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Resumo  

 

O presente artigo visa contribuir para a pesquisa da gestão do conhecimento no setor público. 

Para tanto, foi realizada uma busca na literatura para compreensão da gestão do conhecimento 

e sua contribuição na administração pública, além de uma pesquisa de campo aplicada por meio 

de um formulário aos servidores e demais agentes políticos de três prefeituras do Estado de 

Santa Catarina, para responder a seguinte questão de pesquisa: como a gestão do conhecimento, 

com enfoque na memória organizacional, pode contribuir com a administração pública? O 

processo de gestão do conhecimento na administração pública ainda é tímido, porém 

indispensável para o desenvolvimento e inovação local e regional, contudo, não pode descuidar 

da memória organizacional, para que o conhecimento não fique só na cabeça da pessoas 

envolvidas no processo e não se perca com o passar do tempo.  A gestão do Conhecimento 

somada ao uso de tecnologias para implantação e armazenamento dos conhecimentos 

adquiridos e preservação da memória organizacional, é fundamental para que a administração 

pública possa desenvolver maior eficiência e consequentemente, bem servir a todos os cidadãos 

e, desta forma, criar, utilizar e preservar o valioso conhecimento acumulado em seus processos 
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organizacionais, contribuindo para o fortalecimento institucional e a modernização 

administrativa desses serviços através da formulação de políticas públicas eficientes para bem 

servir ao interesse público, objetivo maior da administração pública. 

 

Palavras-chave: Gestão do Conhecimento. Administração Pública. Memória Organizacional.  

  



 

 

1. Introdução  

A gestão do conhecimento é um tema que vem despertando o interesse de muitos 

pesquisadores. Atualmente existem inúmeros estudos sobre a gestão do conhecimento, 

especialmente ligados a gestão empresarial privada.  Entretanto, quando se busca trabalhos que 

correlacionam às temáticas gestão do conhecimento, administração pública e memória 

organizacional quase nada é encontrado, pois ainda é algo que pouco se discute dentro da 

comunidade acadêmica.    

De acordo com Grusmann e Siqueira (2007), “o conhecimento é uma construção social 

que só ganha sentido quando circula publicamente e se coloca a serviço das comunidades”. 

Nesse sentido, a definição de conhecimento explicitada pelos autores eleva a importância da 

gestão do conhecimento dentro da administração pública, tendo em vista que a gestão do 

conhecimento, focada na memória organizacional possibilita uma melhoria nas tomadas de 

decisões da administração pública com base no armazenamento e compartilhamento do 

conhecimento.  

Para Santos e Rados, (2020 p. 49), de acordo com o PPGEGC/UFSC (Programa de Pós-

Graduação de Engenharia e Gestão do Conhecimento, “Gestão do Conhecimento por ser 

considerada como a gestão das atividades e dos processos organizacionais que promovem o 

conhecimento organizacional para o aumento da competitividade, por meio do melhor uso e da 

criação de fontes de conhecimento individuais e coletivas”. Desse modo, as organizações, sejam 

elas privadas ou públicas, se realizarem gestão do conhecimento, dando atenção especial a 

memória organizacional, com processos de criação, armazenamento e compartilhamento de 

conhecimento, provavelmente, irão apresentar melhoria no seu desempenho, considerarem 

todos os valores, como liderança, competência empreendedora, mercado, entre outros. 

Dentro do setor público a gestão do conhecimento é algo em ascensão, entretanto, 

quando abordamos a temática memória organizacional, nos deparamos com realidades 

diferentes entre o setor público e o privado. Atualmente dentro do setor privado, quem 

compartilha conhecimento tem um lugar de destaque na empresa, contudo, no setor público, 

geralmente em sua maioria, o conhecimento fica guardado em departamentos específicos, ou 



 

 

seja, só as pessoas de determinado local tem acesso, ou mesmo fica “na cabeça” daqueles 

servidores mais antigos no cargo e o compartilhamento é restrito ou quase inexistente.   

Se analisarmos com maior profundidade, veremos que a memória organizacional 

geralmente estará presente, tanto no privado quanto no público, entretanto o que difere, é a 

criação e compartilhamento dessas memórias, no setor privado geralmente as memórias partem 

do individual para coletivo, já no setor público ficam restritas ao individual. E o que torna esse 

fato ainda pior para sustentabilidade da gestão do conhecimento de uma organização pública, é 

que, quando o funcionário é desligado da organização, a memória organizacional vai embora 

com ele. 

 Desse modo, para compreender mais sobre a gestão do conhecimento e a memória 

organizacional na administração pública, o presente artigo buscou criar uma relação entre a 

fundamentação teórica e uma pesquisa de campo, aplicada por meio um formulário, aos 

servidores e demais componentes de três prefeituras do estado de Santa Catarina, para então, 

responder o problema de pesquisa do presente artigo: como a gestão do conhecimento pode 

contribuir com a administração pública? 

