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Atividades Intensiva em Conhecimento e Inovação: 	

Trabalho e Trabalhador do Conhecimento

Tema do Seminário
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Fonte de Informações para o Estudo

Thinking for a Living - How to Get Better Performance and 	

Results from Knowledge Workers
Autor: Thomas H. Davenport
Organização da Obra:
Parte 1: Knowledge Worker
Parte 2:  Knowledge Work
Parte 3:  Development and Mananging Knowledge Workers

Capital Intelectual - A Nova Vantagem Competitiva das Empresas
Autor: Thomas A. Stewart

Organização da Obra:
Parte 1: Era da Informação

Parte 2:  Capital Intelectual

Parte 3:  A Rede
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Fonte de Informações para o Estudo

The Organization for Economic Co-operation and Development

The Work Foundation

A missão da OCDE é promover políticas que melhorem o bem-estar econômico e social de pessoas em todo o mundo.

Através de seus programas rigorosos de pesquisa que visam organizações, cidades, regiões e economias, a Fundação O (ou 
do)  Trabalho é líder no fornecimento de análises baseada em pesquisa,  além do intercâmbio de conhecimentos e assessoria 
política no Reino Unido.

CoPs de Maturidade em Gestão do Conhecimento
Comunidade de Práticas da Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento, formada no inicio de 2013. Além da troca de 
práticas de gestão com impacto no conhecimento das organizações, objetiva-se buscar meios de mensurar o processo de 
maturidade da gestão intencional dos processos de conhecimento nas organizações. 

Knowledge Management Education Forum
Comunidade de Práticas  aberta da George Washington University, formadas por indivíduos de diversas organizações que 
estão interessadas em promover a educação e status profissional em gestão do conhecimento. 
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Introduzindo...
O conhecimento na economia e nas organizações



Economia Agricola



Economia Industrial



Economia do Conhecimento?
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Economia do Conhecimento?

• De fato existe a economia do conhecimento? 	

!
• Todos estamos na economia do conhecimento? 	

!
• O que são atividades intensivas em conhecimento? 	

!
• O que inovação tem haver com isso? 	

!
• O que é conhecimento? 	

!
• De quem é o conhecimento? 	

!
• Quem tem mais conhecimento? 
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O trabalho cada vez mais depende do conhecimento! 

• Conhecimento técnico;	

!
• Conhecimento de negócios, mercado e cliente; 	


!
• Conhecimento da sua empresa, cultura e processos; 	


!
• Conhecimento prático (Know How); 	


!
• Compreensão das pessoas e seus relacionamentos; 	

!
• Percepção da vivência e da experiência. 
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Isso é conhecimento? 

Base de Dados Livro
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Onde está o conhecimento? 

Plataforma/ Livro Autor/Pessoa
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Quem tem mais conhecimento? 

Pesquisador 
Inventor

Executivo 
Tomador de Decisão

Pesquisador 
Inventor 

+ 
Executivo 

Tomador de Decisão
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Quais os tipos comuns de conhecimento em uma 
organização?

Head! 

and

Hand! 
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Como percebemos o conhecimento? 

HEAD: conhecimento como ativo informacional

• Palavras 

• Números

• Dados 

• Fórmula

• Som 

• Imagem
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Como percebemos o conhecimento? 
HAND: conhecimento como relação social

• 5 Sentidos 

• Experiência

• Pressentimento 

• Intuição, Insight

• Emoções, Sentimentos 

• Ideias, Crenças, Valores
Fonte: Adaptado de  Hirotaka Takeuchi, Knowledge and Innovation Forum (2008)
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Atividades Intensiva em Conhecimento e Inovação
Mudanças rápidas, continuas e profundas
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O termo "economia do conhecimento" é muitas vezes usado, mas raramente definido. 
Essencialmente, ele se refere a um economia transformada onde o investimento em ativos 
com base em conhecimento base tais como P & D, design, software, e capital humano e   
organizacional, tornou-se a forma dominante de investimento em comparação com o 
investimento em ativos físicos - máquinas, equipamentos, edifícios e veículos. Assim, o termo 
"economia do conhecimento" captura a conseqüência da mudança na estrutura industrial, 
bem como a base sobre a qual as organizações competem.	


