informações e consolidação de objetos relevantes 

para a inteligência do negócio da organização ("Business Intelligence"). 

Integram muitas características que estão bastante relacionadas a processos 

específicos de Gestão do Conhecimento: personalização e busca; acessos a 

fontes de informação num ambiente propício à rede (desde dados digitais 

altamente não-estruturados a até dados altamente estruturados); informação 

externa e interna; comunicações e colaboração; a facilidade de se publicar e 

acesso a uma vasta quantidade de dados, informações e conhecimento (Terra & 

Gordon, 2002).   

• Repositórios de metadados: São dados que se referem a dados. Funcionam 

como seus descritores. Por estarem diretamente relacionados aos dados são 

consideradas ferramentas de “Knowledge Repository” e estão, principalmente, 

voltados para os mecanismos de combinação e externalização na conversão do 

conhecimento. São particularmente importantes para os Data Warehouse e para 

as ferramentas de acesso aos dados; 

• Intranet: Forma o ambiente propício a realização da Gestão do Conhecimento. 

A tecnologia de Intranet pode ser considerada como ferramenta fundamental ao 

compartilhamento e ao gerenciamento de documentos. Ela propicia condições 

para a aplicação de todas as etapas dos processos de conversão do 

conhecimento. 

• Data Warehouse: "Data Warehouses têm uma efetiva participação no ciclo dos 

processos de Gestão do Conhecimento. Estes repositórios não convertem 

conhecimento tácito para explícito, ao invés disso, retêm o conhecimento 

explícito e auxiliam na criação de novo conhecimento tácito.(...) O principal 

papel dos Data Warehouses na Gestão do Conhecimento é servir de repositório 

para o conhecimento explícito de forma a ajudar as pessoas a criarem o 

conhecimento tácito" (Burlton apud Nascimento, 2002, p.30); 

• KDD (Knowledge Discovery in Databases): Essa tecnologia, aliada aos Data 

Warehouses, utiliza essencialmente, uma base estatística e matemática. 

Pesquisam nos bancos de dados, investigando padrões de conhecimento 
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válidos, potencialmente úteis e inteligíveis para a organização. São ferramentas 

destinadas à tomada de decisão; 

• OLAP (On-line Analitical Processing): Também ligada aos Data Warehouses, 

faz com que o conhecimento explícito armazenado seja apresentado com uma 

visualização orientada aos negócios de forma histórica e multidimensional. Isto 

faz com que os dados, uma vez integrados e sumariados no Data Warehouse, 

possam ser analisados segundo diferentes níveis de detalhamento e sejam 

capazes de orientar a tomada de decisão. Recupera ainda, muitos daqueles 

dados que estavam perdidos ou ignorados e não eram aproveitados na 

organização de forma efetiva; 

• Gerenciamento eletrônico de documentos: Esta tecnologia lida com a 

administração do conhecimento explícito. Sua principal aplicação na conversão 

do conhecimento é no mecanismo de combinação. Este conjunto de 

ferramentas para a Gestão do Conhecimento está diretamente relacionado à 

gerência de informações não-estruturadas, encontradas na organização em 

diversos formatos (.doc, .ppt, .pdf, etc.) oriundos de diferentes sistemas. 

 

Para fins de adequação à Gestão do Conhecimento, as ferramentas computacionais 

ainda precisam ter um viés de apoio ao desenvolvimento de competências, ao invés de uma 

posição apenas de suporte a otimização e o desenvolvimento de processos. Para tanto é 

preciso que sejam enfatizadas: a comunicação, conversação e o aprendizado; estruturando o 

acesso às idéias e experiências, bem como facilitando o fluxo de conhecimento. As 

ferramentas criadoras de comunidades de prática virtuais podem dar início de forma objetiva 

às práticas da Gestão do Conhecimento no interior das organizações.           

2.6.4 Comunidades de prática virtuais 

As comunidades de prática virtuais são um espaço cibernético destinado ao 

aprendizado profissional e pessoal. As pessoas participam naturalmente buscando receber e 

transferir conhecimentos, melhorar sua formação profissional e aumentar a rede de 

relacionamentos interpessoais. É importante salientar que uma comunidade de prática virtual, 

basicamente, não é um armazém de dados, informações ou conhecimento, mas sim uma 

construtora de redes de relacionamentos interpessoais.    

A internet como meio de comunicação e seu uso em escala mundial, tanto na vida 

doméstica quanto como na empresas foram os impulsionadores das comunidades virtuais. As 
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comunidades tornam possível que profissionais de áreas afins possam intercambiar 

conhecimentos sobre suas práticas e compartilhar soluções para seus problemas comuns.        

Semelhantemente às comunidades de prática presenciais que começaram a se formar 

nas organizações em torno da prática e interesses comuns, as comunidades de prática virtuais 

expandem a amplitude das comunidades presenciais, pois dispensam o espaço físico para 

realizar a interação. Outrossim, elas vêm ao encontro da Gestão do Conhecimento, porque 

servem ao compartilhamento de conhecimentos e a formação da memória organizacional, 

principalmente para captar, reter e disseminar conhecimento tácito no interior das 

organizações.  

Conforme Teixeira Filho (2002), estudos mostraram que o conhecimento tácito é 

melhor transmitido com a presença física das pessoas – em torno de 50% a 95% da 

transferência de conhecimento ocorre por comunicação oral – como a escassez de tempo é 

grande nos dias de hoje em virtude de um ambiente veloz, móvel e globalizado, as 

comunidades virtuais assumem uma missão precípua nas organizações.  

As comunidades de prática virtuais, como ferramenta da Gestão do Conhecimento, 

podem trazer benefícios para as organizações tais como: 

 

• Apoiar a empresa na distribuição da informação e nas políticas de comunicação; 

• Comunidades de prática virtuais podem suportar as áreas de negócio na 

obtenção de novos conhecimentos, tanto através de fontes internas quanto 

externas; 

• Estimular a adoção de novas ‘políticas culturais’ na organização, visando 

disseminar novos modelos mentais para reflexão, abordagem do processo de 

aprendizado e ação; 

• Apoiar a construção da ‘memória organizacional’, através do registro da troca de 

informações entre representantes das áreas de conhecimento; 

• Funcionar como elo de ligação entre os núcleos de conhecimento. 

 

As comunidades de prática (virtuais ou presenciais), assim como um organismo vivo. 

Têm um ciclo de vida: nascimento, crescimento, decrepitude e morte. Para que elas tenham 

um ciclo de vida profícuo é preciso haver uma cultura organizacional favorável à 

disseminação e ao compartilhamento do conhecimento. A cultura pode ser criada junto com a 

comunidade ou já existir anteriormente. 
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Criação, mediação, suporte e participação juntos são a essência das comunidades de 

prática virtuais, que por sua vez são o treinamento prático em serviço nas competências 

essenciais das organizações. Pela sua capacidade de reunir pessoas em torno dos mesmos 

objetivos, as comunidades de prática virtuais são também agentes catalisadores da inovação.  

Como se sabe a inovação é mais simples e perene quando as pessoas se reúnem (física 

ou virtualmente): as idéias são mais facilmente capturadas, registradas e compartilhadas, 

podendo então gerar novos conhecimentos. Segundo Teixeira Filho (2002), um estudo 

realizado pelo MIT sugere que 80% das idéias que conduzem à inovação são oriundas de 

discussões de rotina no ambiente de trabalho. Como a inovação é fundamental na Gestão do 

Conhecimento e as comunidades virtuais de prática são agentes catalisadores de inovação, 

conclui-se que elas podem cumprir um importante papel dentro das organizações, desde que 

lhe sejam direcionadas políticas específicas, criando uma estrutura adequada para seu 

desenvolvimento.  

2.6.4.1 Ferramentas computacionais básicas para as comunidades de prática virtuais 

A tecnologia de informação necessária para a implantação de comunidades de prática 

virtuais tem custo relativamente baixo. Com poucos recursos pode-se utilizar as comunidades 

para alavancar os projetos de Gestão do Conhecimento nas organizações, sendo esse, parte 

dos objetivos deste trabalho. 

Como foi visto, as comunidades de prática podem ser parte de uma estratégia maior 

da GC e num sentido mais geral, as tecnologias usadas por elas pertençam ao grupo de 

tecnologias de apoio à GC. Contudo, como as comunidades estão em evidência neste trabalho, 

torna-se importante mostrar suas ferramentas tecnológicas básicas.        

 Adaptando de Teixeira Filho (2002), consideram-se 07 ferramentas básicas que um 

sistema de comunidade de prática virtual deve encerrar: 

 

1. Gerenciadores de E-mail: São softwares destinados a composição, 

arquivamento, envio e recebimento de mensagens de correio eletrônico. É 

importante para as trocas de informação e experiência dentro da comunidade; 

2. Editores de texto: São particularmente úteis para explicitação de 

conhecimentos e formação da memória organizacional; 

3. Instant messenger: São softwares para comunicação imediata, via internet ou 

intranet. São utilizados para suporte, esclarecimentos de dúvidas, solução de 

problemas, interação instrutor-aluno etc.; 
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4. Chats: Softwares destinados para comunicação em grupo à distância; dão 

apoio as comunidades, e-learning e em outras circunstâncias de 

compartilhamento e colaboração; 

5. Engenhos de busca (search engines): Servem para procurar informações, 

usuários etc. dentro de uma comunidade; 

6. Listas de discussão: Podem ser consideradas a base para a formação de uma 

comunidade de prática virtual. Favorecem de maneira abrangente o 

intercâmbio de informações e experiências; 

2.7 Conclusões parciais 

Em que pese os enormes universos teóricos que abrangem a Gestão do Conhecimento e 

a Tecnologia de Informação, procura-se dar enfoque a algumas abordagens dentro das 

especificidades do escopo deste trabalho.  

No início desta base conceitual realizou-se um estudo da epistemologia do 

conhecimento, visando conhecer as raízes do tema, sua contextualização no tempo, a 

linguagem como forma de expressão humana do conhecimento. Em seguida, definiu-se 

conhecimento, tipologia, processos de conversão e modos de geração. 

Os estudos da imaginação, criatividade, inovação e cultura organizacional 

direcionaram-se mais para o foco do trabalho.   

Foram analisados, também, os conceitos de Gestão do Conhecimento, suas dimensões, 

redes de conhecimento, Sociedade do Conhecimento e as comunidades de prática.  

O estudo da Tecnologia de Informação até aqui se volta para a finalidade do trabalho, 

descrevendo e classificando ferramentas utilizadas pela GC. Foi dado um enfoque especial as 

comunidades de prática virtuais, pois elas são a base do projeto piloto para o desenvolvimento 

de competências no Tribunal de Justiça de Pernambuco.  

No próximo capítulo são apresentados os objetivos e objeto deste trabalho. Descreve-se 

os fatores motivadores do estudo e, em seguida, dá-se uma visão geral do Poder Judiciário e 

do Tribunal de Justiça de Pernambuco com suas características e resumo histórico.  
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CAPÍTULO III 
“O significado emerge do 

contexto e conexões. Sem um 
contexto nada faz sentido. 

Tentem imaginar o jogo de 
xadrez sem um tabuleiro, a 
língua sem uma gramática, 

um jogo sem regras”. 
(Ferguson) 

 
 

3. OBJETIVOS E OBJETO DO TRABALHO 

 

3.1 Justificativa da proposta 

A Dispersão do conhecimento existente causa desconhecimento do que realmente os 

funcionários e chefias precisam saber e fazer para evoluir suas habilidades e competências, 

seguindo o objetivo estratégico da melhoria da qualidade dos serviços. Ressalta-se, portanto, a 

importância de organizar e administrar cientificamente os conhecimentos internos e externos, 

trazendo benefícios diretos para os funcionários com enriquecimento de sua formação 

profissional e melhor atendimento para os clientes.  