 

2. Fundamentação Teórica 

A fundamentação teórica consiste em uma revisão da literatura em livros, artigos, 

periódicos entre outros, criando assim, um embasamento por meio das ideias de outros autores 

para a compreensão e complementação de uma pesquisa ou estudo. 

De acordo com Trivinos (1987, p. 34) para a construção de bom artigo, é necessário que 

o referencial teórico: permita com que o autor tenha maior clareza na formulação do problema 

de pesquisa; facilite a formulação de hipóteses e de suposições; sinalize para o método mais 

adequado para a solução do problema; permita identificar qual o procedimento mais pertinente 

para a coleta e o tratamento dos dados, bem como o conteúdo do procedimento escolhido. 

 

2.1. Gestão do Conhecimento  



 

 

A gestão do conhecimento, realizada através dos processos gerenciais com 

infraestrutura física e digital, caracteriza-se como um conjunto de técnicas e ferramentas de 

gerenciamento do conhecimento que promove e estimula os processos humanos de criação e 

compartilhamento de conhecimentos nas organizações. (TERRA, 2005). 

Para Souza, Matias e Nassif (2011), a Gestão do Conhecimento, cada vez mais ganha 

espaço nas discussões e rotinas das instituições organizacionais.  É considerada   um mecanismo 

que abarca o entendimento pelo qual os indivíduos vão relacionar a informação e o 

conhecimento de forma dinâmica e um recurso estratégico para que as entidades persigam e 

descubram a competitividade para se manter no mercado de forma sustentável.  

Desta forma, a gestão do conhecimento nas organizações é definida como um sistema 

integrado que tem como objetivo desenvolver conhecimento e competência das pessoas 

envolvidas, para alargar a sabedoria de todos, resultando na ampliação do capital intelectual da 

empresa ou organização e dos indivíduos que a compõe. (SABBAG, 2007). 

Nesse sentido, o grande desafio das organizações se caracteriza por conseguir converter 

o conhecimento tácito dos trabalhadores em conhecimento explícito. Nonaka e Takeuchi 

(1997), apresentam um modelo que engloba quatro modos de conversão do conhecimento: a 

socialização, combinação, internalização e externalização. 

Para os autores, a interação do conhecimento tácito dos trabalhadores entre si e as 

demais pessoas da organização, é o que vem a ser a Socialização, ou seja, o conhecimento é 

socializado pelas pessoas. A Combinação é o conjunto de conhecimento explícito que pode ser 

controlado pelos indivíduos.  A Internalização, por sua vez, é a conversão de conhecimento 

explícito em conhecimento tácito e a Externalização se dá quando ocorre a conversão de 

conhecimento tácito em conhecimento explícito. (NONAKA; TAKEUCHI, 1997).  

O gerenciamento das quatro formas de conversão de conhecimento deve ser realizado   

de modo articulado, com a finalidade de administrar o conjunto dos processos que alavancam 

um movimento cíclico de construção do conhecimento, que é caracterizado por ser, segundo os 

autores, a espiral de criação de conhecimento (NONAKA; TAKEUCHI, 1997).  



 

 

A Gestão do Conhecimento, portanto, engloba “um conjunto de processos que governa 

a aquisição, a criação, o compartilhamento, o armazenamento e a utilização de conhecimento 

no âmbito das organizações” (ANGELONI, 2008, p.2). 

Atualmente, embora algumas organizações pareçam ter se conscientizado de que o 

conhecimento é fundamental para a sua manutenção e crescimento, ainda fracassam ao 

implantarem a gestão, pois esquecem de considerar alguns elementos importantes para o êxito. 

Um exemplo, que se caracteriza como elemento imprescindível para o sucesso da gestão do 

conhecimento, é a memória organizacional, muitas vezes esquecida no plano estratégico das 

entidades. (SOUZA; DIAS; NASSIF, 2011). 

Assim, o conhecimento criado deve ser mantido para transformar, substancialmente, as 

gestões organizacionais. As organizações precisam dar a devida importância para o 

armazenamento de todo o conhecimento adquirido, construindo e mantendo a sua memória 

organizacional (BENAVIDES; QUINTANA, 2003). 

A gestão do conhecimento proporciona o compartilhamento, o registro, a guarda e 

disseminação do conhecimento. É uma ferramenta de suporte para que o conhecimento 

organizacional seja mantido, preservado e compartilhado. Por essa razão é imprescindível a 

criação de um acervo de informações que irá nortear o gerenciamento, a guarda do 

conhecimento de todas as tarefas dos membros daquela organização, que será utilizada como 

ferramenta, para dentre outras coisas, disseminar o conhecimento adquirido pela entidade 

(FREIRE ET AL., 2012). 