Definindo a Economia Baseada em Conhecimento
Resultados, definições e características

Fonte:  The Work Foudation - Knowledge Economy Progamme Report, 2009. 
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A presença e a utilização de ativos baseados em conhecimento na economia, naturalmente, não é nova, instituições 
baseadas no conhecimento, como universidades fazem isso a séculos. No entanto, no final de 1970 e 1980 três 
grandes forças econômicas e sociais iniciou um combinado para desencadear a mudança radical nas estruturas 
econômicas que ampliaram o uso de ativos de conhecimento como base e trouxe-os para o centro da atividade 
econômica nos países da OECD:	

!
• A introdução de intencional geral cada vez mais poderoso e relativamente barata de tecnologias de informação 

e comunicação tem eliminando não só as barreiras físicas e as geográficas de compartilhamento de 
informações e idéias, mas também a expansão de possibilidades de geração de novos conhecimentos.	

!

• A globalização tem atuado como um acelerador, abrindo os mercados de escala  mundial e uma infinita 
variedade de nichos de mercado, bem como acelerar a propagação e adaptação de novas tecnologias e idéias.	


!
• Os padrões crescentes de vida nas economias industrializadas avançadas têm, ao longo do  anos, criado 

consumidores  bem educados e exigentes com um apetite voraz para os serviços de alto valor agregado que a 
economia do conhecimento fornece como característica.	


!

Definindo a Economia Baseada em Conhecimento
Resultados, definições e características

Fonte:  The Work Foudation - Knowledge Economy Progamme Report, 2009. 
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Definindo a Economia Baseada em Conhecimento
Resultados, definições e características

Fonte:  The Work Foudation - Knowledge Economy Progamme Report, 2009. 
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!
Esta mudança na estrutura industrial também mudou a estrutura da força de trabalho. A 
interação da tecnologia com capital intelectual e humano dos trabalhadores tem, alguns 
argumentam, criado uma nova classe de trabalhadores na economia de hoje - o trabalhador 
do conhecimento. 	

!
Peter Drucker, o guru da administração, é creditado com a popularização do termo 
"trabalhador do conhecimento” já no final da década de 1960. Naquela época, ele 
argumentou: "Hoje, o centro é o trabalhador do conhecimento, o homem ou a mulher que 
aplica às idéias para produtividade no trabalho, conceitos e informações em vez de habilidade 
manual ou força muscular ... Onde o agricultor era a espinha dorsal de qualquer economia de 
um ou dois séculos atrás ... o conhecimento é agora o principal custo, o investimento 
principal, e o principal vigor produto da economia avançada e os meios de subsistência do 
maior grupo da população” (Drucker, 1968 p. 264).	
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Definindo a Economia Baseada em Conhecimento

“A ciência de descrever, compreender e medir conhecimento será sempre imperfeita. O 
conhecimento identificado neste fórum tornou-se caprichoso: às vezes pegajoso, muitas vezes 

escorregadio, raramente tangível, frequentemente tácito e extremamente heterogêneo"	

(Relatório da Canadian Energy Researsh Institute,1999)

"O papel do conhecimento em comparação com recursos naturais, capital físico e trabalho 
com pouca habilidade, assumiu maior importância. Embora o ritmo seja diferente de todas as 

economias da OCDE estão se movendo em direção a um economia baseada em 
conhecimento”	


 (OECD 1996)

Resultados, definições e características
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Definindo a Economia Baseada em Conhecimento

"A idéia da economia do conhecimento é impulsionada não apenas por uma descrição das 
indústrias de alta tecnologia. Ela descreve um conjunto de novas fontes de vantagem 

competitiva que pode ser aplicado a todos os setores,  a todas empresas e todas as regiões, 
na agricultura, no varejo de software e biotecnologia "	


(Novas medidas para a Nova Economia, 	

relatório por Charles Leadbeater, junho de 1999).

"O sucesso econômico é cada vez mais baseada na utilização eficaz dos ativos intangíveis, tais 
como conhecimento, habilidades e potencial inovador como recursos fundamentais para 

vantagem competitiva. O termo “ economia do conhecimento” é usado para descrever este 
emergente estrutura econômica"	


(Economic and Social Research Council, 2005)

Resultados, definições e características
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"Sociedade do conhecimento é um conceito mais amplo que apenas um aumento do compromisso 
com a P & D. Ela cobre todos os aspectos da economia contemporânea, onde o conhecimento é o 

cerne do valor acrescentado, da fabricação de alta tecnologia e das TIC, seja pelas atividades intensiva 
em conhecimento das indústrias criativas, de comunicação e arquitetura"	


(Relatório por Wim Kok - 	

Lisbon Strategy for growth and employment, 2004)

A nova economia transformará a antiga economia e reduzirá suas importâncias relativa, mas não a 
matará. O presidente da Microsoft, Bill Gates, até o momento o preeminente capitalista da Era do 

Conhecimento, gasta seu dinheiro em uma enorme casa e carros sofisticados, coisas realmente 
tangíveis. 	