3.2 Problema existente 

Até o presente momento não existe qualquer tipo de prática organizada que aumente o 

fluxo de conhecimento nos setores, ou seja, o conhecimento permanece individualizado ou 

sendo transmitido através de treinamentos hierarquizados; não existe nenhum mapa do 

conhecimento; nem registro das melhores práticas; tampouco desenvolvimento de 

competências etc. É mister organizar o conhecimento tendo nas pessoas seu foco principal. 

Começar a utilizar práticas da Gestão do Conhecimento, fazendo com que o conhecimento 

flua dinamicamente, proporcionando o intercâmbio horizontal de informações e conhecimento 

entre os funcionários, pode não apenas resolver os problemas citados, mas fazer com que a 

instituição desperte para novos valores e rumos no futuro.  

3.2.1 Delimitação do problema 

O trabalho será realizado dentro da Diretoria de Informática do Tribunal de Justiça de 

Pernambuco, utilizando-se as Divisões de Apoio ao Usuário e Infra-estrutura, em função de 
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serem objetos de fronteira (atividades próximas) e, também, por serem tecnicamente mais 

viáveis para um projeto piloto.  

3.3 Definição de objetivos 

3.3.1 Objetivos gerais 

• Dotar as Divisões objetos do trabalho com um modelo de prática de Gestão do 

Conhecimento de sucesso; 

• Chamar a atenção para a importância da GC no TJPE; 

• Expandir as práticas da GC para outros setores da Diretoria de Informática e, 

mais tarde, para todo o Tribunal de Justiça; 

• Desenvolver conhecimentos e competências necessárias para uma prestação de 

serviços mais célere e de qualidade à sociedade. 

3.3.2 Objetivos específicos 

• Propor um projeto piloto da Gestão do Conhecimento, que tenha como meta 

incentivar os funcionários para a troca de conhecimentos e despertá-los para a 

inovação no trabalho; 

• Propor definição das competências essenciais das divisões de Infra-estrutura e 

de Apoio ao Usuário; 

• Propor a implantação de um sistema de comunidades virtuais que sirva ao 

propósito de desenvolver as competências, enfatizando o conhecimento tácito 

através da socialização; 

• Propor a construção de um mapa de conhecimentos capaz de identificar o 

conhecimento dentro das divisões utilizadas; 

3.4 Uma visão geral do Poder Judiciário 

3.4.1 Missão 

O termo jurisdição vem do latim júris + dictio que significa dizer o direito, ou seja, 

interpretar as leis para solucionar os caso concretos que lhes são trazidos. O Poder Judiciário é 

o responsável pela aplicação das leis para resolver todos os conflitos de interesse que surjam 

entre as pessoas, empresas, e instituições, desde que lhe sejam postos à decisão. A missão 

precípua do Poder Judiciário é garantir os direitos dos cidadãos promovendo a justiça, 
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exercendo a jurisdição através de seus órgãos colegiados (formados por no mínimo três 

magistrados) ou monocráticos, formados por apenas um magistrado.  

3.4.2 A Justiça Comum 

A Justiça Comum é formada pela Justiça Federal e pela Justiça Estadual, tem como 

seu órgão máximo o Superior Tribunal de Justiça.  

A Justiça Federal é composta pelos Juízes Federais e pelos Tribunais Regionais 

Federais.A Justiça Estadual é composta pelos Juízes Estaduais, também chamados de Juízes 

de Direito, e pelos Tribunais de Justiça, como por exemplo, o Tribunal de Justiça de 

Pernambuco. É importante salientar que os magistrados (juízes e desembargadores) são 

considerados membros do Poder Judiciário, ao contrário dos Servidores de Justiça, 

considerados apenas funcionários. 

Na Justiça Estadual, em sua maioria, os processos são propostos na 1ª Instância, onde 

as ações são decididas unicamente por um Juiz de Direito. Em caso de recurso, as ações são 

decididas na 2ª Instância por Desembargadores do Tribunal de Justiça. Em havendo novo 

recurso, as ações são decididas, em última Instância, pelo Superior Tribunal de Justiça. 

Ressalta-se que algumas autoridades possuem Foro Privilegiado: prefeitos, deputados 

estaduais, secretários de estado etc. Nesses casos a 1ª Instância passa a ser o Tribunal de 

Justiça de Pernambuco. 

A partir de setembro de 1995 foram criados os Juizados Especiais Cíveis e Criminais 

através de uma Lei Federal, com a finalidade de desburocratizar e agilizar o acesso a Justiça 

pelos cidadãos para poderem resolver as questões mais simples de forma mais rápida. Esses 

Juizados também são considerados como 1ª Instância, mas em caso de recurso, não será o 

Tribunal de Justiça com seus Desembargadores que decidirá as ações cabíveis e sim, outro 

órgão colegiado, em 2ª Instância, denominado Colégio Recursal.     

3.4.3 Significado de alguns termos importantes 

• Instância: Significa o Grau de julgamento de um processo; 

• Entrância: Possui dois significados, sendo classificação de Comarca e degrau 

de promoção na carreira de um Juiz. 

Obs.: A classificação das Comarcas é diretamente proporcional ao número de 

processos e sua importância política.   

• Comarca: É a circunscrição judiciária. Pode envolver mais de uma cidade. 

• Foro: o mesmo que Comarca; delimitação de área jurisdicional; 
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• Fórum: Espaço físico onde se estabelece o Foro; 

• Vara: Sub-divisão especializada de um Foro. Pode ser Cível ou Criminal e se 

destina a tornar a Justiça mais ágil.        

• Secretaria ou cartório (nome antigo): Sub-divisão de um Fórum; espaço físico 

onde se estabelece a Vara; é também o lugar onde são arquivados os processos 

em andamento; 

3.5 Breve histórico do Tribunal de Justiça de Pernambuco 

Em 1820, a Câmara de Olinda dirigiu mais uma petição ao governo central do Rio de 

Janeiro, depois de um quarto de século de reiteradas tentativas frustradas. No entanto, dessa 

vez não foi em vão e o pedido foi finalmente atendido através do alvará de 06 de fevereiro de 

1821, criando o Tribunal da Relação de Pernambuco1, a ser localizado na então vila do 

Recife. No entanto, a localização escolhida não agradou Olinda que não se conformou com a 

decisão do governo central, continuando a tentar insistentemente para que a instalação da 

Relação fosse naquela cidade. A justificativa da Junta do Governo era que Recife tinha uma 

população maior e a localização já estava 1determinada no alvará de criação da Relação. Não 

conseguindo, Olinda, seu intento, foi finalmente instalado o Tribunal da Relação de 

Pernambuco na vila do Recife, no dia 13 de agosto de 1822, composto inicialmente por 05 

desembargadores, tendo área de jurisdição em três Comarcas: Recife, Olinda e Sertão. Na 

época, foi o quarto Tribunal da Relação instalado no país. É interessante observar que mesmo 

após a instalação do Tribunal da Relação, Olinda ainda insistiu na sua intenção com 

representações dirigidas ao Imperador nos anos de 1823, 1824, 1827. Todas sem êxito. 

Em 20 de janeiro de 1892 foi instalado o Superior Tribunal de Justiça em substituição 

ao Tribunal da Relação de Pernambuco. Contudo, em Decreto de 26 de setembro de 1892, o 

então governador eleito Barbosa Lima torna sem efeito a instalação do referido Superior 

Tribunal de Justiça, alegando que não foram obedecidas às prescrições legais. Assim sendo, 

uma segunda instalação do Superior Tribunal de Justiça foi realizada no dia 01 de outubro de 

1892 e com nova composição de desembargadores. 

No ano de 1930 acontece um dos fatos mais importantes na história do Poder Judiciário 

em Pernambuco: é inaugurado o prédio do Palácio da Justiça, tornando-se a nova sede do 

                                            
1 Assim era chamado, pois subiam os autos à instância superior com circunstanciada “relação” dos fatos ou 
relatório. 
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Superior Tribunal de Justiça.  Sede que permanece até os dias de hoje, localizada na Praça da 

República, centro do Recife. Em função da Constituição Federal 

de 18 de setembro de 1946, foi novamente alterado seu nome, passando a se chamar 

Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. 

3.6 Perfil atual e planejamento estratégico 

O Tribunal de Justiça de Pernambuco possui 4500 servidores de justiça, 500 

magistrados e, aproximadamente, 250.000 processos informatizados em todo o Estado.Conta 

ainda com 137 Comarcas divididas por Entrâncias, sendo 94 Comarcas de 1ª Entrância, 42 de 

2ª Entrância e a Comarca do Recife, considerada a única de 3ª Entrância. São 30 

desembargadores e 470 juízes. Existem ainda as Comarcas pólo, aquelas que possuem o 

número de Varas maior ou igual a 05, excetuando-se Recife, sendo elas: Vitória, Garanhuns, 

Paulista, Jaboatão, Olinda, Petrolina e Caruaru.  

O Tribunal de Justiça de Pernambuco atua no contexto social buscando distribuir justiça 

aos cidadãos e para isso encerra alguns Conceitos, Valores e Princípios Básicos, na 

conformidade do seu Planejamento Estratégico para o biênio 2002-2003, descritos abaixo: 

 
Missão: Atender a sociedade na prestação de serviços jurisdicionais, aplicando as leis 

com agilidade, eficácia e com ética em suas ações.  

Visão: Ser um Poder Judiciário ágil e disponível que atenda aos anseios dos cidadãos 

em todas as suas necessidades de Justiça e contribua para o pleno exercício da 

cidadania, promovendo, assim, o desenvolvimento humano.   

Valores: O Poder Judiciário definiu como norteadores dos seus atos, dos seus 

relacionamentos internos de sua conduta os seguintes valores supremos constitucionais: 

a Liberdade, a Justiça, a Dignidade da Pessoa Humana, a Cidadania e os Valores Sociais 

do Trabalho e da Livre Iniciativa. 

Princípios: O Tribunal de Justiça de Justiça do Estado de Pernambuco definiu que o 

exercício das funções administrativas, quais sejam os de PLANEJAR, ORGANIZAR, 

DIRIGIR E CONTROLAR será desempenhado obedecendo aos princípios 

constitucionais: da Eficiência, da Publicidade, da Moralidade, da Impessoalidade e da 

Legalidade. 

 33



3.7 Estrutura organizacional 

A seguir, apresenta-se a figura que representa o organograma funcional do Tribunal de 

Justiça de Pernambuco: 

 

Figura 3.1 – Organograma funcional do TJPE 

 

Dentro da estrutura apresentada, este trabalho dedica atenção especial à Diretoria de 

Informática que se constitui dentro de um organograma menor a ser estudado a seguir.   

3.8 A Diretoria de Informática e os setores utilizados neste trabalho 

À Diretoria de Informática cabe desenvolver, adquirir, implantar, manter e administrar 

sistemas e equipamentos de informática, ministrar cursos e treinar funcionários visando à 

implantação de sistemas no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco. Para isso 

ela conta com cerca de oitenta pessoas especializadas, sendo aproximadamente, vinte por 

cento desse pessoal terceirizado e o restante composto de funcionários efetivos.  
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A Diretoria de Informática divide-se em divisões e seções como mostra a sua estrutura 

organizacional a seguir. A região dessa estrutura marcada em negrito corresponde às unidades 

objeto deste trabalho: 

 
Diretoria de 
Informática 

 Apoio a 
Gestão 

Administração 
de Redes 

Projetos e 
Novas 

Tecnologias

 Capacitação

 Manutenção 
2º Grau 

 Manutenção 
1º Grau 

 Divisão de 
Infra-Estrutura 

 Juizados 

 2º Grau 

 1º Grau 

 Internet 

 Suporte de 
Software Básico 

 1º Grau 

 2º Grau 

 Divisão de 
Apoio ao 
Usuário

 Divisão de 
Tecnologia

 Divisão de 
Administração 

de Sistemas 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.2 – Organograma funcional da Diretoria de Informática 

 
Como é possível observar na estrutura, a proposta deste trabalho envolve apenas parte 

da Diretoria de Informática, pois o intuito é de utilizar Divisões de fronteira, onde ocorre 

maior concentração de interesses comuns e, conseqüentemente, mais conhecimentos a serem 

compartilhados. 