Assim, conforme Batista (2012), os processos sistemáticos e modelados com o 

conhecimento adequado contribuem fortemente para melhorar o desempenho organizacional, 

essa é uma das muitas razões porque a Gestão do Conhecimento deve ser incorporada à gestão 

de processos das organizações. 

 O conhecimento é o bem que tem mais valor nas organizações e, por essa razão, não é 

simples fazer a sua gestão. (DAVENPORT, 1999). 

Para tanto, Furlanetto e Oliveira (2008), lecionam que cabe a alta administração efetivar 

condições internas para mobilizar todos os níveis hierárquicos da organização e dar amparo a 



 

 

disseminação do conhecimento criando objetivos, definindo metas, proporcionando liberdade 

de interação entre os indivíduos e grupos.  Tal entendimento é seguido por Wong (2005), que 

reforça a necessidade da alta administração dar o suporte necessário para a implantação da 

gestão do conhecimento. O apoio da alta direção é essencial para GC, haja vista que para a sua 

implementação é necessária uma alteração substancial na organização. 

Corroborando com esse entendimento, Nonaka e Takeuchi (1997) enfatizam a 

importância do papel das pessoas na criação do conhecimento. Deixam claro que as 

organizações não podem criar conhecimento, são as pessoas que tem essa capacidade. Dentro 

desse contexto, os programas de educação, capacitação e o desenvolvimento de carreiras, são 

essenciais para fomentar a capacidade dos colaboradores na efetivação dos processos de Gestão 

do Conhecimento.  (BATISTA, 2012). 

Por todo o exposto, verifica-se a necessidade de ampla discussão a respeito da 

importância da Gestão do Conhecimento para as empresas em todo o mundo. É preciso 

centralizar a discussão, haja vista que são muitos fatores envolvidos. Há necessidade, além de 

outros elementos fundamentais, de se avaliar a cultura organizacional antes de qualquer 

proposta de implementação de GC.  

Wong (2005) enfatiza que a implantação da Gestão do Conhecimento deve estar em 

consonância com a cultura organizacional existente na empresa. Outro elemento chave, já 

mencionado, que não pode ser descuidado no processo de gestão do conhecimento é a memória 

organizacional. A Memória Organizacional precisa ser preservada para que as organizações 

possam desenvolver vantagens competitivas e, desta forma, criar, utilizar e preservar a memória 

dos conhecimentos acumulados em seu histórico e em seus processos organizacionais (NEVES; 

CERDEIRA, 2018). 

Vivemos em uma nova era social, tecnológica e organizacional em que o elemento 

humano tem destaque principal, por essa razão, é tão importante a Gestão do conhecimento nas 

organizações. 

 

3.2. Administração Pública e a Gestão do Conhecimento 



 

 

Ao longo dos anos, a administração pública no Brasil, adotou diversos modelos de 

gestão. Até a década de 1930, o Brasil foi governado sob a ótica patrimonialista, onde o público 

e o privado não se distinguem perante as autoridades, constituindo-se em prática político-

administrativa que não reconhece os limites entre o público e o privado.  

Segundo Rezende (2002), somente após esse período que se introduziu a administração 

pública burocrática, que ao contrário da patrimonialista, distingue-se claramente entre o público 

e o privado, separando-se o político do administrador público.  

Ao revisar a literatura, encontram-se contribuições para as bases conceituais que vão 

desde Karl Marx até Peter Drucker, cujo objeto central varia em cada um deles, como os 

modelos patrimonialista e gerencial, uma nova forma de administração da coisa pública, mais 

ágil, descentralizada e com foco no controle de procedimentos e resultados, passando a modelos 

mais modernos como o modelo da Nova Administração Pública (NAP), Nova Gestão Pública 

(NGP) e o recente Novo Serviço Público (NSP), (FLORES, 2019). 

A administração pública pode ser definida, segundo a visão de Salm e Menegasso (2009, 

p. 103), como “um conjunto de conhecimentos e de estratégias em ação para prover os serviços 

públicos e o bem comum, para o ser humano, considerado em suas múltiplas dimensões e como 

cidadão partícipe de uma sociedade multicêntrica articulada politicamente”. 

 Já Meireles (2005, p. 60) assim define a Administração Pública: 

um conjunto de órgãos instituídos para a consecução dos objetivos de um 

governo. É o conjunto de funções necessárias para a prestação de serviços 

públicos, ou ainda é o desempenho perene e sistemático, legal e técnico dos 

serviços prestados pelo Estado em benefício da coletividade. Trata-se do 

aparelhamento do Estado preordenado à realização de seus serviços, visando 

à satisfação das necessidades coletivas. 

 
 Nesse sentido, o Estado se afirma como um ente representativo da sociedade civil para 

os interesses comuns, visa garantir e regular a forma de julgar e executar para reconhecer e 

legislar para o bem maior, balizando direitos em prol de um interesse coletivo  (BRAUN; 

MUELLER, 2014). 