(Thomas Stwart - Capital Intelectual: 	

A nova Vantagem Competitiva das Empresas, 1998)

Definindo a Economia Baseada em Conhecimento
Resultados, definições e características
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Definindo a Economia Baseada em Conhecimento

• Alguns argumentam que o surgimento de uma economia baseada no conhecimento é uma 
dos principais prontos de partida, para uma oferta de "nova economia”,  ganhos de 
produtividade sem fim, mais rápido, crescimento não inflacionário e mercados de ações 
sempre crescente. 	


!
!
!
• Argumentou-se que Empresas, com revolução das TIC’s, permitiram-se explorar bases de 

conhecimento científico e técnico à dar-lhes uma vantagem competitiva sem precedentes 
como, por exemplo, queda constante de transações e processamento de custos. 

Fonte:  The Work Foudation - Knowledge Economy Progamme Report, 2009. 

Resultados, definições e características
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!
• Por sua vez a nova economia do conhecimento daria origem a novas formas de organização 

"dentro" e "entre" as empresas num radical "shake-up" nas relações de trabalho, tornando a 
carteira de trabalhadores com mais e mais trabalhadores do conhecimento, autônomos ou 
trabalhadores por conta própria.	


!
!
!
• Essa visão levou um golpe com o acidente das Pontocom e do fracasso das mudanças 

emergentes previstas nas relações de trabalho (o número de trabalhadores com mais de um 
emprego, por exemplo, está em queda). De fato, caiu o uso do termo "nova economia” 
estando hoje "fora da moda”.  

Fonte:  The Work Foudation - Knowledge Economy Progamme Report, 2009. 

Definindo a Economia Baseada em Conhecimento
Resultados, definições e características
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!
• Em reação a parcial campanha publicitária do termo, um argumento oposto surgiu 

questionando se a economia do conhecimento realmente existia. Argumentou-se que a 
economia tem sido sempre impulsionada pelo conhecimento que conduz à inovação e  a 
mudança técnica e instituições baseadas em conhecimento ajudaram a estocar e 
compartilhar conhecimento durante séculos. O que vemos hoje, é, essencialmente mais do 
mesmo, mas operando em uma escala maior e em um ritmo mais rápido. 	


!
!
• A verdade e a mentira estão em algum lugar entre este dois pontos apresentados. David e 

Foray em um artigo publicado em 2002, descrevem a mudança para um conhecimento ou 
uma economia baseada no conhecimento como uma mudança radical ou "descontinuidade 
soft" em vez de uma forte ruptura com o passado.

Fonte:  The Work Foudation - Knowledge Economy Progamme Report, 2009. 

Definindo a Economia Baseada em Conhecimento
Resultados, definições e características
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Definindo a Economia Baseada em Conhecimento

!
• A capacidade de armazenar, compartilhar e analisar conhecimento através de redes e 

comunidades que usam as novas TIC, tecnologias que permitem as empresas a explorar as 
propriedades do conhecimento para ganhar vantagem competitiva. 	

!

• Talvez a propriedade mais  importante do conhecimento é de que ele seja no final renovável 
economicamente, o estoque de conhecimento não se esgota pelo uso. O valor do 
conhecimento para uma economia vem de compartilhar com os outros.	


!
• As empresas também obtém valor em compartilhar conhecimento internamente e, em 

algumas circunstâncias compartilhando com fornecedores e clientes. Mas podem tentar 
restringir compartilhamento externo, já que pode-se beneficiar potenciais concorrentes.

Fonte:  The Work Foudation - Knowledge Economy Progamme Report, 2009. 

Conhecimento como Bem Econômico
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• É difícil para os formuladores de políticas equilíbrio garantirem os direitos de propriedade 
intelectual, pois são suficientemente fortes para dar um incentivo para as empresas a investir 
em produtos e processos inovadores e mas não tão fortes para inibir a difusão indevida do 
conhecimento. 	


!
!
!
• Uma distinção é feita frequentemente entre conhecimento codificado ou baseado em regras 

que pode ser escrito e armazenado e conhecimento tácito que se adquire no trabalho e 
reside com o indivíduo como know-how e experiência. 