No próximo capítulo, estuda-se caso prático de implantação da Gestão do 

Conhecimento através de um Portal Corporativo. Muito embora existam outros bons 

exemplos de práticas da GC pelo mundo da iniciativa privada, a escolha recaiu sobre o caso 

do Portal Corporativo do SERPRO, porque além de ser uma empresa da esfera pública, suas 

competências essenciais são da área de informática, sendo também o caso deste trabalho, 

considerando que as divisões estudadas pertencem a Diretoria de Informática, mesmo que o 

TJPE tenha outras competências essenciais da área jurídica. Contudo o caso SERPRO foi 

desenvolvido sob um ponto de vista mais estratégico, porém é bastante útil como um 

referencial indutor para os objetivos deste trabalho.           
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CAPÍTULO IV 
 

“O homem não tem ouvidos 
para aquilo que a 

experiência não lhe deu 
acesso” 

 (Friedrich Niestzsche) 

4. A GESTÃO DO CONHECIMENTO NA ESFERA PÚBLICA 

 

Os serviços públicos têm sofrido mudanças no mundo inteiro e também no Brasil. A 

sociedade exige melhor qualidade e eficiência na prestação de serviços, e para tanto, os 

órgãos públicos devem buscar, adaptar e implementar as melhores práticas das empresas 

privadas, com especial atenção para as que alavancam as competências como a Gestão do 

Conhecimento e criar indicadores de desempenho satisfatórios. 

Algumas práticas já são observadas no Brasil de maneira ainda sutil. Não é fácil 

encontrar meios que compatibilizem as empresas públicas para exercerem o seu papel social 

e, ao mesmo tempo, serem eficientes e inovadoras, sem falar nas questões políticas envolvidas 

que acabam por se tornar uma barreira à consecução de alguns projetos. Entretanto é mister 

superar as dificuldades em busca de fornecer ao cidadão serviços públicos de qualidade.  

Selecionando o texto do site http://www.globalbrands.com.br/setorpublico.htm, observa-

se que a maioria dos governos no mundo têm buscado ferramentas que: 

 

1. Ajudem na compreensão e dimensão das competências e experiências públicas; 

2. Facilitem o processo de "migração intelectual" do "estar público" para o "ser 

privado"; 

3. Mostrem como controlar e otimizar as competências e experiências; 

4. Treinem e motivem os funcionários para que migrem do "estar" para o "ser", 

contudo, sem perder a motivação e o conhecimento adquirido; 

5. Forneçam subsídios, ferramentas de gestão, controles dos riscos e oportunidades 

envolvidos no processo de migração; 

6. Implementem sistemas de aferição de resultados e controle de riscos, 

compreensíveis tanto para os gestores públicos quanto para a população. 
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Apesar de poucas no setor público, as práticas da Gestão do Conhecimento tendem a 

aumentar, sendo o objetivo deste trabalho enfatizar sua importância na prestação desses 

serviços, principalmente, no Tribunal de Justiça de Pernambuco.  

Como exemplificação de prática da Gestão do Conhecimento nas empresas públicas, este 

trabalho mostra sua aplicação na SERPRO, porque considera como a mais importante e ampla 

do setor público brasileiro até o presente momento.   

4.1 Exemplo de caso: Portal Corporativo SERPRO 

4.1.1 Descrição resumida da empresa 

SERPRO - Serviço de Processamento de Dados do governo federal é uma empresa 

pública ligada diretamente ao Ministério da Fazenda do Brasil. É a maior empresa pública de 

serviços de Tecnologia da Informação do país, com aproximadamente 9.000 empregados em 

330 cidades em todo território nacional (Terra & Gordon, 2002). Seus serviços são destinados 

para órgãos do governo em todos os níveis e locais onde que são necessárias aplicações de 

Tecnologia de Informação. Notadamente a empresa procura estar na vanguarda quando se 

trata de adoção de novas tecnologias.  Como exemplo, podemos citar como uma de suas mais 

brilhantes criações: o desenvolvimento e a administração do sistema de Imposto de Renda do 

Brasil pela internet. 

4.1.2 A Gestão do Conhecimento no SERPRO 

O SERPRO é um belo exemplo de sucesso da aplicação da Gestão do Conhecimento 

no processo de mapeamento de conhecimento no interior da organização. Numa discussão 

sobre o processo de gerenciamento organizacional, durante uma reunião da diretoria do 

SERPRO, um dos diretores levantou a seguinte questão: “Quanto vale o SERPRO às 4 horas 

da manhã?” (Souza, 2002). A resposta para essa questão é que o valor maior do SERPRO não 

se encontrava dentro da organização neste horário. O capital que correspondia a maior fatia do 

valor do SERPRO, voltava para casa no final do expediente e só retornava no outro dia pela 

manhã. Descobriu-se então que o maior ativo da empresa não era gerenciado e que seria 

impossível saber seu valor, pois a empresa não administrava os conhecimentos existentes e, 

portanto, não tinha seu controle.  

Para a consecução do empreendimento a empresa desenvolveu uma estratégia 

adequada, considerando pessoas e tecnologia. O portal corporativo SERPRO é parte de uma 

abrangente articulação, utilizando a Gestão do Conhecimento, visando revelar, impulsionar e 
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criar capital intelectual. Segundo Terra & Gordon (2002) estão entre objetivos principais do 

projeto em termos de: 

 

Ferramenta de comunicação: 

• Comunicar de uma forma melhor a visão e a estratégia do conhecimento; 

• Incentivar a comunicação dos valores da empresa; 

• Envolver clientes e comunidade de maneira holística; 

• Facilitar o encaminhamento de sugestões feitas por funcionários para a 

gerência. 

 

Disponibilizar informação e conhecimento para os empregados: 

• Capturar, organizar e distribuir conhecimento codificado (acesso a bancos de 

dados); 

• Melhorar a tomada de decisão; 

• Incentivar o empowerment nos funcionários da linha de frente dos negócios. 

 

Melhorar o reuso de conhecimento: 

• Mapear todo o conhecimento existente na empresa; 

• Facilitar a busca de conhecimento previamente desenvolvido. 

 

Promover a colaboração: 

• Entre diferentes funções e entre as diferentes áreas geográficas da empresa; 

• Melhorar o compartilhamento global da empresa; 

• Oferecer suporte para o desenvolvimento de comunidades de prática. 

 

Melhorar o gerenciamento do capital humano: 

• Melhorar a contratação; 

• Incentivar a mobilidade interna dos funcionários e a disponibilização dos 

funcionários; 

• Integrar expertise e recursos humanos temporários e externos; 

• Melhorar treinamento e aquisição de habilidades; 

• Preparar novos funcionários para agirem mais rapidamente; 

• Aumentar a velocidade das atividades rotineiras; 
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• Melhorar a retenção do conhecimento tácito; 

 

Melhorar relacionamentos: 

• Melhorar as trocas de informação com fornecedores, parceiros e clientes; 

• Capturar a informação do cliente; 

• Aumentar a satisfação do cliente; 

• Reduzir os custos de venda; 

• Reduzir os custos de assistência aos clientes.   

4.1.2.1 Estratégia adotada 

Para a consecução dos objetivos determinados adotou-se a estratégia de mapeamento 

de processos e categorias de conhecimento através de uma estrutura comum.  Os resultados 

desse estudo tornaram-se a sustentação para a estratégia da Gestão do Conhecimento e para o 

projeto do portal corporativo. A equipe de GC criada desenvolveu um entendimento profundo 

dos macro-processos e suas ramificações que são a base de apoio da empresa, traduzindo isso 

em um mapa de conhecimento. O mapeamento do conhecimento durou aproximadamente 

dois meses, envolvendo cerca de 39 consultores internos. Ao final do trabalho foi concluída a 

chamada árvore SERPRO do conhecimento e foram identificados: 03 macro-processos, 25 

temas empresariais, 158 ramos de conhecimento e 1280 assuntos. A figura abaixo dá uma 

idéia geral dessa estrutura: 

 

           

ASSUNTO 

RAMO DE CONHECIMENTO 

TEMA EMPESARIAL 

MACRO-PROCESSO 

 

 

 

 

Figura 4.1 – Árvore SERPRO do conhecimento 

 
Visando um melhor esclarecimento, pode-se dizer que para cada macro-processo 

estão vinculados vários temas empresariais; um tema empresarial possui vários ramos de 

conhecimento; assim como vários assuntos estão vinculados a um ramo de conhecimento. 
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Para o mapeamento e gestão das competências individuais são utilizados os recursos 

de um sistema de informática incorporado ao Portal do Conhecimento, denominado PERFIL. 

Este local virtual é chamado de páginas amarelas do conhecimento, onde os funcionários 

registram seus conhecimentos e habilidades em um banco de dados, de acordo com o mapa de 

conhecimentos da empresa. Como as categorias são pré-estabelecidas, em caso de um 

funcionário não encontrar a categoria adequada para conferir suas habilidades, este pode 

sugerir a criação, por exemplo, de um novo Ramo de Conhecimento ou Assunto. O corpo 

gerencial analisa e administra as informações do sistema PERFIL através de um sistema de 

Workflow. Em função do sistema PERFIL servir de apoio ao mapeamento e posterior 

desenvolvimento de competências, parte relevante deste trabalho,  segue imagem da página de 

acesso do sistema, visando esclarecer melhor seu funcionamento: 

 

 

Figura 4.2 – Página de acesso ao sistema PERFIL do SERPRO (fonte: www.sbgc.org.br) 

4.1.2.2 Etapas e cronologia 

(1997) 

• Foram iniciadas discussões sobre Gestão do Conhecimento nos níveis da alta 

administração da empresa; 
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(1998) 

• A alta administração dá início ao processo de desenvolvimento de uma 

estratégia de Gestão do Conhecimento; 

• A SERPRO pesquisa em outras organizações um modelo de função para a 

Gestão do Conhecimento. Decidiu criar uma função corporativa de GC e o 

portal corporativo. 

(1999) 

• Uma comunidade de GC foi formalmente criada, sendo sustentada pela alta 

administração. Iniciou-se a internalização dos conceitos de GC e o 

desenvolvimento de ferramentas de TI adequadas para o caso; 

(2000) 

• A empresa decide investir fortemente em treinamento; 

• Foi definida uma política formal determinando os princípios e os objetivos 

em torno da Gestão do Conhecimento; 

• Iniciou-se o mapeamento de processos e categorias de conhecimento 

• Começa o desenvolvimento do portal corporativo. 

(2001) 

• É, finalmente, lançado o portal corporativo.  