 O papel da administração pública é atuar como eixo transmissor entre o Estado e a 

sociedade, seguindo princípios de racionalidade e eficiência, contribuindo para o fortalecimento 



 

 

institucional e a modernização administrativa desses serviços, focado em responsabilidades 

desde a formulação de políticas públicas até sua implantação, implementação e execução 

administrativa (WILSON, 2005; BRAUN; MUELLER, 2014). 

 Dessa forma, o conhecimento no ambiente organizacional, como  na administração 

pública, se tornou fonte de valor e diferencial, à medida que proporciona inovação, através da 

gestão do capital intelectual, que é incorporado aos serviços, produtos e no processo de tomada 

de decisão, tecnologias de informação e processos organizacionais, proporcionando a mudança 

contínua e a almejada eficiência da máquina pública.  (BRITO; OLIVEIRA; CASTRO, 2012). 

 No entanto, o serviço público passa por muitos desafios, pois muitas organizações 

públicas ainda mantêm características da administração clássica, em que o conhecimento é 

armazenado sob a forma de padrões de comportamento regulares e previsíveis — rotinas de 

trabalho, e as experiências e os julgamentos das pessoas não são encarados como fontes de 

novos conhecimentos.  

Além disso, muitas organizações públicas ainda possuem estruturas rígidas de 

demarcação entre departamentos, funções e níveis de gestão, que acabam gerando “feudos” do 

conhecimento, que dificultam o compartilhamento voluntário de informações, perdendo 

conhecimento em transferências, rotatividade e aposentadorias de pessoal, e o desafio é manter 

o conhecimento dentro da instituição, mesmo depois que um colaborador saia (BRAUN; 

MUELLER, 2014). 

 O conhecimento tornou-se assim, um recurso importante e valioso, mais valioso muitas 

vezes que o próprio dinheiro, considerado a nova riqueza das organizações, tanto públicas como 

privadas. Valorizar e estimular o capital intelectual, vendê-lo, compartilha-lo e armazená-lo, 

tornou-se a tarefa mais importante dos indivíduos e gestores nos dias atuais, pois o 

conhecimento se tornou o principal ingrediente do que produzimos, fazemos, compramos e 

vendemos, e precisa ser tratado com respeito e consideração (BRITO; OLIVEIRA; CASTRO, 

2012). 

Nesse sentido, o conhecimento é resultado de uma ação, um produto em movimento 

contínuo, como um ciclo que se reinicia no momento de apropriação da informação, pela 

interação da pessoa com a informação. O que diferencia a informação do conhecimento é que 

o fator humano interage sobre a informação, potencializa e gera o conhecimento por meio da 

interpretação e do desenvolvimento de habilidades e competências humanas à informação, pois 



 

 

o conhecimento é uma produção, uma interpretação elaborada da informação recebida, que 

acrescenta e agrega um novo valor à informação (BRAUN; MUELLER, 2014). 

Assim, a gestão do conhecimento é utilizada como um meio estratégico, processos 

organizados que reúnem a memória organizacional da administração pública no sentido de 

disponibilizá-la para o aprendizado interno e para o desenvolvimento institucional. Por 

conseguinte, a criação de processos que implementam a valorização e a disseminação dos 

conhecimentos técnicos podem auxiliar o desenvolvimento de outras organizações e de outros 

países, levando-se em conta aspectos da cultura local e regional, gerando e produzindo novos 

conhecimentos (BRAUN; MUELLER, 2014). 

A GC se apresenta como um modelo com um conjunto de técnicas e ferramentas que se 

ocupam dos processos gerenciais e infraestrutura física e digital que facilitam, favorecem e 

estimulam os processos humanos de criação, compartilhamento e disseminação de 

conhecimentos individuais e coletivos (LARA, 2004; TERRA, 2005). É um esforço para usar 

e manter de forma sistemática, as inovações geradas na empresa para um melhor 

posicionamento de mercado (BRITO; OLIVEIRA; CASTRO, 2012). 

A informação é a base da gestão e do planejamento na administração pública; a falta de 

acesso às informações e a falta de veracidade podem distorcer ou ignorar fontes para a tomada 

de decisão. Para Nonaka e Takeuchi (1995:64), “tanto a informação quanto o conhecimento são 

específicos ao contexto e relacionais na medida em que dependem da situação e são criados de 

forma dinâmica na interação social entre as pessoas” (BRAUN; MUELLER, 2014). 

A GC tem se destacado como estratégia capaz de produzir diferenciação e 

sustentabilidade organizacional, tanto no setor privado quanto no público, e apresenta sinais 

evidentes de que a Gestão do Conhecimento está se consolidando em organizações de referência 

como um modelo importante a ser considerado (BRITO; OLIVEIRA; CASTRO, 2012). 