Fonte:  The Work Foudation - Knowledge Economy Progamme Report, 2009. 

Definindo a Economia Baseada em Conhecimento
Conhecimento como Bem Econômico



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO  
PROGRAMA DE ESTUDOS PÓS-GRADUADOS EM ADMINISTRAÇÃO

CULTURA ORGANIZACIONAL E GESTÃO DO CONHECIMENTO

!
• Alguns argumentam que uma das características distintivas da chave economia do 

conhecimento está implantação de novas tecnologias que permitam ser mais sistemática a  
exploração do conhecimento tácito. 	


!
• O conhecimento tácito pode literalmente sair andando pela porta. Para mitigar o risco as 

empresas podem fazer grandes esforços para reter trabalhadores-chave ou impor cláusulas 
restritivas seus contratos de trabalho sobre o futuro emprego.	


!
• As indústrias baseadas no conhecimento e organizações baseadas no conhecimento vão  em 

um futuro previsível gerar mais do que metade do total do PIB e do emprego total. Elas têm 
a mais bem educada força de trabalho da história econômica e no futuro próximo, 
possivelmente a maioria da população terá graus equivalentes. 

Definindo a Economia Baseada em Conhecimento
Conhecimento como Bem Econômico

Fonte:  The Work Foudation - Knowledge Economy Progamme Report, 2009. 
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!
• No entanto, esta levanta uma questão difícil, se a economia do conhecimento é tão 

economicamente significativa como pensamos,  por que temos visto pouco impacto sobre o 
crescimento subjacente e o desempenho da produtividade.	


!
!
• Logo, sugere-se que mesmo sendo necessário, apenas investir em conhecimento não é 

suficiente. Portanto, há um aumento do interesse pelos formuladores de políticas no papel 
de marcos institucionais, estabelecendo regulação do mercado, equilíbrio adequado de 
direitos de propriedade intelectual e concorrência, a influência de instituições intermediárias 
na promoção de conexões entre a ciência e a indústria, crescimento da inovação e a 
qualidade da gestão organizacional. 

Definindo a Economia Baseada em Conhecimento
Conhecimento como Bem Econômico

Fonte:  The Work Foudation - Knowledge Economy Progamme Report, 2009. 
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!
• Também pode ser que as ligações entre inovação, competitividade e medidas de 

produtividade convencionais não são bem compreendida em serviços e menos ainda em 
serviços baseados no conhecimento. 	


!
!
• Uma explicação é que, apesar do reconhecimento público da importância dos investimentos 

em conhecimento relativamente poucas economias da OCDE têm aumentado 
significativamente seus investimentos em intangíveis de conhecimento em relação a década 
passada. 

Definindo a Economia Baseada em Conhecimento
Conhecimento como Bem Econômico

Fonte:  The Work Foudation - Knowledge Economy Progamme Report, 2009. 
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!
• A reestruturação econômica dos anos 80 vem implicando a reorganização dos processos de 

gestão das empresas, baseada em uma nova lógica organizacional. Mudanças sociais, políticas, 
culturais e organizacionais, inerentes à economia global, indicam a transição da sociedade 
industrial para a sociedade do conhecimento. 	


!
• No contexto da economia do conhecimento, as empresas buscam reformular suas 

estruturas e a organização do trabalho. Frente ao mercado globalizado, no qual barreiras 
econômicas são rompidas, as empresas transnacionais adotam estratégias de licenciamentos, 
franquias, joint ventures e/ou parcerias. 	


!
• As exigências de renovação rápida dos produtos e serviços acabam levando à formação de  

consórcios e parcerias, com o compartilhamento de investimentos e riscos, e busca de novas 
tecnologias em Universidades e Centros de Pesquisa. Assim, a globalização resultou no 
estabelecimento de diversos sistemas de alianças e redes de cooperação. 

Organizações baseadas em Conhecimento
Mudanças, estruturas e relação do trabalho

Referência:  CANÇADO, V. L. et al. Práticas e Desafios da Gestão Frente à Nova Arquitetura Organizacional: Reflexões Teóricas.  
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Tipo de sociedade INDUSTRIAL CONHECIMENTO

Capital Bens físicos e financeiros Intelectual

Setores predominantes Indústria Serviço e comércio

Força de trabalho Física Mental (criativa)

Tecnologia Mecânica; eletromecânica Eletrônica

Modo de produção Taylorista-fordista; produção em massa 
para mercado local

Produção flexível; 
Personalização; mercado global

Organização do trabalho Linha de montagem Células; ilhas de produção

Arquitetura organizacional Empresas hierarquizadas, piramidais, 
integradas verticalmente; organogramas

Organizações em rede, 
horizontalizadas; cadeia de valor

Fonte: CANÇADO, V. L et al. (2002).  Elaborado a partir de CHILD, 1987; CASTELLS, 1996; TENÓRIO, 2000.