4.1.2.3 Resumo do Portal Corporativo 

O Portal Corporativo SERPRO abrange vários tipos de aplicações integradas, tais 

como: publicação, colaboração, auto-atendimento e ensino à distância. Serve para integrar 

dados, informação e pessoas, objetivando a sustentação dos processos da Gestão do 

Conhecimento, assim como para automatizar e simplificar atividades operacionais, tais como: 

candidatar-se a uma vaga ou fazer arranjos para viagens (Terra & Gordon, 2002). Além do 

sistema PERFIL descrito anteriormente, o Portal do Conhecimento dispõe ainda de: 

 

• Comunidades de prática virtuais: Com o objetivo de conseguir o 

compartilhamento de conhecimento através colaboração espontânea dos 

funcionários, o SERPRO criou diversos fóruns de eventos virtuais, 

estruturados ou não, onde os profissionais da empresa que tenham os 

mesmos interesses discutem e buscam soluções para os problemas pessoais 

ou da organização, ou simplesmente para aprender mais sobre seu ramo de 

conhecimento; 
 41



• EAD (Ensino a Distância): É um sistema voltado para o aprimoramento dos 

profissionais das diversas unidades através do conhecimento explícito. Os 

funcionários podem se inscrever em cursos virtuais para adquirir novos 

conhecimentos; 

• Repositório de conhecimento: É um sistema alimentado com documentos em 

vários formatos, tais como: vídeos, fotos, apresentações, contribuições de 

URLs de funcionários etc. Os conteúdos submetidos somente são publicados 

na base de dados após análise e aprovação dos administradores da CG ou 

pelos gestores de conteúdos. Mediante um link específico o funcionário pode 

verificar, revisar, atualizar os documentos por ele enviados para avaliação.     

4.1.2.4 Mensuração de Resultados 

O SERPRO realiza a medição de resultados através da utilização do mapeamento de 

conhecimento. A empresa mede o quantitativo de contribuições (documentos publicados, 

links pesquisados, atualizações de conhecimento e habilidades) dos funcionários à árvore do 

conhecimento fazendo uso de rastreamento e ferramentas de busca. 

Conforme Terra & Gordon (2002) a empresa também desenvolve outra experiência 

com ferramentas de medição, baseada na categorização de capital intelectual de Sveiby 

(capital do cliente, capital estrutural e capital humano), contudo, não tem importância para o 

foco deste trabalho.  

 4.2 Caso SERPRO x Caso TJPE 

Notadamente, há diferenças entre os objetivos deste trabalho e o projeto de Gestão do 

Conhecimento implantado no SERPRO, principalmente, no que concerne a sua estratégia 

corporativa e sua amplitude. Contudo, pode-se ainda assim, realizar algumas comparações e 

utilizar os pontos comuns como marco de referência (benchmarking) para a conclusão deste 

trabalho. 

O Portal Corporativo do SERPRO, como o próprio nome sugere, é de uma abrangência 

que atinge os limites da corporação, oferecendo muitas opções e facilidades de acesso, 

conforme já descrito anteriormente. No caso desta proposta de projeto, utiliza-se uma 

ferramenta computacional voltada para a criação e desenvolvimento de comunidades de 

prática virtuais num universo bem mais limitado do que o utilizado pelo SERPRO. Por 

analogia, esse tipo de ferramenta se insere no Portal SERPRO apenas como parte de seu todo.  
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   O SERPRO utiliza o sistema PERFIL para mapeamento de competências individuais. 

No TJPE o objetivo é utilizar a própria ferramenta de comunidades de prática virtuais para 

realizar o mapeamento, oferecendo aos funcionários que farão parte da comunidade, acesso 

para eles mesmos inserirem no sistema suas competências e habilidades. É importante 

salientar que, também nesse caso, o mapeamento está resumido aos participantes da 

comunidade criada, enquanto o sistema PERFIL atende a toda empresa. 

A guisa de uma conclusão parcial pode-se dizer que este trabalho parte de uma 

iniciativa pequena esperando atingir um alvo de maior proporção no futuro, como um Portal 

do Conhecimento, ressaltando-se a necessidade de apoio estratégico, do sucesso desta 

proposta e de maiores recursos para sua consecução. 

No próximo capítulo é realizada uma descrição detalhada da proposta de projeto piloto 

da Gestão do Conhecimento e da ferramenta computacional utilizada para a aplicação do 

escopo deste trabalho.   
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CAPÍTULO V 
 

“A utilização de métodos 
científicos não é alçada 

exclusiva da ciência, mas 
não há ciência sem o 
emprego de métodos 

científicos”. 
(Eva Maria Lakatos) 
 

5. PROPOSTA DE PROJETO PILOTO DA GC NO TJPE 

 

Nesta proposta são enfatizados os processos de conversão do conhecimento de Nonaka & 

Takeuchi (1997), utilizando-se a ferramenta computacional Communis para criar uma 

comunidade de prática virtual composta pelos membros das Divisões de Apoio ao Usuário e 

Infra-estrutura e, através desta, propiciar condições para a fluência de conhecimento entre os 

funcionários envolvidos, integrando idéias, experiências, intuição, habilidades e 

competências. Entre os processos de conversão do conhecimento, o enfoque principal dado 

pela comunidade virtual é no processo de socialização, já definido anteriormente. A título de 

ilustração, a figura abaixo mostra o relacionamento entre o conhecimento individual e o 

conhecimento compartilhado pretendido: 
 
 

 
 

C 

B A  
 
 
 

 

Figura 5.1 – Conhecimento individual e compartilhado 

 

Os três círculos representam pessoas: “A”, “B” e “C”; cada qual com seu conhecimento 

individual. A interseção de “B” e “C” representa o conhecimento compartilhado entre elas, 

enquanto a interseção de “A”, “B” e “C” é o conhecimento compartilhado entre os três 

indivíduos. A ferramenta computacional utilizada nesta proposta e descrita a seguir viabiliza 

tecnicamente a criação de comunidades de prática virtuais. 
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5.1  A ferramenta computacional proposta para o projeto 

A ferramenta utilizada é denominada de Communis, cedida pela empresa pela Facilit 

Tecnologia Ltda. Trata-se de uma aplicação tecnológica voltada para a Gestão do 

Conhecimento, propícia à criação e administração de comunidades virtuais, objeto deste 

trabalho. Essa ferramenta auxilia o gerenciamento do conhecimento, trazendo ganhos ligados 

à inovação, produtividade e na tomada de decisões. 

Não serve ao propósito deste trabalho realizar comparações técnicas entre o Communis 

e outras ferramentas de computacionais semelhantes disponíveis para uso. Em resumo, para 

este caso não é importante escolher o melhor software do mercado efetuando comparações, 

mas sim ter em mãos apenas uma ferramenta com algumas características e que seja suficiente 

para por em prática a concepção gerencial aqui estudada. Sendo, portanto, satisfatórias às 

razões motivadoras de sua escolha abaixo relacionadas: 

 

• É uma ferramenta conhecida e dominada na região; 

• É de fácil acesso a seu fornecedor e, conseqüentemente, aos desenvolvedores; 

• Pode ser customizada rapidamente; 

• Cumpre bem o papel de suporte à concepção de GC deste trabalho. 

 

A ferramenta trabalha em sistema operacional linux na versão Redhat 9.0; é construída 

nas linguagens PHP e Java e utiliza banco de dados POSTGRES.  

Ressalta-se da ferramenta os seguintes benefícios (fonte: Facilit Tecnologia Ltda.): 

 

• Integração: Permite a integração do fluxo de comunicação e automatização da 

transferência de informações entre diversas áreas; 

• Acessibilidade: Permite que os conhecimentos criados ou existentes na 

organização possam ser acessíveis a todos os membros de acordo com suas 

permissões; 

• Automatização: Divulga automaticamente novos documentos através de boletins 

via e-mails ou SMS; 

• Normatização: Padroniza os processos de comunicação e geração da informação; 

• Colaboração Inteligente: Permite cooperação entre os setores da organização, 

compartilhando conhecimentos e aumentando a qualificação dos funcionários; 
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• Difusão: Auxilia a disseminação do conhecimento da empresa para a realização 

de tarefas e atividades; 

• Capilaridade: Capacidade de colher informações e opiniões de funcionários, 

clientes, parceiros e fornecedores (se houver necessidade); 

• Economia: Propicia baixo custo de implantação e manutenção; 

• Segurança: Acesso seguro e organizado a todas as informações através de 

controle de permissão; 

•  Preservação: Permite a integração com outras ferramentas já existentes na 

organização; 

• Adaptabilidade: É de fácil adaptação para novos funcionários.       

 

 Possui, ainda, as seguintes funcionalidades aplicáveis ao TJPE: 

 

• Ambiente para discutir projetos, problemas, oportunidades que interessam à 

organização de maneira intuitiva; 

• Permite a criação de pesquisas de opinião junto aos membros das comunidades 

com resultados estatísticos; 

• Permite a criação, publicação, organização, reuso, armazenamento e 

gerenciamento das informações dentro da organização; 

• É possível enviar e-mails com novidades e informações para um público 

específico de maneira fácil e ágil; 

• Permite criar listas de discussão para cada comunidade. Todas as mensagens 

ficam gravadas e podem ser recuperadas; 

• Permite criar, delegar, acompanhar e gerenciar atividades, mesmo estando fora da 

organização; 

• Possui um mecanismo de busca avançado que permite recuperar de maneira 

precisa as informações armazenadas; 

• Armazena artigos de revistas, trechos de livros, reportagens da WEB etc.; 

• Permite composição, arquivamento, envio e recebimento de mensagens de forma 

organizada e estruturada; 

• Ferramenta de discussões e reuniões. Toda a conversa é gravada e pode ser 

recuperada; 

• Apresenta relatórios estatísticos de utilização por usuário ou comunidades; 
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• Permite configuração, administração e gerenciamento de todo ambiente através de 

uma interface amigável. 

 

A ferramenta pode ainda vir a favorecer: 

 

• Encontros virtuais e a colaboração mútua entre os membros da comunidade de 

prática virtual, encorajando a contribuição de pessoas que normalmente relutam 

em dar sua opinião; 

• A solução de problemas que hoje são resolvidos apenas via comunicação face-a-

face; 

• O envolvimento de mais pessoas na solução de problemas complicados através 

de listas de discussão; 

• A criação de times virtuais; 

• O desenvolvimento profissional e pessoal dos membros da comunidade de 

prática virtual; 

    

A aplicação desta ferramenta no TJPE evidencia, especialmente, o compartilhamento de 

conhecimento, a formação de uma memória organizacional e o mapeamento de conhecimento. 

Faça com que as pessoas de uma determinada área de trabalho do TJPE participem de uma 

comunidade de prática virtual, onde convergem os interesses comuns do dia-a-dia e, também, 

vislumbra-se a solução de boa parte dos problemas resultantes de suas atividades, dando 

início a espiral do conhecimento através do processo de socialização e a partir daí, 

desenvolvendo as competências individuais e coletivas do grupo. A seguir, a título de 

ilustração, mostra-se a tela inicial da ferramenta Communis: 
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Figura 5.2 – Tela de administração da ferramenta Communis 

O conhecimento dos fatores de sucesso de um projeto de GC traz importantes 

contribuições para que dentro da medida do possível se possa adequar todo conjunto teórico-

estrutural, visando o sucesso das etapas de implantação propostas mais adiante. Os fatores 

estudados a seguir não se constituem uma equação matemática de sucesso para a GC, 

contudo, não há projetos exitosos sem a presença de pelo menos alguns deles.    