 

3.3. Memória Organizacional 

De uma maneira mais ampla, a memória organizacional pode ser vista como um 

conjunto de dados, informações e conhecimento criado durante a existência de uma 



 

 

organização, ou seja, todas as experiências e informações que foram criadas, compartilhadas e 

armazenadas durante a existência de uma organização.  

Para Santos et al. (2012): 

Compreender como as organizações recuperam e armazenam conhecimentos é uma 

importante questão de pesquisa que tem recebido atenção em diversos estudos 

organizacionais (Lloria, 2008; Gottshalk, 2007; Nonaka; Toyama, 2008), e tem sido 

investigada a partir da lente da memória organizacional (Fiedler, Welpe, 2010). 

Alguns estudos mencionam o aumento das atenções voltadas ao tema memória 

organizacional no âmbito acadêmico (Stein, 1995; Lehner, Maier, 2000; Anderson, 

Sun, 2010), mas pouco retrata o perfil das pesquisas realizadas na área e as suas 

características ao longo do tempo.   

Nesse sentido, Estevão e Strauhs (2013), destacam que a memória organizacional com 

enfoque de resgate histórico tem sido utilizada como ferramenta de suporte à gestão para 

instituições de diversos portes e diferentes setores da economia do país. 

Walsh e Ungson (1991), afirmam que a memória organizacional está diretamente 

relacionada com as informações contidas na trajetória de uma organização, e que esse conjunto 

de valores, dados, informações, conhecimento, entre outros, são passiveis de recuperação e 

viabilizam as decisões presentes. 

 Segundo a definição de Huber (1991, p. 90), a memória organizacional pode ser vista 

como “o meio pelo qual o conhecimento é armazenado para uso futuro”. Já Freire et al. (2012, 

p. 43), apresenta o conceito como uma ferramenta da organização, para o autor a memória 

organizacional: 

[...] trata-se da criação de um acervo com informações, sendo também uma espécie de 

“ferramenta” da organização para o gerenciamento do conhecimento e das tarefas 

individuais e do grupo. A memória organizacional leva ao compartilhamento e 

reutilização do conhecimento da empresa, do conhecimento individual e das 

habilidades do saber fazer as tarefas da organização. 

No que se refere a criação e compartilhamento de memória organizacional, Estevão e 

Strauhs (2013), destacam que nas organizações, a memória é corporativa e tem origem nas 

memórias individuais, além de ser um espaço para atuação e investigação multidisciplinar. 

Ainda nesse mesmo sentido, Estevão e Strauhs (2013), corroboram com Remor, Rados e Remor 



 

 

(2009, p. 88), ao afirmar que os conhecimentos registrados pelos indivíduos interagem com o 

conhecimento próprio dos papéis e responsabilidades que esses assumem na organização. 

 

3. Metodologia  

A presente pesquisa apresenta um estudo de caráter qualitativo, do qual foi realizada 

uma revisão da literatura nas bases de dados da Scopus e Scielo, utilizando as três palavras-

chave: gestão do conhecimento, administração pública e memória organizacional. Desse modo, 

a investigação bibliográfica apresentou um referencial teórico com base em livros e artigos 

científicos relacionados à gestão do conhecimento e memória organizacional no âmbito da 

administração pública. 

Com o intuito de saber mais sobre a temática de pesquisa, foi elaborada uma pesquisa 

na base de dados da Scopus e Scielo, com as palavras-chave: gestão do conhecimento, 

administração pública e memória organizacional, onde verificou-se uma dificuldade em 

encontrar artigos que correlacionem com as palavras-chaves de forma simultânea. Desse modo, 

a pesquisa obteve resultados numéricos mais expressivos, somente quando as palavras foram 

pesquisadas de forma individual, como podemos observar no quadro a seguir. 

Quadro 1. Resultados de Pesquisa nas bases Scopus e Scielo. 

COMBINAÇÃO DE PALAVRAS-CHAVE 

PARA PESQUISA 

SCOPUS 

Resultados  

SCIELO 

Resultados  

Gestão do conhecimento, administração 

pública, memória organizacional. 

Nenhum artigo com essa 

combinação 

Nenhum artigo com essa 

combinação 

Gestão do conhecimento, administração 

pública. 

01 resultado 67 resultados 

Gestão do conhecimento, memória 

organizacional. 

Nenhum artigo com essa 

combinação 

04 resultados 

Gestão do conhecimento 221 resultados 1677 resultados 



 

 

Administração pública 130 resultados 2417 resultados 

Memória organizacional 21 resultados 36 resultados 

Fonte: Autores. 

Para trazer maior consistência ao artigo, foi criado e aplicado um questionário com 14 

afirmativas, divididos em quatro segmentos, de acordo com as palavras-chave e com o 

conhecimento prévio da temática. No primeiro segmento foi tratado sobre a temática gestão do 

conhecimento. O segundo segmento tratou sobre a administração pública e a gestão do 

conhecimento. O terceiro segmento fez uma abordagem investigativa sobre memória 

organizacional e por fim, no quarto e último segmento foi apresentado uma avaliação geral 

sobre os três conceitos abordados na pesquisa.  