Organizações baseadas em Conhecimento
Mudanças, estruturas e relação do trabalho

Transformações da sociedade industrial para a sociedade do conhecimento
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Conhecimento, Economia e Organizações
Características e definições

!
• A economia do conhecimento representa "Descontinuidade soft" do passado,  não é uma 

"nova" economia operando um novo conjunto de leis econômicas; 	

• A economia do conhecimento está presente em todos os setores da economia, e não 

apenas o indústrias de conhecimento intensivo;	

• A economia do conhecimento tem um alto intensidade de utilização das TIC por bem 

educados  trabalhadores do conhecimento;	

• Uma parcela crescente do PIB ao intangíveis de conhecimento em comparação com capital 

físico; 	

• A economia do conhecimento consiste inovações das organizações que usam novas 

tecnologias para o processo de introduzir e apresentar a inovação organizacional; 	

• Organizações da Economia do Conhecimento buscam reorganizar o trabalho para permitir 

que os trabalhadores do conhecimento possam manusear, armazenar e compartilhar 
informações através das práticas gestão do conhecimento.
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Trabalho e Trabalhador do Conhecimento
Conceitos, atividades, tarefas, competências e habilidades
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Trabalho e Trabalhador do Conhecimento

"Todas as atividades humanas, incluindo as assim chamadas manual, tem um componente mental, 
mas no caso de trabalho intelectual este componente predomina. Além disso, a fim de realizar 
trabalho intelectual - como distinta da atividade mental espontânea ou livre - a mente deve ser 
primeiro treinado, por força de estudo prolongado, para lidar com idéias abstratas" 	


(Cuvillier, 1974)

“Fritz Machulp, em 1962 observando atividades baseadas em conhecimento, realizou a primeira 
pesquisa empírica, Drucker (1969)  e Bell (1973) popularizam a ideia fora do mundo acadêmico. 
Simultaneamente, no entanto, independentemente dos seus homólogos americanos, 
pesquisadores japoneses previram a vinda de uma sociedade da informação (Johoka shakai) e 
desenvolvendo uma metodologia diferente para quantificar o consumo de fluxos de informação	

em todos os canais de comunicação da sociedade."	


(Pyoria, 2005)

Conceitos, atividades, tarefas, competências e habilidades
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"Em termos mais práticos, o aumento do trabalho e processos organizacionais intensivo em 
conhecimento, podem assumir duas formas primárias. Em primeiro lugar, o nível educacional 
crescente da força de trabalho é uma tendência bem documentada que reflete uma crescente 
demanda por habilidades simbólicas e interativos à custa de destreza manual. Em segundo lugar, o 
conhecimento técnico e científico tornou-se uma parte integrante do desenvolvimento de novos 
produtos e serviços, e esta tendência parece destinada a aumentar."	


(Pyoria, 2005)

“As noções de economia da conhecimento e empresa baseada no conhecimento tem um certo 
caráter abstrato, mas não há nada de abstrato no trabalho do conhecimento. É o que você faz e, 
se tiver idade suficiente, sabe o quanto isso é diferente do que fazia antes. A informação é a 
matéria prima mais importante de que precisamos para realizar nosso trabalho. Isso costumava 
ser verdadeiro para um numero reduzido de pessoas; hoje aplica-se a maioria delas, e aqueles que 
não são trabalhadores do conhecimento não são tão remunerado quanto costumavam ser." 	


(Stewart, 1998) 

Trabalho e Trabalhador do Conhecimento
Conceitos, atividades, tarefas, competências e habilidades
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!
• Drucker (1999) centrou-se sobre as diferenças entre "a produtividade do trabalhador 

manual " e a “produtividade do trabalhador do conhecimento". Os elementos fundamentais 
deste último inclui tarefas abstratamente definidas (Vs. claramente definidas e tarefas 
delineadas), uma aplicação flexível do conhecimento, autonomia dos trabalhadores, a 
inovação contínua e aprendizagem em papéis de trabalho, a avaliação com base na qualidade 
(e não apenas a quantidade) da saída e percebendo os trabalhadores como ativos 
organizacionais. Embora este esquema geral é útil, Drucker não deu o passo adicional útil de 
especificar as ocupações que se enquadram na categoria do trabalhador do conhecimento. 
Alguém poderia argumentar que ele simplesmente esboçou uma concepção mais moderna 
de um bom trabalho onde os trabalhadores são vistos como mais do que aquilo que 
produzem.