5.2  Fatores de sucesso para os projetos de Gestão do Conhecimento 

Conforme Davenport & Prusak (1998) após pesquisas realizadas em várias empresas e 

classificar projetos de GC foram identificados fatores comuns aos projetos mais bem-

sucedidos. Em seguida, são apresentados os fatores; contudo, devem ser vistos apenas como 

hipóteses de sucesso: 

 

• A existência de uma cultura orientada ao conhecimento: É sem dúvida uma 

das condições de sucesso mais importantes. Pressupõe funcionários desejosos 

em explorar e compartilhar o conhecimento e a ausência de inibidores na 

cultura da organização; 
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• Infra-estrutura técnica e organizacional: Consiste de ferramentas tecnológicas 

apropriadas e da criação de funções, estruturas organizacionais e qualificações 

para o projeto; 

• Apoio da alta-gerência: É importante para definir que tipo de conhecimento é 

importante para a organização; apoiar o aprendizado individual e coletivo 

ressaltando a importância da GC; cuidar da provisão de recursos para a infra-

estrutura necessária; 

• Vinculação ao valor econômico ou setorial: A GC deve ser sempre vinculada 

ao benefício econômico ou ao sucesso do setor a que se destina; 

• Clareza de visão e linguagem: Os termos usualmente aplicados na área da GC 

podem ter várias interpretações. Portanto, é fundamental o bom entendimento 

do que se quer para as pessoas envolvidas no processo; 

• Elementos motivadores (sistemas de recompensa): É preciso fazer com que o 

funcionário deseje o conhecimento e também compartilhe o que sabe. Pode ser 

realizado através de mensagens, conversas e palestras sobre a GC e pela 

criação de mecanismos de recompensa; 

• Múltiplos canais para a transferência do conhecimento: É necessário estar 

aberto para outras formas de difusão do conhecimento como, por exemplo, a 

comunicação “face a face”, ou para novas formas que surgirem.    

 

Como já ficou claro anteriormente, os fatores acima não garantem o sucesso de um 

projeto de Gestão do Conhecimento, mas quanto mais presentes eles estiverem em seu 

contexto, maior é a chance de êxito.  

5.3  Projeção de cenário para o TJPE considerando fatores de sucesso da GC 

Mostrou-se no item anterior os principais fatores determinantes para o sucesso de um 

empreendimento de Gestão do Conhecimento. Contudo, dentre os fatores citados, os três 

primeiros (cultura voltada para o conhecimento, infra-estrutura técnica e organizacional, 

apoio da alta administração), segundo Davenport & Prusak (1998), se credenciam como os 

mais importantes. Portanto, neste trabalho, por uma questão de praticidade e simplicidade, e 

porque se esse fatores realmente ocorressem dificilmente um projeto de GC não atingiria seu 

objetivo, opta-se apenas por incluí-los nesta previsão de cenário. Oportunamente, com o 

intuito de facilitar a compreensão para o escopo da proposta, divide-se o fator “Infra-estrutura 
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técnica e organizacional” em dois fatores, passando a ser chamados de “infra-estrutura 

técnica” e “infra-estrutura organizacional”. 

 

• Cultura orientada para o conhecimento: Sob esse aspecto pode-se levar em 

conta que o TJPE, bem como a maioria das instituições públicas, está 

praticamente no marco inicial. A estabilidade dos funcionários públicos pode 

ser vista como uma vantagem para o compartilhamento de conhecimento, uma 

vez que a insegurança causada pelo medo de perder o emprego ao passar seu 

conhecimento para o colega inexiste. Não obstante, no outro extremo encontra-

se a falta de interesse em compartilhar qualquer coisa por simplesmente não 

haver prêmios ou algum tipo de progressão na carreira. Outra questão relevante 

é o fato dos funcionários serem contatados através de concursos públicos sem 

entrevistas, tornando difícil a seleção de pessoas intelectualmente curiosas e 

desejosas de explorar e compartilhar novos conhecimentos. Dessa forma 

conclui-se que buscar a conscientização para o compartilhamento de 

conhecimento é uma tarefa árdua. Entretanto, ao procurar esclarecer as pessoas 

sobre a importância da Gestão do Conhecimento para si mesmas, ou seja, para 

o seu progresso profissional e desenvolvimento como seres humanos, pode-se 

enfim atraí-las para o projeto; 

• Infra-estrutura técnica: No que diz respeito a esse fator o TJPE se acha bem 

posicionado no “hanking” das empresas públicas. Tem um grande parque de 

computadores, de qualidade reconhecida e de última geração; possui uma 

intranet rápida interligando vários prédios na capital, região metropolitana e no 

interior do Estado; está conectado à internet a uma boa velocidade de 

transmissão de dados. Há ainda ferramentas de software de qualidade que 

favorecem a alavancagem de projetos de GC, tais como o Microsoft Office 

(processador de texto, planilha eletrônica, software de apresentação etc) Lótus 

Notes (correio eletrônico, fluxo de trabalho) e o Sybase, banco de dados de 

grande porte, que eventualmente deve servir como repositório de 

conhecimento para o projeto numa fase mais avançada; 
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• Infra-estrutura organizacional: Ao contrário da infra-estrutura técnica, a infra-

estrutura organizacional não se encontra no mesmo nível e, também, não 

atende as expectativas. Construir uma infra-estrutura organizacional, conforme 

Davenport & Prusak (1998) é prover um conjunto de funções, cargos, 



qualificações e estruturas organizacionais que apóiem cada projeto na área da 

GC. Trata-se de uma tarefa complicada considerando a sabida burocracia das 

instituições públicas nesse país; 

• Apoio da alta administração: Trata-se de um fator crucial, principalmente, para 

determinar contornos e especificidades próprias do conhecimento de que cada 

empresa precisa nos projetos de Gestão do Conhecimento. Sob esse aspecto há 

incertezas, porque a cada biênio ocorrem mudanças na administração do 

Tribunal de Justiça de Pernambuco e o apoio a esta proposta vai depender da 

visão e interesse do Presidente do TJPE e de seu staff que estiverem no 

comando da instituição no momento da preparação e execução do projeto. 

Contudo, conta-se com a administração intermediária, (particularmente a 

Diretoria de Informática) sendo apoio suficiente para começar práticas da GC 

no TJPE. É lógico afirmar que após a conquista de algum sucesso, o projeto 

possa chamar a atenção das autoridades superiores, e finalmente, contar com 

sua colaboração.        

  

Este trabalho é voltado, principalmente para a aplicação das comunidades de prática 

virtuais. A socialização por sua vez é o processo de conversão de conhecimento tácito em 

conhecimento tácito, enfatizado conforme dito, pelas comunidades. Portanto, em função de 

sua importância, torna-se relevante aprofundar e escrever mais sobre sua prática antes de 

adentrar na metodologia desta proposta.   

5.4  As comunidades virtuais na prática 

5.4.1 Interação entre conhecimento tácito e explícito 

Conforme Nonaka & Takeuchi (1997, p.62) “...o segredo para a criação do 

conhecimento está na mobilização e conversão do conhecimento tácito”. 

O conhecimento tácito é como um composto de experiências condensadas, princípios, 

atitudes, comportamentos, informações contextuais e insights experimentados. É aquele 

conhecimento que vem sendo adquirido e transformado ao longo dos anos, formando 

modelos, critérios e filtros, tornando cada indivíduo habilitado a selecionar a relevância das 

informações na conformidade de seus próprios mecanismos de seleção (Lins, 2003). Sendo o 

conhecimento tácito a mola mestra da espiral do conhecimento, então as comunidades 
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cumprem um papel preponderante para fazer “rodar” a espiral do conhecimento na busca da 

inovação e no desenvolvimento de competências.  

A boa transferência de conhecimento tácito, capaz de movimentar a espiral do 

conhecimento vai depender da utilização satisfatória de uma comunidade de prática virtual na 

facilitação do intercâmbio de conhecimento tácito através da socialização. Um bom 

planejamento é pedra fundamental nesse contexto. Contudo, apenas o conhecimento tácito 

não é suficiente para a criação do conhecimento organizacional, da inovação e do 

desenvolvimento de competências. Segundo afirmam Nonaka & Takeuchi (1997, p.79) “A 

criação do conhecimento organizacional é uma interação contínua e dinâmica entre o 

conhecimento tácito e o conhecimento explícito”.   

5.4.2 Dimensões epistemológica e ontológica 

Conforme Nonaka & Takeuchi (1997) a criação do conhecimento acontece em duas 

dimensões: epistemológica e ontológica. Ainda afirmam que a espiral do conhecimento ocorre 

quando a interação entre o conhecimento tácito e o conhecimento explícito eleva-se de um 

patamar ontológico inferior até níveis mais altos. 

A respeito da dimensão ontológica, pode-se dizer que como o conhecimento é criado 

por indivíduos e uma organização não consegue criar conhecimento sem eles. Cabe a 

organização criar condições favoráveis, proporcionando contextos para a criação do 

conhecimento.  

“A criação do conhecimento organizacional, pois, deve ser entendida como um 

processo que amplia “organizacionalmente” o conhecimento criado pelos indivíduos, 

cristalizando-o como parte da rede de conhecimento da organização” (Nonaka & Takeuchi, 

1997, p.65). Este processo inicia-se naturalmente dentro de uma comunidade de prática virtual 

ou presencial e pode ser expandido até para além das fronteiras da empresa. 

   A dimensão epistemológica do conhecimento já foi bastante discutida no referencial 

teórico deste texto, contudo é relevante apresentar mais algumas distinções entre os 

conhecimentos tácito e explícito: 
 

Tabela 5.1 –Tipos de conhecimento 

_______________________________________________________________ 

Conhecimento Tácito     Conhecimento Explícito 

(subjetivo)      (objetivo)  
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________________________________________________________________ 

Conhecimento da experiência  Conhecimento da racionalidade  

(corpo)     (mente) 

Conhecimento simultâneo   Conhecimento seqüencial 

(aqui e agora)     (lá e então) 

Conhecimento análogo   Conhecimento digital 

(prática)     (teoria) 

_________________________________________________________________ 

         

 A características ligadas aos aspectos mais tácitos do conhecimento se relacionam à 

coluna da esquerda, enquanto que as particularidades relativas ao conhecimento explícito 

encontram-se localizadas à direita. O conhecimento da experiência tende a ser tácito, físico e 

subjetivo, enquanto o conhecimento da racionalidade tende a ser explícito, metafísico e 

objetivo. O conhecimento tácito é criado no “aqui e agora”, ou seja, em um processo 

simultâneo; já o conhecimento explícito é produzido em um processo seqüencial com 

acontecimentos passados ou objetos. O compartilhamento de conhecimento, por exemplo, em 

uma comunidade virtual, constitui-se em uma socialização que exige processamento 

simultâneo dos problemas compartilhados pelos participantes da comunidade.  

A criação do conhecimento através da interação entre as dimensões epistemológica e 

ontológica, combinados com os quatro modos de conversão do conhecimento resulta na 

expressão da figura a seguir: 
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DIMENSÃO EPISTEMOLÓGICA 
 

 
Conhecimento 
Explícito      Externalização 

 
 
   Combinação 
  
 
 
      Dimensão 
                    
 
 
 
 
 
      Socialização 

 
Conhecimento      Internalização 
Tácito 
 
 
 
 Indivíduo  Grupo  Organização  Inter-organização  DIMENSÃO ONTOLÓGICA  
  

 
    Nível do conhecimento 

Figura 5.3 - Criação do conhecimento na empresa – fonte: Nonaka & Takeuchi apud Alvin (2002) 

5.4.3 O funcionamento da espiral do conhecimento nas comunidades de prática 

O modo de conversão em que a espiral começa a “rodar” é a socialização, se 

desenvolvendo em um campo de interação (comunidade de prática). Esse campo facilita o 

compartilhamento de experiências e de modelos mentais idiossincráticos dos participantes, 

convertendo conhecimento tácito em tácito pela observação e prática.    

O modo de conversão externalização é então provocado através do diálogo ou pela 

reflexão coletiva que ajudam aos membros da comunidade a articularem o conhecimento 

tácito em conceitos explícitos. Ele pode ser explícito na forma de metáforas, analogias, 

hipóteses etc. Para Nonaka & Takeuchi (1997) a externalização constitui-se na chave para a 

criação do conhecimento, porque cria novos conceitos a partir do conhecimento tácito. 