Para a coleta de dados optou-se pela utilização da escala Likert, por concordância de 

cinco pontos (1 – concordo totalmente; 2 – concordo em parte; 3 – neutro; 4 – discordo em 

parte; e, 5 – discordo totalmente).  

Após a elaboração do formulário foi realizado um pré-teste com três pessoas com 

características semelhantes ao público-alvo, sendo que as mesmas além das características, 

também apresentam um conhecimento mais amplo sobre a temática, pois são doutorandos do 

PPGEGC. Após a realização dos ajustes sugeridos pelos respondentes do pré-teste, foi 

direcionado o link do formulário do Google Forms, via Whatsapp e e-mail, para 60 profissionais 

ligados a administração pública, mas especificamente na esfera municipal, do qual tivemos uma 

devolutiva de 33 formulários respondidos.  

Para facilitar o entendimento dos respondentes, cada segmento foi elaborado um 

conceito para melhor compreensão da temática e assim facilitar na hora da resolução do 

questionário. Desse modo, após o término da aplicação do questionário, deu-se sequência na 

pesquisa na análise dos dados coletados.  

 

4. Apresentação e Análise de Resultados 



 

 

Para coletar e analisar com melhor eficácia, a presente pesquisa foi dividida em quatro 

etapas. Na primeira etapa foi tratado sobre a temática gestão do conhecimento. A segunda etapa 

o assunto abordado foi a administração pública e a gestão do conhecimento. Já na terceira etapa 

foi tratado sobre memória organizacional e por fim, na quarta etapa foi apresentado uma 

avaliação geral sobre os três conceitos abordados na pesquisa. 

Ao tratar sobre o conceito da gestão do conhecimento dentro da administração pública 

na primeira afirmativa de pesquisa: “a gestão do conhecimento é algo muito evidenciado dentro 

da esfera pública, e por esse motivo não necessita de discussões e formações acerca da 

temática”, apenas 9,1% dos respondentes afirmaram que é bastante comum, o uso de 

ferramentas de gestão do conhecimento dentro da esfera pública, enquanto 51,5% concordam 

em parte, 18,2% discordam em parte e 18,2% discordam totalmente.  

Em um outro momento, utilizou-se da seguinte afirmativa: “o conhecimento é 

devidamente gerenciado, armazenado e compartilhado pelos agentes das prefeituras em prol 

da administração pública”. Nesse sentido, os respondentes afirmaram que somente 12,1% 

concordam totalmente com a afirmação, enquanto 42,4% concordam em parte, 18,2% 

discordam em parte e 27,3% discordam totalmente.  Diante da análise de resultado, fica 

evidenciado a dificuldade enfrentada, especialmente na administração pública, quanto ao 

gerenciamento, armazenamento e compartilhamento de conhecimento. 

Na terceira afirmativa do formulário aplicado, foi abordado a importância da gestão do 

conhecimento dentro de uma organização, tanto pública quanto privada. Desse modo, 90,9% 

dos respondentes concordaram totalmente e 9,1% concordaram em parte, ao afirmar que a 

gestão do conhecimento é algo indispensável dentro de uma organização.  

Por fim, ao encerrar o eixo de pesquisa sobre a gestão do conhecimento na administração 

pública, utilizou-se da seguinte afirmativa: “a aplicação da gestão do conhecimento no setor 

público é, ainda, incipiente e restrita à contratação de consultores externos e/ou prestadores 

de serviço”. Nesse sentido, 30,3 % responderam que concordam totalmente com a afirmativa, 

enquanto 30,3% concordam em parte e 12,1% são neutros.  

Na segunda etapa do formulário de pesquisa foi abordado o conceito administração 

pública. A primeira afirmativa busca entender qual é a visão do servidor público como agente 



 

 

ativo dentro de uma administração pública municipal. Nesse sentido, aplicou-se a seguinte 

afirmativa: “os principais agentes da administração pública em um âmbito municipal são o 

prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores”. Diante dessa afirmativa, 21,2% concordam 

totalmente, 24,2% concordam em parte, 6,1% não concordam, nem discordam, 33,3% 

discordam em parte e 15,2% discordam totalmente.  

Ao tratar sobre a segunda afirmativa referente ao conceito de administração pública, 

utilizou-se da seguinte afirmativa: “uma administração pública que visa uma organização de 

modo saudável possibilita maior flexibilidde e aderencia para o compartilhamento e gestão do 

conhecimento”. Diante dessa afirmativa 75,8% concordam totalmente com a afirmativa, 

enquanto 15,2% concordam em parte e 9,1% não concordam, mas também não discordam. 