Fonte:  The Work Foudation - Knowledge Economy Progamme Report, 2009. 

Trabalho e Trabalhador do Conhecimento
Conceitos, atividades, tarefas, competências e habilidades
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Trabalho e Trabalhador do Conhecimento
Conceitos, atividades, tarefas, competências e habilidades

!
• Robert Reich (1992) foi um pouco mais explícito descrevendo o que ele denomina como os 

"analistas simbólicos”, os trabalhadores que se dedicam a resolução de problemas não-
padronizados, utilizando uma gama de ferramentas analíticas muitas vezes abstrato por 
natureza. As chaves para o sucesso destes trabalhadores incluem criatividade e inovação e 
incorporam as ocupações que vão de advogados aos banqueiros de pesquisadores aos 
consultores.	


• Outro pesquisador norte-americano  tomou uma posição bastante "divisiva" no trabalho do 
conhecimento, declarando que "todo o trabalho de conhecimento é um trabalho intelectual. 
Assim, um trabalho que não é intelectual suficiente não vai contribuir para o trabalho do 
conhecimento. Esses empregos não deve ser permitido em uma organização do 
conhecimento” (Amar 2002). A publicação argumentou ainda que as organizações de 
conhecimento deve ter apenas empregos em vigor que envolvam pelo menos 50% de 
conteúdo intelectual (por exemplo, análise, tomada de decisão, criatividade). O autor ainda  
sugeriu que as organizações de conhecimento deve acabar totalmente com a tradicional 
trabalhos manuais que requerem apenas habilidades físicas

Fonte:  The Work Foudation - Knowledge Economy Progamme Report, 2009. 

Trabalho e Trabalhador do Conhecimento
Conceitos, atividades, tarefas, competências e habilidades
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Trabalhadores do conhecimento possuem altos níveis de especialização, educação, ou experiência,  
e o propósito do seu trabalho envolve a criação, distribuição ou aplicação do conhecimento.	


(Davenport, 2005)

Trabalho e Trabalhador do Conhecimento

O trabalho do conhecimento continua a ser um conceito evasivo. Definições e descrições de 
trabalho do conhecimento vão desde o teórico ao anedótico e são muito raramente com base 
numa avaliação robusta de dados sobre os trabalhadores e o que eles realmente fazem. Quando 
são utilizados dados, são utilizadas medidas geralmente de proxy para trabalhadores altamente 
qualificados. Dependendo o recurso que olhar para a evidência, podemos chegar longe de pensar 
que quase todos no força de trabalho, hoje, é um trabalhador do conhecimento ou que quase 
ninguém, com exceção de um grupo seleto.	


(The Work Foudation - Knowledge Economy Progamme Report, 2009)

Conceitos, atividades, tarefas, competências e habilidades
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Trabalho e Trabalhador do Conhecimento

Fonte:  PYORIA, P.  The concept of knowledge work revisited. JOURNAL OF KNOWLEDGE MANAGEMENT, VOL. 9 NO. 3 2005, pp. 116-127

Conceitos, atividades, tarefas, competências e habilidades
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Trabalho e Trabalhador do Conhecimento

Fonte: REINHARDT, W.  et al.  Knowledge Worker Roles and Actions — Results of Two Empirical Studies. Knowledge and Process Management 
Volume 18 Number 3 pp 150–174 (2011) Published online in Wiley Online Library

Conceitos, atividades, tarefas, competências e habilidades
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Trabalho e Trabalhador do Conhecimento

Fonte: REINHARDT, W.  et al.  Knowledge Worker Roles and Actions — Results of Two Empirical Studies. Knowledge and Process Management 
Volume 18 Number 3 pp 150–174 (2011) Published online in Wiley Online Library

Conceitos, atividades, tarefas, competências e habilidades
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Fonte: REINHARDT, W.  et al.  Knowledge Worker Roles and Actions — Results of Two Empirical Studies. Knowledge and Process Management 
Volume 18 Number 3 pp 150–174 (2011) Published online in Wiley Online Library