O modo combinação é operado pelo acréscimo do conhecimento recém-criado pela 

externalização ao conhecimento já existente proveniente de outras origens, transformando-se 

em um conhecimento mais amplo ou se expressando em alguma inovação simples, ou 

complexa, podendo ser uma nova maneira de prestar um determinado serviço, um novo 

produto ou sistema gerencial etc. 
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O modo internalização que é a incorporação do conhecimento explícito no 

conhecimento tácito se concretiza através do chamado “aprender fazendo”. Para que o 

conhecimento explícito se torne tácito, segundo Nonaka  & Takeuchi (1997) é necessária sua 

verbalização e diagramação do conhecimento sob forma de documentos, manuais, ou em até 

histórias orais. Em resumo, é preciso experimentar para internalizar. 

Após a internalização é iniciado um novo ciclo da espiral do conhecimento, sendo 

aumentado seu diâmetro a cada novo ciclo. Cada modo de conversão visto, contribui para 

fazer “rodar” a espiral do conhecimento, tendo seu início na socialização, expressando com 

grande aproximação o comportamento de uma comunidade de prática virtual ou não.  

  

                               Conhecimento Tácito    Conhecimento Explícito 
                                                                         para 

 
Conhecimento 
     Tácito 
                              

Combinação  Internalização  

Externalização  Socialização  
 
 
           de 
 
 
Conhecimento 
    Explícito 
 
 

 

Figura 5.4 - A espiral do conhecimento – fonte: Nonaka & Takeuchi (1997) 

 

Cada modo de conversão, como visto até aqui, faz com que difiram entre si os 

conteúdos de conhecimento por eles gerados. Esses conteúdos interagem entre si dentro da 

espiral do conhecimento e se pode conceituá-los da seguinte forma: 
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 Conhecimento tácito   Conhecimento explícito 

   para 
     
  
  
        Conhecimento tácito 
   
 
                     de 
 
 
 
     Conhecimento explícito 
 
    

Externalização 
CONHECIMENTO 

CONCEITUAL 

Socialização 
CONHECIMENTO 

COMPARTILHADO

Combinação 
CONHECIMENTO 

SISTÊMICO 

Internalização 
CONHECIMENTO 
OPERACIONAL 

Figura 5.5 - Conteúdo do conhecimento – fonte: Nonaka & Takeuchi (1997) 

 

Observa-se que as interações entre os conteúdos de conhecimento ocorridas dentro de 

uma espiral do conhecimento e desencadeadas pelos membros da comunidade de prática 

virtual formam um ambiente cognitivo similar aos processos de construção do conhecimento 

preconizados pelo construtivismo. Por isso ressalta-se a seguir alguns pontos coincidentes 

entre as comunidades e o construtivismo.       

5.4.4 Comunidades: uma prática do construtivismo  

O compartilhamento de experiências, informações e conhecimentos faz com que as 

pessoas envolvidas nesse processo de socialização montem conexões, construam modelos 

mentais, elaborem novos conceitos a partir de conhecimentos idiossincráticos pré-existentes, 

numa sucessão de fatos, raciocínios e conclusões. “... pessoas se desenvolvem através de 

interações com seus pares, orientadores e mestres. Esse processo de construção, interativa e 

bastante conversacional, interativa e com grande acúmulo sucessivo do saber, foi denominado 

por construtivismo...” (Lins, 2003, p.62).  

A teoria cognitiva do construtivismo surgiu há aproximadamente 60 anos com os 

trabalhos científicos de Jean Piaget. Como o processo de aprendizado não é linear, para 

realizá-lo utiliza-se experiências pré-existentes junto com as mais recentes informações 

adquiridas que desabrocham em novo conhecimento. “Pode-se dizer, então, que o 

conhecimento é construído pelo indivíduo através de uma interação com seu meio” (Fosnot 

apud Lins, 2003, p.66).     

As comunidades de prática expressam perfeitamente a teoria do construtivismo como 

um meio dinâmico de atividade cognitiva. As comunidades, em sua prática, refletem 
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concepções semelhantes de aprendizado, conforme pode ser evidenciado na visão de Johnson 

(2001): 

 

• Aprendizagem através de problemas mal estruturados. São problemas 

autênticos e complexos que os aprendizes encontram na vida real. O ambiente 

de aprendizagem busca replicar uma situação realista de problema, de modo 

que os envolvidos possam desenvolver habilidades e competências dentro de 

um ambiente complexo e de certa forma caótico; 

• Aprendizagem em contexto social e físico de problemas do mundo real. A 

solução de problemas reais muitas vezes é concretizada por equipes, nas quais 

diferentes membros trazem diferentes habilidades e experiências e suportes e 

se juntam na solução de problemas complexos e mal estruturados. O 

Construtivismo tenta recriar esta interdependência social; 

• Objetivos compartilhados, os quais são discutidos entre os membros  durante a 

existência de uma comunidade de prática. Este processo de compartilhamento 

e discussão instila o interesse pelo aprendizado tal como ocorre no 

Construtivismo; 

• Ferramentas cognitivas que ajudam na organização do conhecimento, tais 

como, métodos de categorização, organização e planejamento. Essas 

ferramentas podem ser auxiliadas por processos, procedimentos e a 

Tecnologia da Informação; 

• A existência de um facilitador (mediador). A solução de problemas mal 

estruturados envolve, algumas vezes, habilidades e competências que estão 

entre vários indivíduos. Cabe ao facilitador (mediador) ajudar aos 

participantes a solucioná-los.     

 

Segundo Johnson (2001) os adultos aprendem bem em situações nas quais eles podem 

prontamente aplicar seus prévios conhecimentos e experiências. Isso reforça a importância 

das comunidades de prática no processo de aprendizado, onde o conhecimento é expandido 

através da discussão e, também, mostra como a teoria cognitiva do construtivismo se encaixa, 

em grande parte, na teoria da espiral do conhecimento de Nonaka & Takeuchi (1997), 

principalmente, na transmissão de conhecimento tácito, pelo modo socialização. Isso é 

notadamente importante, pois permite que sejam, também, aplicados os preceitos do 
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construtivismo como auxílio no processo de criação do conhecimento nas comunidades de 

prática virtuais, ou mesmo presenciais, tanto no Tribunal de Justiça de Pernambuco, quanto 

em outras organizações públicas ou privadas. 

Vale salientar que o construtivismo é um assunto muito mais amplo. Neste trabalho 

ressalta-se apenas suas semelhanças com os processos de aprendizado no interior das 

comunidades de prática, não objetivando maior aprofundamento do tema.  

No item seguinte analisa-se a metodologia desenvolvida para a proposta de projeto 

piloto da GC para o TJPE.  

5.5 Metodologia 

5.5.1 Diretrizes adotadas 

Nos itens anteriores desta proposta analisou-se a estrutura do TJPE, possibilidades, 

experiência em outro órgão público, possíveis cenários, base conceitual necessária etc. A 

partir de agora, opta-se pela definição das diretrizes básicas, buscando a preparação das 

pessoas e, também, tornar o ambiente profícuo para a execução do projeto piloto. 

Considerando a amplitude desejada, as diretrizes básicas são elencadas da seguinte forma: 

 
1. Criar uma cultura apropriada: Procurar instilar uma cultura dentro do local de 

trabalho orientada para a colaboração do conhecimento, utilizando a 

Tecnologia de Informação. Manter diálogos, realizar palestras e questionários 

com funcionários e chefias para mostrar a todos os benefícios que a Gestão do 

Conhecimento e a Tecnologia de Informação podem trazer para eles e para a 

formação do conhecimento dentro da organização, desenvolvendo suas 

competências e habilidades; 

2. Trabalhar a motivação dos funcionários: Trazer os funcionários para dentro do 

projeto mostrando as vantagens do compartilhamento de conhecimento, 

procurando divulgar as ações e facilitar o envolvimento dos funcionários na 

comunidade através da distribuição de tarefas ou listas de discussão; 

3. Trabalhar a criação de algum tipo de sistema de recompensa através de 

contatos com a média e alta administração do TJPE. Por exemplo, uma 

premiação de treinamento ou curso para o funcionário que mais contribuir na 

comunidade; 
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4. Adequar a infra-estrutura técnica e do ambiente: Preparação dos equipamentos, 

configuração da rede, sistema operacional etc. para os procedimentos de 



instalação da ferramenta Communis. Após instalação, configurar, customizar e 

manter a ferramenta, deixando-a sempre disponível para uso; 

5. Determinar, avaliar e atualizar sempre que necessário as competências 

essenciais, tornando-as dinâmicas, considerando o esquema abaixo destacado 

de Kruglianskas & Terra (2003). As competências essenciais tornam-se 

explícitas através do somatório de 03 fatores: competências individuais, cultura 

interna e a estrutura organizacional. Contudo, é importante salientar que as 

competências essenciais não são compostas destes fatores, eles apenas são 

fundamentais para revelá-las (Krugliankas & Terra, 2003).   

 

 

  Perfil psicológico     Conhecimento tácito     Conhecimento explícito     habilidades  
 

Atitudes, valores, aptidões     Competências individuais 

Competên
cias 

essenciais 

Estrutura 
organizaci

onal 

Cultura 
interna 

Competênc
ias 

individuais 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6 – Esquemas de formação de competências individuais e essenciais – fonte: Kruglianskas & Terra 

(2003) 

 

A seguir procede-se um rápido estudo das competências buscando um melhor 

entendimento do assunto antes da aplicação da ferramenta computacional visando o 

desenvolvimento de competências através das comunidades de prática virtuais no Tribunal de 

Justiça de Pernambuco.  

5.5.2 Estudo das competências 

As experiências são funções das reflexões sobre os erros e sucessos na qual tomamos 

parte enquanto existimos. Elas se unem num processo cumulativo ao conhecimento tácito para 

influenciar no modo pelo qual recebemos a informação e a interpretamos transformando-a 

num suporte para a ação. 

 59



As habilidades são o conhecimento de como realizar algo específico. Estão 

naturalmente ligadas a uma ação física e mental: É a nossa capacidade de usar o 

conhecimento na prática.  

Competências são, segundo Leboyer apud Gramigna (2002, p.15) “Repertórios de 

comportamentos e capacitações que algumas pessoas ou organizações dominam melhor que 

outras, fazendo-as eficazes em uma determinada situação”. As competências são compostas 

de conhecimentos (saberes), habilidades (saber-fazer) e atitudes (saber ser/agir). Ser 

competente afinal é quando sabemos aplicar bem nossos conhecimentos em algum contexto 

específico e somos reconhecidos por isso. 

Para este trabalho adota-se uma definição adaptada de Fleury & Fleury apud Fleury & 

Oliveira Jr. (2001): Competência é o saber agir responsável e reconhecido, que implica em 

mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos e habilidades que agreguem valor 

social ou econômico à organização e valor social ao indivíduo. Para as competências 

fundamentais ou essenciais Hamel & Prahalad apud Fleury & Oliveira Jr. (2001, p.126) têm 

uma noção mais importante e abrangente: “Competências Essenciais são o conjunto de 

habilidades e tecnologias que habilitam uma companhia a proporcionar um benefício 

particular aos seus clientes”.  

Ainda, segundo Hamel & Prahalad apud Fleury & Oliveira Jr. (2001) são as seguintes 

as dimensões organizacionais da competência: 

Tabela 5.2 – Dimensões organizacionais da competência 

Dimensões organizacionais da 

competência 

Noções Abrangência 

Essenciais São as competências que 

diferenciam a empresa perante 

concorrentes e clientes, e 

constituem a razão de sua 

sobrevivência.  

Devem estar presentes em todas 

as áreas, grupos e pessoas da 

organização, embora em níveis 

diferentes. 

Funcionais São as competências específicas 

a cada uma das áreas vitais da 

empresa (vender, produzir, 

conceber etc). 

Estão presentes entre os grupos e 

pessoas de cada área. 

Individuais São as competências que 

compreendem as idiossincrasias 

de cada pessoa. 