Na terceira e última afirmativa do eixo administração pública, buscou-se compreender 

sobre a implantação e consolidação da gestão do conhecimento na administração pública, desse 

modo, aplicou-se a seguinte afirmativa: “a administração pública tem muito a ganhar por meio 

da compreensão, implantação e consolidação da gestão do conhecimento”, da qual 93,9% dos 

respondentes concordam plenamente com a afirmativa. 

Durante a terceira etapa do formulário foi tratado sobre a criação e utilização da 

memória organizacional na administração pública. Em um primeiro momento, dentro do 

terceiro eixo, foi abordado sobre a importância da memória organizacional para a tomada de 

decisões, desse modo, aplicou a seguinte afirmativa de pesquisa: “a memória organizacional 

facilita a compreensão de processos, apresenta experiências de sucesso e insucesso e, desse 

modo, proporciona subsídios para a tomada de decisões”, na qual 84,8% concordam totalmente 

e 9,1% concordam em parte com a afirmativa. 

 Perante a alta rotatividade do setor público, especialmente no que refere-se aos cargos 

comissionados e/ou cargos temporários, na segunda afirmativa do eixo memória 

organizacional, aplicou-se a seguinte afirmativa: “Diante da rotatividade de pessoal inerente a 

alguns cargos e funções na esfera pública, a memória organizacional é pouco consistente e a 

gestão do conhecimento, pouco satisfatória”, da qual 39,4% concordaram totalmente, 42,4% 

concordaram em parte, enquanto somente 9,1% discordaram totalmente da afirmativa.  



 

 

Na a terceira afirmativa do formulário no eixo memória organizacional, buscou-se 

entender o quanto a memória organizacional é importante na resolução dos problemas, para 

tanto, utilizou-se da seguinte afirmativa de pesquisa: “o trabalho junto ao setor público 

apresenta diversas situações-problema, em razão da falta de uma memória organizacional bem 

estruturada”, da qual resultou, que 51,5% concordam totalmente e 36,4% concordam em parte 

com a afirmativa. 

Por fim, na última afirmativa do eixo buscou-se abordar a difusão e compartilhamento 

da memória organizacional no setor público, para tanto, utilizou-se da seguinte afirmativa de 

pesquisa: “no setor público a difusão e o compartilhamento de memória organizacional, ainda 

é limitada, de modo que o conhecimento acaba, muitas vezes, centralizado nas mãos de alguns 

poucos agentes públicos”, obtendo um resultado de 57,6% dos respondentes que concordam 

totalmente, 30,3%  que concordam em parte, enquanto 9,1% discordam, em parte, com base na 

afirmativa. 

Ainda, buscando uma maior compreensão sobre o público que participou da pesquisa, 

na última etapa do formulário, abordou-se sobre o entendimento prévio dos respondentes sobre 

os conceitos: gestão do conhecimento, administração pública e memória organizacional. Nesse 

sentido, observou-se que, 60% dos respondentes possuíam conhecimento prévio sobre 

administração pública em sua totalidade, enquanto 40 % possuíam conhecimento sobre 

memória organizacional e somente 33,3% possuíam conhecimento prévio em sua totalidade 

sobre o conceito “gestão do conhecimento”. 

 

5. Considerações Finais 

A GC (Gestão do Conhecimento) tem se destacado como estratégia capaz de produzir 

diferenciação e sustentabilidade organizacional, tanto no setor privado quanto no público e 

apresenta sinais evidentes de que a Gestão do Conhecimento está se consolidando em 

organizações de referência como um modelo importante a ser considerado (BRITO; 

OLIVEIRA; CASTRO, 2012). 



 

 

Contudo, ainda será preciso um certo tempo para que a administração pública se 

convença dos benefícios proporcionados pela gestão do conhecimento, compartilhamento e 

armazenamento do conhecimento existente, e assim, trabalhe arduamente para a implantação 

da gestão do conhecimento e da memória organizacional, em um esforço constante para usar e 

manter de forma sistemática, o conhecimento adquirido, gerando desenvolvimento e inovações 

na organização, para melhor atendimento ao interesse público e ao cidadão. 

Ao analisarmos as devolutivas dos questionários realizados, foi possível constatar que 

ainda não é comum o uso de ferramentas efetivas para a gestão do conhecimento, pois a grande 

maioria respondeu que concorda apenas em parte com as afirmações. O conhecimento não é 

devidamente gerenciado, armazenado e compartilhado pelos agentes das prefeituras 

pesquisadas.  

No tocante a indispensabilidade da gestão do conhecimento para as organizações, a 

ampla maioria com 90,9 %, concorda que é indispensável haver a gestão. É importante também 

enfatizar que a pesquisa demonstra a compreensão de todos os participantes sobre a importância 

da implantação da gestão do conhecimento e da memória organizacional, como fatores 

facilitadores da compreensão dos processos dentro da esfera da administração pública, na qual 

existem problemas a serem resolvidos pela falta de uma memória organizacional bem 

estruturada. Resta claro que no setor público estudado, a memória organizacional está muitas 

vezes guardada na “cabeça” de agentes públicos, havendo a necessidade de uma política de 

disseminação e guarda de conhecimentos amparados por tecnologias modernas. 