Trabalho e Trabalhador do Conhecimento
Conceitos, atividades, tarefas, competências e habilidades
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Trabalho e Trabalhador do Conhecimento
Conceitos, atividades, tarefas, competências e habilidades

Em uma pesquisa realizada pela The Work Foundation na economia do Reino Unido, sobre tarefas 
realizadas pelos trabalhadores na economia do conhecimento obteve-se os seguintes resultados: 	

!
• Apresentadas 186 tarefas para os entrevistados para que avaliassem a freqüência que eles 

executavam cada uma delas; 	

• As informações foram analisadas das seguintes formas: (1) identificação de grupos de tarefas (ex.: 

análise de dados, tarefas administrativas, gestão de pessoas; (2) identificação de grupos de 
trabalhadores, dependendo da freqüência que eles se apresentaram na freqüência de tarefas; 	


• A pesquisa também forneceu informações sobre uso de tecnologias, métodos de 
compartilhamento e aquisição de conhecimento e a complexidade das tarefas desempenhadas 
no trabalho; 	


• As informações da pesquisa permitiu construir uma nova taxinomia dos ambos tipos de tarefas 
que caracterizam o trabalho na economia do conhecimento e os diferentes grupos de 
trabalhadores na força de trabalho. 
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Trabalho e Trabalhador do Conhecimento
Conceitos, atividades, tarefas, competências e habilidades

A seguir detalhes sobre a metodologia empregada pela The Work Foundation: 	

!
• Revisão extensa de fontes existentes da literatura sobre trabalho e análise de tarefas, conteúdo do trabalho e 

projeto de trabalho; 	

• A partir da revisão foram compiladas inicialmente 125 tarefas relacionadas ao trabalho: taradas manuais, 

cognitivas, sociais e técnicas, entre outras; 	

• Realizado estudo qualitativo dos trabalhadores em duas organizações baseadas em conhecimento. 	

• Para estes estudos de casos foram realizados grupos focais com 40 trabalhadores em variedade de posições de 

trabalhos dentro das organizações. 	

• A versão piloto com a compilação reuniu 128 tarefas e atividades relacionado ao trabalhos e suas 

peculiaridades. Distribuído para 200 trabalhadores; 	

• Com as provas apartir do piloto foram incorporadas mais tardas e atividades totalizando 186. O questionário 

foi enviado para 2011 entrevistados num survey on line; 	

• Todos os participantes tinham que estar trabalhando em pelo menos uma posição de trabalho com no mínimo 

20 horas por semana durante três meses no mínimo. 	

• A amostra incluiu funcionários de alta gestão, gerentes, administrativo, secretariado, profissionais de área 

comercial qualificados e trabalhadores elementares. 	

• Os entrevistados indicaram freqüência com com o envolvimento de cada  tarefa, numa escala de 4 pontos, 

variando de 1= nunca e 4=muitas vezes. 
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Trabalho e Trabalhador do Conhecimento
Conceitos, atividades, tarefas, competências e habilidades
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Trabalho e Trabalhador do Conhecimento
Conceitos, atividades, tarefas, competências e habilidades
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Trabalho e Trabalhador do Conhecimento
Conceitos, atividades, tarefas, competências e habilidades

Tendo identificado os grandes tipos de tarefas que os trabalhadores na economia do conhecimento executam, em 
seguida, procedeu à criação de uma nova taxonomia de trabalhadores com base no que eles realmente fazem em seu 
posição de trabalho dia-a-dia. Utilizando os fatores de tarefa 10, foi realizada uma análise de cluster, uma técnica 
usada para identificar subgrupos homogêneos dentro de nossa amostra de trabalhadores do Reino Unido. Assim, 
nossos grupos de trabalho são inteiramente baseadas em tarefas e atividades relatadas dos trabalhadores no 
trabalho.	

Com base nos fatores de tarefas, 1.744 dos 2.011 (87%) trabalhadores da amostra melhor se  ajustaram em sete 
grupos de trabalho. A análise revelou que 267 trabalhadores relataram freqüências muito altas em cada uma das 
tarefas (ou seja, 1-2 desvios padrão acima da média) e foram identificadas como discrepantes. 	

!
• Os líderes e inovadores (11%) 

• Tarefas executadas com frequência: análise de dados, de liderança e de desenvolvimento, e gestão de 
pessoas;	


• Tarefas realizadas ocasionalmente: As tarefas administrativas, tarefas criativas.	

• As tarefas específicas: Colaborar com as pessoas dentro da organização no projecto / programa, analisar 

informações para resolver os problemas relacionados com o trabalho, gestão de pessoas, escrever relatórios, 
fornecer consultoria / assessoria para os outros.	