Apesar da dimensão individual, 

exercem importante  influência 

no desenvolvimento das 

competências dos grupos ou até 
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mesmo da organização 

 

O conhecimento coletivo é torna-se base das competências essenciais que por sua vez 

devem ter focado seu desenvolvimento em um processo planejado de compartilhamento de 

conhecimento. As competências essenciais são definidas no nível estratégico das organizações 

e sua expressão momentânea se materializa através dos produtos desenvolvidos. Contudo 

essas competências não podem ser rígidas e precisam se adaptar as necessidades do mercado 

(competências essenciais dinâmicas) sob pena de perdê-lo para os concorrentes. 

A identificação das competências essenciais contribui para a visão da organização e 

facilita a integração do conhecimento com o planejamento e desenvolvimento estratégico. As 

competências essenciais devem ser definidas em pequeno número e abraçar todos os aspectos 

do negócio. Dessa forma pode-se dar maior foco e aumentar a competitividade.  

 Rumelt apud Fleury & Oliveira Jr. (2001) cita as seguintes características das 

competências essenciais: 

 

• Abrangência corporativa: É a sustentação de vários produtos ou negócios 

dentro de uma organização. Não podem pertencer a um indivíduo ou área 

isoladamente; 

• Estabilidade no tempo: Embora os produtos de uma determinada corporação 

sejam a expressão momentânea das competências essenciais, elas são mais 

estáveis do que eles, por isso evoluem mais lentamente; 

• Aprendizagem ao fazer: Competências são desenvolvidas e aperfeiçoadas por 

meio do trabalho operacional e gerencial no dia-a-dia. Quanto mais se investe e 

evolui uma competência, maior a distinção em relação aos competidores; 

• Locus competitivo: A competição de produto-mercado é meramente 

superficial. A verdadeira competição atual dá-se em torno de competências e 

não pelos produtos ou serviços.     

 

Segundo Bastos (2002, p.83) “O desenvolvimento de competências deve estar baseado 

em um bom fluxo de informação, responsabilidade e confiança mútua”. Um programa ótimo 

de desenvolvimento de competências como um sub-produto por assim dizer da Gestão do 

Conhecimento deverá traçar estratégias e implementar mecanismos paras os funcionários 

desenvolverem de forma holística seu repertório de conhecimentos, habilidades, atitudes e 

interesses na conformidade da estratégia da organização, partindo das competências 
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individuais, passando pelas competências funcionais para as competências essenciais. As 

pessoas e o conhecimento passam a ser seus principais ativos visando à obtenção de melhores 

resultados com o aumento da criatividade, da inovação, da competitividade ou da qualidade 

dos produtos, ou serviços prestados.     

5.5.3 Aplicação da ferramenta computacional Communis 

As comunidades de prática virtuais podem ser consideradas espaços para conversas 

sem limitação do binômio tempo-espaço. Numa comunidade de praticas é possível ampliar 

uma rede profissional de relacionamentos, mapear especialistas em cada área de 

conhecimento da organização, identificar as melhores práticas, organizar uma memória de 

problemas e suas soluções mais freqüentes etc. (Teixeira Filho, 2002).  

As assertivas acima evidenciam ao que se quer da aplicação da ferramenta Communis 

no TJPE. Para tanto, são necessárias algumas providências no sentido de se organizar 

devidamente sua implantação para que os resultados sejam positivos e advenham com 

naturalidade. Neste trabalho divide-se a implantação da comunidade virtual em fases. Essas 

fases devem encerrar o diagrama genérico do ciclo de vida de uma comunidade de prática 

virtual ou presencial, conforme Teixeira Filho (2002): 

 
Avali

ar 

Gerir
Medi

ar 
Desen
volver

Povo
ar 

Criar 

Plane
jar  

 
 
 
 

Figura 5.7 – Diagrama genérico do ciclo de vida de uma comunidade virtual 

 

A seguir, é apresentado o diagrama de fases, bem como o estudo de cada fase de 

implantação da comunidade de prática virtual do TJPE. É importante salientar que, a partir de 

agora, considera-se a ferramenta Communis instalada e funcionando. 
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5.5.3.1 Fases de implantação da comunidade de prática virtual do TJPE 
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Figura 5.8 – Diagrama de fases de implantação da comunidade virtual 

 
A partir deste momento torna-se importante ressaltar o processo de transformação da 

atual cultura organizacional do TJPE para uma outra que favoreça as práticas da Gestão do 

Conhecimento. Isto porque ele certamente estará presente em todas as fases de implantação da 

comunidade de prática virtual.  

A adequação de uma cultura nem sempre é suave e rápida, e dependerá do nível de 

preparo dos indivíduos para a GC. Portanto, pode haver choques culturais e perdas de maior 

ou menor intensidade. Para minimizá-los, todo o processo de mudança precisa ser monitorado 

pelos responsáveis pela implantação da comunidade virtual para que se possa tomar, no início 

ou mais tarde, decisões catalisadoras das reformas. Por exemplo, as medidas tomadas 

poderiam ser, a princípio, da seguinte ordem: 

 

• Procurar junto ao fornecedor particularizar mais a ferramenta Communis para 

TJPE, buscando integrá-la as demais ferramentas tecnológicas hoje 

existentes; 

• Trabalhar a importância da colaboração junto às pessoas visando o aumento 

do compartilhamento do conhecimento; 

• Buscar apoio da alta administração para mudar algumas estruturas de apoio. 

 

Para Davenport & Prusak (1998) a eficácia da GC só poderá ocorrer se, 

paralelamente, houver ampla mudança comportamental, cultural e organizacional nas 

instituições. Evidentemente, não é a pretensão desse trabalho abranger o Tribunal de Justiça 
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em toda sua totalidade. Ainda assim, um projeto de CG seja ele do tamanho que for exigirá 

mudanças em maior ou menor grau em uma organização por inteiro ou em parte dela.   

Observa-se ainda que essa transformação organizacional e cultural possui grande 

amplitude e caminhará sempre lado a lado com outras práticas da GC que por ventura sejam 

utilizadas, indo para além da comunidade de prática virtual e suas fases de implantação 

descritas a seguir com as especificidades do TJPE.      

   

Fase 1: Planejamento 
 

• Definir nome, objetivos e temas da comunidade: Através de sucessivas reuniões com 

chefias e futuros participantes (integrantes das divisões de Infra-estrutura e Apoio ao 

Usuário) deve-se definir claramente os objetivos do projeto, o nome da comunidade 

virtual e o(s) tipo(s) de conhecimento(s) tema(s) tratados. Por sugestão, o nome da 

comunidade poderia ser TJPE-Informática1 e os temas tratados, considerando as 

Divisões envolvidas, poderiam ser: Atendimento ao Usuário e Manutenção de 

Microcomputadores. Vale salientar que durante a elaboração do planejamento deve-se 

levar em conta os benefícios básicos das comunidades de prática virtuais e enquadrá-

los dentro da realidade do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Esses benefícios são, 

segundo Teixeira Filho (2002): 

 

1. Reduzir os custos de comunicação entre os membros da organização; 

2. Aumentar a produtividade na solução de problemas; 

3. Favorecer a criação de uma memória organizacional; 

4. Favorecer ao processo de inovação na rotina de trabalho; 

5. Ajudar a desenvolver as competências; 

6. Facilitar a cooperação entre os membros da organização; 

7. Colaborar decisivamente para o compartilhamento de conhecimento. 

 

• Definir critérios de participação: Elaboração das regras de funcionamento e dos limites 

da comunidade. Fica estabelecido como cada membro poderá participar do grupo sem 

alterar seu foco de trabalho.     

• Escolher mediador: O mediador é uma pessoa que procura interligar os membros. Para 

essa importante missão ele precisa ter algum domínio sobre o(s) tema(s) da 

comunidade e, também, habilidades no que concerne às relações interpessoais e de 
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negociação. Portanto a escolha deve recair sobre um profissional respeitado dentro da 

empresa e da comunidade recém-criada (Teixeira Filho, 2002) e ter algum tempo 

disponível para dedicar-se; 

• Convidar os futuros participantes: Deve-se finalizar o planejamento convidando os 

futuros membros da comunidade de prática virtual do TJPE; 

 
Fase 2: Criação da comunidade virtual 

 
• Abrir a comunidade virtual propriamente dita. Esse processo pode ser concretizado 

pelo mediador da comunidade. 

• Inserir os membros, incentivando a cada participante entrar na comunidade com uma 

senha geral e se cadastrar. Logo após o próprio usuário pode particularizar sua senha. 

A página de cadastro mostrada a seguir dispõe de espaços suficientes para o 

preenchimento de vários dados pessoais. Contudo não é satisfatória sob o ponto de 

vista do mapeamento de competências, pois solicita apenas o grau de escolaridade do 

indivíduo, deixando de lado dados importantes como a formação acadêmica, 

especialização e cargo ou função na empresa.  

 

Figura 5.9 – Página de cadastro de usuários da ferramenta Communis 
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A próxima fase tem como objetivo montar o mapa básico de competências da 

organização, utilizando os dados obtidos no cadastramento dos membros.    

 
Fase 3: Montar o mapa básico de conhecimento e de competências 

  
• Destina-se a funcionar como “páginas amarelas” do conhecimento e competências. É 

de extrema importância em projetos de GC, porque facilita o encontro do profissional 

ou conhecimento que se procura. A tabela seguinte mostra como poderia ser elaborado 

um mapa básico de competências (Jayme Teixeira Filho, 2002) considerando alguns 

campos visualizados na página de cadastro da fase 2 e acrescentando outros:   

Tabela 5.3 – Mapa básico de competências  

Nome do participante  

E-mail  

Telefones  

Formação acadêmica  

Cargo/função na empresa  

Especialização  

Data de nascimento  

Data de admissão  

 

É de solar clareza que a página de cadastro da ferramenta Communis, acrescida aos 

campos do formulário acima, pode resultar numa estrutura adequada de mapeamento 

de competências e conhecimento. A nova estrutura pode ser obtida através de uma 

customização do próprio Communis ou pela ajuda de uma outra ferramenta 

tecnológica como, por exemplo, uma planilha eletrônica ou editor de texto.   

• Monitorar constantemente as possíveis alterações do mapa e inseri-las: É relevante 

observar que o mapeamento de competências é bastante dinâmico, sendo 

imprescindível um acompanhamento constante das ocorrências no interior da 

comunidade, objetivando ter um mapa atualizado, caso contrário ele poderá se tornar 

rapidamente ultrapassado com o passar do tempo; 

 
Fase 4: Desenvolver, mediar e gerir 
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• Aqui podem ser melhorados os contatos, incrementadas as trocas de conhecimento, 

aumentado o registro da memória organizacional etc. A comunidade então se 

transforma, evolui do estágio inicial ou até pode perder o sentido de existência. Nesta 

fase, a mediação cumpre papel preponderante para: 

 

1. Coordenar as atividades da comunidade; 

2. Estimular seu uso pelos membros; 

3. Provocar listas de discussão, fóruns, debates etc. 

 
Visando dar longevidade a comunidade de prática virtual do TJPE, o mediador deverá 

conseguir: 

 

1. O alinhamento dos objetivos dos participantes com os da organização; 

2. Trazer conteúdo útil à rotina profissional dos participantes; 

3. O respeito mútuo entre os participantes, considerando suas competências e 

limitações. 

 

Os fatores acima são considerados por Teixeira Filho (2002) como os fundamentais 

para dar uma longa vida útil a qualquer comunidade. Entendendo melhor esses fatores 

pode-se afirmar que quando há divergências entre os objetivos organizacionais e os 

objetivos dos participantes, a comunidade não existirá por muito tempo; se o conteúdo 

a ser divulgado pelo mediador ou pelos participantes não contiver assuntos de interesse 

imediato aplicável ao trabalho, também a comunidade não resistirá; por fim, se os 

partícipes não se conscientizarem de suas respectivas responsabilidades dentro da 

comunidade, se tiverem receio de divulgar informações ou faltarem com respeito aos 

colegas, a comunidade simplesmente desabará como algo sem importância.   

