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Mapeamento de Conhecimentos Críticos

O que é?

Exemplos de uso Saiba mais

• Durante processos de definição e desdobramento estratégico, como por 

exemplo durante construção de Balanced Scorecard

• Na construção de plano emergencial em casos de alta rotatividade, plano 

de demissão ou em momentos de aposentadoria de cargos estratégicos

• Durante processos de fusão e de transferência de operação

• No mapeamento e definição de cadeia de valor

• Em processo de mapeamento de competências estratégicas

O Mapeamento de Conhecimentos Críticos é um processo de 

identificação, priorização e compreensão de conhecimentos que são 

críticos para o negócio

Entende-se como conhecimento crítico todo conhecimento que é relevante 

para a execução da estratégia de uma empresa, fornece vantagem 

competitiva, é difícil de ser recuperado e reduz riscos significativos para o 

negócio.
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Comunidade de Prática

O que é?

Exemplos de uso

• Quando há necessidade de retenção e troca de conhecimentos 

entre colaboradores com conhecimentos e experiências distintas

• Para estabelecer e disseminar melhores práticas

• Quando é necessário disseminar ou criar uma cultura e/ou ativar capital 

intelectual para soluções de problemas e inovação

• Quando há necessidade de desenvolver e multiplicar expertises 

específicas em torno de práticas e processos

• Criar vínculos entre colaboradores em torno do trabalho

Uma Comunidade de Prática (Community of Practice – CoP) é um grupo 

de pessoas que compartilham um interesse, um problema que enfrentam 

regularmente, e que se unem para desenvolver conhecimento de forma a 

desenvolver ou aprimorar uma prática em torno desse tópico. 

As comunidades de práticas podem ocorrer de forma  presencial, eletrônica 

ou híbrida
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Pesquisa Aplicada



O que é?

Exemplos de uso Saiba mais

• Quando a Organização patrocina cursos "in company" de longa duração, 

que prevêem realização de TCCs - trabalhos de conclusão de curso.

A Pesquisa Aplicada tem por finalidade tornar o conhecimento oriundo 

das pesquisas, realizadas por participantes dos cursos de longa duração, "in 

company“, nos TCCs (Trabalhos de Conclusão de Curso), aplicáveis à 

realidade da Organização e seus desafios estratégicos.

Pesquisa Aplicada
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Páginas Amarelas



O que é?

Exemplos de uso Saiba mais

Quando a empresa e colaboradores informações, como por exemplo:
• Conhecimentos críticos
• Composição de uma equipe de projeto / grupo de trabalho
• Recrutamento Interno e Sucessão

O objetivo principal das Páginas Amarelas é facilitar o acesso a 

conhecimentos e experiências dos colaboradores por meio da rápida 

identificação de "quem sabe o que" na empresa, possibilitando a interação 

direta entre os demandantes e as fontes de conhecimentos e experiências.

Trata-se de um banco com os dados estruturado de contato e os perfis dos 

profissionais, conforme suas áreas de conhecimento, experiências, projetos 

realizados, temas de interesse e habilidades classificadas por meio de uma 

taxonomia comum.

Páginas Amarelas
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Lições Aprendidas

O que é?

Exemplos de uso

• Evitar a sua recorrência - casos negativos e/ou de insucesso (ex.: impedir que 
um erro se repita em um determinado projeto ou atividade);

• Promover sua aplicação em situações futuras - casos positivos e /ou de sucesso 
(ex.: repetir um acerto nos próximos projetos ou atividades).

Uma Lição Aprendida é um conhecimento adquirido por meio de 

experiências que podem ser capturadas, registradas, analisadas e 

compartilhadas

Saiba mais
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Benchmarking

O que é?

Exemplos de uso Saiba mais

• Busca pelas melhores práticas adotadas dentro da própria empresa

• Análise minuciosa das práticas da concorrência, visando superá-las

• Comparação do trabalho entre as organizações, ainda que a comparação 

esteja sendo feita com organizações de segmentos diferentes

Em tradução livre, a palavra Benchmarking pode ser traduzida como 

“ponto de referência”. 

Trata-se um minucioso processo de pesquisa que permite aos gestores 

compararem produtos, práticas empresariais, serviços ou metodologias 

usadas pelos rivais, absorvendo algumas características para alçarem um 

nível de superioridade gerencial ou operacional.
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Programa de Ideias



O que é?

Exemplos de uso Saiba mais

• Programa de tempo integral ou por períodos determinados (ciclos). 

• Normalmente são realizadas “campanhas” para lançamentos de ideias 

relacionadas a termas específicos.
Link SBGC

Um Programa de Ideias é um processo estruturado para a captar, avaliar e 

acompanhar as ideias geradas na empresa. É uma evolução das conhecidas 

“caixinhas de sugestões”, onde os colaboradores dão sugestões para 

melhorar operações, processos e produtos das empresas. 

Esta prática parte do pressuposto de que o colaborador pode ser a melhor 

pessoa para identificar oportunidades de melhoria e de mudanças positivas 

para a organização. O programa poderá atender desde pequena sugestões 

de melhorias até ideias novas oportunidades de negócios e inovação.

Programa de Ideias



Memória Corporativa



O que é?

Exemplos de uso Saiba mais

• Para resgatar a história, valores e trajetória da empresa, além do 

gerenciamento de seus ativos intelectuais.