Nesse sentido, quando tratamos de memória organizacional no setor privado e no 

público, temos concepções diferentes, geralmente no setor privado a memória organizacional 

torna-se coletiva com maior facilidade. Atualmente dentro do setor privado existem políticas 

de compartilhamento de conhecimento, dessa forma, quem tem maior facilidade para criar, 

armazenar e compartilhar conhecimento, geralmente possui lugar de destaque na organização.  

No setor público, essa situação ainda se apresenta de uma outra forma, mesmo diante do cenário 

atual, ainda é muito comum dentro do setor público que a memória organizacional fique restrita 

ao individual e não ao coletivo. O compartilhamento de conhecimento e implantação da 

memória organizacional basicamente ficam restritos a um grupo muito seleto, quando deveria 



 

 

ser disseminado e compartilhado para enriquecimento das pessoas e organização.  Isso faz com 

que o setor público perca muito em qualidade, tanto na resolução de problemas cotidianos, 

quanto na gestão organizacional, entre outros.  

A GC e memória organizacional contribuem para o fortalecimento institucional e a 

modernização administrativa desses serviços, focando em responsabilidades desde a 

formulação de políticas públicas até sua implantação, implementação e execução administrativa 

para bem servir ao interesse público, objetivo maior da administração pública. 
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ANEXO I 

 

QUESTIONÁRIO  

CONCEITO DE GESTÃO DO CONHECIMENTO  

A gestão do conhecimento pode ser conduzida como um recurso estratégico inserido nas 

organizações e no cotidiano das pessoas em prol do gerenciamento, armazenamento e 

compartilhamentos do conhecimento. 

1- A gestão do conhecimento é algo muito evidenciado dentro da esfera pública, e por esse 

motivo não necessita de discussões e formações acerca da temática.  

2- O gerenciamento, armazenamento e compartilhamento de conhecimento é algo que 

atualmente tem funcionado muito bem e as prefeituras tem se apropriado dessas ações 

em prol da administração pública.  

3- Atualmente a gestão do conhecimento tornou-se algo indispensável dentro de uma 

organização, seja ela pública ou privada. 

4- A gestão do conhecimento ainda é algo distante dentro do setor público, sendo que esse 

processo na maioria das vezes fica restrito por meio dos consultores e prestadores de 

serviço. 

CONCEITO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

A administração pública pode ser conceituada como o ato de administrar, gerenciar ou fazer 

parte de forma efetiva de um setor ou departamento da esfera pública, com o intuito de legislar, 

tributar, fiscalizar e regulamentar. 

1- Quando falamos de administração pública no âmbito municipal, podemos atribuir como 

agentes principais somente a figura do prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores. 

2- Uma administração pública que visa uma organização de modo saudável possibilita 

maior flexibilidade e aderência para o compartilhamento e gestão do conhecimento. 



 

 

3- A administração pública tem muito a ganhar por meio da compreensão, implantação e 

consolidação da gestão do conhecimento. 

CONCEITO DE MEMÓRIA ORGANIZACIONAL 

Memória Organizacional por considerado todo dado, informação e conhecimento criado 

durante a existência de uma organização.  Ou seja, todas as experiências e informações que 

foram criadas, compartilhadas e armazenadas durante a existência de uma organização.  

1- A memória organizacional facilita na compreensão de processos e nos apresenta 

experiências de sucesso e insucesso, desse modo, a memória organizacional nos cria 

subsídios para as tomadas de decisões.  

2- Com o fluxo rotativo inerente do setor público, a gestão do conhecimento muitas vezes 

apresenta-se de forma pouco satisfatória, especialmente por haver uma memória 

organizacional pouco consistente.   

3- Ao desempenhar o trabalho junto ao setor público, os funcionários enfrentam muitas 

situações “problema”, simplesmente por não possuir uma memória organizacional bem 

estruturada.  

4- No setor público a difusão e o compartilhamento de memória organizacional, ainda é 

limitada, de modo que o conhecimento acaba, muitas vezes, centralizado nas mãos de 

alguns poucos agentes públicos. 

EIXO GERAL  

1 - Diante do questionário apresentado, afirmo que possuo conhecimento prévio sobre a 

temática "Gestão do Conhecimento". 

2 - Diante do questionário apresentado, afirmo que possuo conhecimento prévio sobre a 

temática "Administração Pública". 

3 - Diante do questionário apresentado, afirmo que possuo conhecimento prévio sobre a 

temática "Memória Organizacional". 

 

 