   

Fase 5:  Avaliação 
 

• É nesta fase que a comunidade virtual do TJPE tem seus resultados coletados e 

analisados com extremo cuidado. A comunidade é então avaliada pelo mediador e 

chefias e enviado um “feed-back” aos membros sobre seu desenvolvimento. Discute-

se o que se deve fazer para melhorar seu desempenho com a participação de toda a 

comunidade, podendo permanecer da maneira que está ou realizar alterações de 

grande ou mesmo de pequeno porte em seu planejamento. A partir desse ponto se 
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encerra um ciclo da comunidade, sendo em seguida iniciado outro ciclo e depois outro 

até que não exista mais razão para sua existência.     

5.5.3.2 Cronograma de implantação da comunidade de prática virtual do TJPE 

Projetos de Gestão do Conhecimento são de caráter altamente idiossincrático. Junta-

se a essa assertiva o pioneirismo deste trabalho na organização, dificultando o 

estabelecimento de um cronograma de implantação mais consistente. E ressalta-se, ainda, a 

importância haver determinação de prazos para se atingir metas e objetivos de um projeto, 

mesmo sendo eles bastante imprecisos.  

Em função dos dados acima, decidiu-se construir um cronograma tomando como 

referência o conhecimento teórico das fases do ciclo de vida de uma comunidade e a 

experiência vivida pelo autor deste trabalho nos anos dedicados à instituição TJPE. Dessa 

forma, optou-se por estipular os prazos na conformidade da tabela abaixo: 

Tabela 5.4 – Cronograma de implantação da comunidade 

FASES TEMPO DE DURAÇÃO 

Fase1 02 (dois) meses 

Fase2 02 (duas) semanas 

Fase3 02 (duas) semanas 

Fase4 04 (quatro) meses 

Fase5 01 (um) mês 

  

5.6 Mensuração de resultados 

Em geral torna-se complicado definir indicadores de desempenho, porque se trata de 

mensurar algo que na maioria das vezes é tácito e, portanto, de difícil codificação e valoração. 

Conforme Terra (2001, p.193) “Cada empresa deve desenvolver seus próprios indicadores”. 

Isso evidencia a particularidade existente na determinação de indicadores. Contudo, os 

indicadores devem ser simples e seu número relativamente pequeno para reduzir o mais 

possível suas imprecisões.  

5.6.1 Exemplo do modelo Skandia 

Neste trabalho opta-se por exemplificar o modelo utilizado pela Skandia a fim de 

medir seus resultados em práticas da Gestão do Conhecimento. O modelo escolhido é 
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representativo, pois a empresa é uma das precursoras da aplicação com sucesso da Gestão do 

Conhecimento. Trata-se de uma empresa cujo ramo de atividade são os seguros e outros 

serviços financeiros. Ela, também, foi quem primeiro desenvolveu tentativas de medir o 

“capital intelectual” de uma empresa.  

A Skandia desenvolveu 90 indicadores de desempenho dentro da área delimitada pelos 

05 focos considerados de real valor para a empresa (Terra, 2001), sendo eles: 

 

1. Foco financeiro: 

• Receitas/empregado; 

• Valor de mercado/funcionário. 

2. Foco nos clientes  

• Números de clientes; 

• Clientes perdidos. 

3. Foco nos processos: 

• Investimentos em informática/funcionário; 

• Despesas administrativas/margem de contribuição. 

4. Foco em renovação e desenvolvimento: 

• Investimentos em P&D/despesas administrativas; 

• Investimentos em informática/despesas administrativas. 

5. Foco em recursos humanos: 

• Despesas com treinamento/funcionário; 

• Índice de satisfação dos funcionários. 

 

É importante ressaltar a complexidade do sistema de medição de resultados adotado 

pela Skandia. Contudo, a Skandia é uma grande organização e possui uma estrutura que 

suporta essa complexidade. Esse modelo, apresentado de maneira proposital neste trabalho, 

visa reforçar o caráter idiossincrático de mensuração de resultados sobre o conhecimento e 

ressalta a busca pela simplificação dos indicadores.  

5.6.2 Modelo TJPE 

O modelo adotado nesta proposta de projeto piloto utiliza 02 (dois) indicadores de 

desempenho simples, objetivos e podem ser medidos diretamente pela própria ferramenta. 

 69



Devem contribuir de modo efetivo para a administração da comunidade, sendo suficientes 

para mensurar o desenvolvimento do projeto proposto. São eles: 

 

1. Nº de acessos à ferramenta Communis: Através desse quantitativo é possível 

saber quantas pessoas acessaram a comunidade, ou para trocar informações e 

conhecimento com os colegas ou por curiosidade. Indica pelo menos que as 

pessoas têm algum interesse pela comunidade ou pela GC; 

2. Nº de contribuições à comunidade de prática virtual: Esta é uma relação de 

maior grau de profundidade, através do envio de documentos e outros 

arquivos, listas de discussão, ou divulgação de algum trabalho etc. Indica uma 

participação mais amadurecida na comunidade e um conhecimento maior 

sobre a GC; 

 

De posse das informações fornecidas pelos indicadores de desempenho, pode-se, 

então, avaliar os rumos do projeto e tomar as decisões necessárias que vão desde simples 

ajustes a reformas mais radicais.   

5.7 Resultados esperados 

O projeto piloto deve contribuir com resultados positivos dentro de um espaço de tempo 

de aproximadamente um ano a contar da sua implantação, sendo eles: 

 

• Aumento do fluxo de conhecimento; 

• Desenvolvimento de habilidades e competências dos funcionários; 

• Melhoria do gerenciamento do capital humano; 

• Aumento da satisfação dos clientes internos e externos (sociedade); 

• Promoção da colaboração, incentivando o compartilhamento global de 

conhecimento; 

• Tornar-se uma semente para a generalização do uso de práticas da GC no TJPE.  
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CAPÍTULO VI 
 

 
“Sábio não é aquele que 

conhece muitas coisas, mas o 
que conhece coisas úteis”. 

(Ésquilo) 
 

6. CONCLUSÕES E CONTRIBUIÇÃO PARA OUTROS TRABALHOS 

 

6.1 Conclusões 

A Gestão do Conhecimento se trata apenas de uma nova forma de entender o 

conhecimento. Surgiu, em ambientes de P&D, pela necessidade de se organizar a grande 

massa de informações e conhecimentos que o mundo moderno produz e de dar a essa massa 

um diferencial competitivo. A GC se encerra em diversas práticas de preservar, acumular, 

disseminar etc. que uma maneira ou de outra sempre existiram na história da humanidade. 

Mas então o que há de novo? O novo é justamente o enfoque sistêmico de todas as práticas 

existentes; a nascente forma de organizá-las tendo, principalmente, como seu foco as pessoas 

e seu desenvolvimento. Esse novo conceito certamente transformaria para melhor as 

instituições públicas, trazendo-lhes maior competência na prestação de serviços à sociedade. 

Este trabalho ressalta os conceitos de GC que considera mais úteis ao desenvolvimento 

de comunidades de prática virtuais no TJPE. Faz uso de uma ferramenta computacional 

compatível para aplicá-los e conclui com uma proposta de criação de uma comunidade de 

prática virtual piloto no TJPE.   

Esta proposta de projeto piloto espera chamar a atenção das autoridades superiores do 

Tribunal de Justiça de Pernambuco para a importância das práticas da Gestão do 

Conhecimento e tornar-se o início de um processo de desenvolvimento amplo nessa área no 

Poder Judiciário. Começa pequeno, mas visa a plenitude; ressalta a importância do 

conhecimento organizado, do desenvolvimento humano e da inovação para o serviço público 

e para a cidadania.  

6.1.1 Limitações 

A ausência de uma cultura organizacional propícia para a aplicação de práticas da CG 

no TJPE pode causar alguns transtornos iniciais e fazer com que o andamento do projeto seja 
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mais lento. Ainda assim, com o passar do tempo, pode ocorrer um melhor entendimento de 

todos sobre os ganhos pessoais e institucionais trazidos em conseqüência da implantação da 

comunidade de prática virtual do TJPE e, assim sendo, obter o devido respaldo. 

A ferramenta tecnológica utilizada não concebe totalmente um mapa básico de 

competências, nem computa o nº de acessos a ela. Especificamente, as deficiências 

apresentadas podem dificultar tanto a busca do profissional adequado dentro da comunidade 

quanto à medição de resultados. No entanto, esses problemas podem ser corrigidos 

rapidamente pela empresa desenvolvedora.       

Este trabalho focaliza, principalmente, duas dimensões da Gestão do Conhecimento: 

uma direcionada para a tecnologia de informação através da criação da comunidade virtual do 

TJPE (dimensão 5) e a outra, para a mensuração de resultados (dimensão 6). Em caso de 

recebimento de suporte político da alta administração, esta conjuntura poderá modificar-se e o 

projeto tornar-se mais amplo e complexo, enfatizando mais as seis dimensões restantes no seu 

cerne. Não obstante, como bem explicitam Davenport & Prusak (1998, p.172): “Estamos 

todos começando a abrir nossas trilhas e, uma vez que a tecnologia não é o único aspecto do 

seu esforço da Gestão do Conhecimento, o elemento mais essencial é começar, seja com o que 

for.”  

Ressaltando-se as limitações, os resultados esperados devem se concretizar e refletir o 

fiel cumprimento dos objetivos estabelecidos, sendo por assim dizer, de importância capital 

para uma posterior expansão da Gestão do Conhecimento para outros órgãos internos do 

Tribunal de Justiça de Pernambuco.  

6.2 Sugestões para trabalhos futuros 

A Gestão do Conhecimento por ser uma disciplina emergente, ainda inexiste um padrão 

consensual sobre sua definição. Demandará algum tempo para que seus efeitos, oportunidades 

e habilidades sejam inteiramente compreendidos e aceitos. A GC depende da relação de 

variáveis como: ambiente econômico e social, evolução tecnológica, lógica organizacional e 

concepções sobre a natureza humana. Sobre o futuro da Gestão do Conhecimento, Amidon 

apud Terra (2001) afirma que três pontos são consistentes: 

 

• Sua evolução dar-se-á mais em razão do comportamento e da mudança de cultura 

do que mudanças tecnológicas; 

• As transformações embora sejam difíceis, valerão o esforço; 
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• Todos têm o sentimento de que a Gestão do Conhecimento é o rumo certo de um 

futuro mais próspero para a humanidade. 

 

Nos países desenvolvidos as políticas públicas indicam esforços concomitantes para 

identificar e apoiar os setores de ponta, difundir novas tecnologias e elevar a qualificação 

geral da população (Terra, 2001). No caso do Brasil faz-se necessário haver novas políticas 

públicas que estimulem os investimentos em educação da população em geral e outras 

políticas que priorizem os setores intensivos em conhecimento como informática, 

telecomunicações etc. 

Neste trabalho é aberto espaço para que sejam implementadas outras pesquisas sobre 

Gestão do Conhecimento e o uso da Tecnologia de Informação como ferramenta. Nele 

propicia-se condições para a investigação de novas tecnologias disponíveis no mercado que 

podem ser aplicadas em outras práticas da Gestão do Conhecimento; abre-se perspectiva para 

o desenvolvimento de novas ferramentas que podem ser utilizadas pela Gestão do 

Conhecimento; e, principalmente, pode incentivar pesquisas de cunho científico para 

produção de trabalhos similares em outros órgãos públicos, ou na iniciativa privada, visando o 

tratamento sistêmico do conhecimento organizacional. 
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