• Para reflexão sobre o que é essencial para a empresa e o que faz a 

empresa existir. Assim, mesmo após a troca de pessoas, produtos, 

ambiente físico, etc., os princípios da empresa são preservados.

A Memória Corporativa é descrita como um conjunto de conhecimentos 

que preserva, armazena e disponibiliza tanto o aprendizado obtido quanto 

as percepções das pessoas e suas experiências para além do momento em 

que elas acontecem.  

A memória organizacional é um ponto de referência de grande relevância 

para garantir o desenvolvimento dos novos conhecimentos e aplicações 

futuras em uma organização.

Memória Corporativa
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O que? Participantes Frequência Comentários

• Reunião de Equipe • Equipe, convidados 
corporativo, 
eventualmente 
convidados externos

• Trimestral • Com o tempo, passou a ser uma 
reunião mais de processo/ relato 
do que de troca ou formação

• Seminários • Grupos beneficiados, 
parceiros, alguns 
membros da equipe

• Bianual • A partir do ano que vem serão 
Seminários por Núcleo e não mais 
por Programas

• Participação em 
fóruns externos

• Alguns membros da 
equipe

• Esporádica • Não há troca formal ou registro 
posterior ao evento

• Reunião de trabalho 
(Núcleos)

• Coordenadores e 
analistas

• Rotina de trabalho: 
semanal e/ou mensal

• _

• Reunião antes da 
trimestral de equipe

• Coordenador e 
corporativo

• Trimestral • Consideram a reunião produtiva, 
com geração de encaminhamentos 
e planos de ação

• Interações informais 
sob demanda

• Entre a equipe • Contínua e constante • Principalmente para 
esclarecimento de dúvidas, 
suporte técnico, resgate de 
histórico e momentos de crise

Momentos de interação Existentes

Momentos de interação existentes



Evento Participantes Frequência Comentários

Momentos de interação Existentes

Momentos de interação existentes



Outras práticas

Guia Passo-a-Passo

Identifique um problema

Pesquise

Esboce uma versão preliminar

Faça uma revisão

Dissemine para os envolvidos com o problema

Acompanhe e atualize

Lista de Verificação (checklist)

Identifique uma entrega

Organize os detalhes críticos de forma cronológica

Economize nas palavras

Organiza de acordo com as etapas

Priorize o mais importante

Revise, o que não pode faltar na sua lista de verificação

Boas Práticas

Identifique os requisitos dos usuários

Identifique práticas que mereçam ser compartilhadas

Documente as boas práticas encontradas

Valide a prática

Dissemine e Aplique

É importante desenvolver uma infraestrutura de suporte

Feiras de Conhecimento

Prepara-se previamente

Convide participantes, instituições e indivíduos relevantes

Crie um padrão para as apresentações e uso de 

equipamentos

Escolha um local adequado

Planeje a comunicação

Não deixe de registrar o conteúdo emergido

Produza um relatório de fim de atividade



Outras práticas
Aprendizado por Observação

Identifique os conhecimentos e as pessoas

Faça uma capacitação prévia

Faça um planejamento

Gerencie e acompanhe

Perguntas e Respostas

Defina uma entrega a ser produzida

Levante as dúvidas

Identifique especialistas

Dissemine para os envolvidos

Mantenha atualizado

Job Rotation

Formule o objetivo

Comunicação 

Simplifique

Faça parceria com RH

Compartilhe o sucesso

Narrativas 

Defina objetivos claros de aprendizagem

Estrutura da história

Prepare cuidadosamente uma história relevante

Feche o exercício Storytelling



Outras práticas
Mentoring

Identifique mentores

Capacite os mentores

Crie um programa de mentoring

Dissemine o programa para toda a empresa



Somos uma OSCIP que desde 2001 promove a 
integração entre academia, terceiro setor e 
organizações públicas e privadas interessadas 
em praticar, desenvolver e pesquisar o tema 
Gestão do Conhecimento. Por meio de eventos e 
de treinamentos contribuímos para o 
compartilhamento de conceitos, métodos e 
técnicas que promovam a socialização do 
conhecimento, o aumento da efetividade das 
organizações, a competitividade do País e a 
qualidade de vida das pessoas.

Promovemos a cada dois anos o KM Brasil, maior 
evento de gestão do conhecimento da América 
Latina, e anualmente o Fórum Executivo com a 
participação de palestrantes com atuação 
relevante nacional e internacionalmente. 
Apoiamos profissionais e empresas associadas 
no aprimoramento contínuo de seus 
conhecimentos e práticas, além de sermos um 
ponto de encontro para todos que pretendem 
atuar na Economia do Conhecimento.

Organização: 
Leandro Loss

Vamos continuar a discussão?

Envie-nos suas respostas ou novas perguntas:

contato@sbgc.org.br

Facebook.com/SBGCi/

Linkedin SBGC

E mais…

Webinar sobre Gestão do Conhecimento:
http://www.sbgc.org.br/sbgc-webinars.html
 
Fique por dentro das novidades e novos conteúdos sobre 
Gestão do Conhecimento no Brasil:
www.sbgc.org.br
 
Dados e conteúdo exclusivo para acossiados:
http://www.sbgc.org.br/faca-parte.html