• Exemplo de ocupações:  Produção e gerentes funcionais, instituição financeira e gerentes de escritório, 
negócios e finanças profissionais de nível intermédio
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!
• Especialistas e Analistas (22,1%) 

• Tarefas executadas com frequência: análise de dados, gestão de pessoas.	

• Tarefas realizadas ocasionalmente: Liderança e desenvolvimento, tarefas administrativas.	

• As tarefas específicas: Colaborar com as pessoas dentro da organização no projecto / programa, inserir 

dados, compilação de dados, análise de informações para resolver os problemas relacionados com o trabalho, 
escrever relatórios.	


• Exemplo de ocupações: Profissionais de TIC, profissionais de ensino, gestores e proprietários de indústrias 
de serviços, profissionais de pesquisa, ocupações de atendimento ao cliente.

• Manipuladores de informação (12,8%) 
• Tarefas executadas com frequência:  As tarefas administrativas.	

• Tarefas realizadas ocasionalmente:  A gestão de pessoas, dados e análise.	

• As tarefas específicas:  Arquivo (fisicamente / eletronicamente), tipo post, gerenciar agendas, inserir dados, 

lidar com reclamações, resolver disputas e resolver queixas.	

• Exemplo de ocupações: Ocupações administrativas gerais, ocupações de secretariado, gerentes de 

instituições financeiras e de escritório, gerentes e proprietários de indústrias de serviços, ocupações 
administrativas financeiras. 

Trabalho e Trabalhador do Conhecimento
Conceitos, atividades, tarefas, competências e habilidades
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• Cuidados e bem-estar dos trabalhadores (7,5%) 
• Tarefas executadas com frequência: Cuidar dos outros, gestão de pessoas, o trabalho com alimentos, 

produtos ou mercadorias.	

• Tarefas realizadas ocasionalmente: análise de dados, tarefas administrativas, percentual e tarefas de 

precisão.	

• As tarefas específicas: Prestar cuidados para os outros, prestar primeiros socorros, limpo / lavagem, 

dispensar medicamentos, expor a doenças auto / infecções, escrever relatórios.	

• Exemplo de ocupações: Cuidados profissionais de nível intermediário, serviços de atendimento, 

acolhimento de crianças serviços de assistência social, profissionais de nível intermediário

• Servidores e vendedores (7,0%) 
• Tarefas executadas com frequência: Trabalhar com alimentos, produtos ou mercadorias, pessoas gestão, 

tarefas administrativas.	

• Tarefas realizadas ocasionalmente: análise de dados, as tarefas de percepção e precisão, liderança e 

desenvolvimento.	

• As tarefas específicas: Limpar / lavar, lidar com reclamações, resolver disputas e resolver queixas, gerenciar 

pessoas, prateleiras de estoque com produtos ou mercadorias, a fim mercadoria.	

• Exemplo de ocupações: Gestores na distribuição, armazenamento e varejo, gerentes e proprietários de 

serviços de hospitalidade e lazer, comércios de preparação de alimentos, elementar serviços pessoais

Trabalho e Trabalhador do Conhecimento
Conceitos, atividades, tarefas, competências e habilidades
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• Operadores de manutenção e logística (11,3%) 
• Tarefas executadas com frequência: Tarefas de percepção e de precisão, manutenção, movendo-se e 

reparação.	

• Tarefas realizadas ocasionalmente: A gestão de pessoas, o trabalho com alimentos, produtos ou 

mercadoria, e análise de dados, as tarefas administrativas.	

• As tarefas específicas: Identificar visualmente os objetos, saber a localização em relação ao meio ambiente 

ou sabe onde os objetos estão em relação a você, as distâncias julgar, levantar objetos pesados, carga / 
descarregar equipamentos / materiais / bagagem.	


• Exemplo de ocupações: Serviços de protecção, ocupações de segurança, motoristas de transporte, metais, 
montagem e instrumentos que fazem negócios, ciência e engenharia técnicos, ofícios da construção civil

• Assistentes e funcionários (28,3%) 
• Tarefas realizadas ocasionalmente: A gestão de pessoas, e análise de dados, o trabalho com alimentos, 

produtos ou mercadorias, tarefas administrativas.	

• As tarefas específicas: Lidar com reclamações, resolver disputas e resolver queixas, colaborar com as pessoas 

dentro da organização no projecto / programa, ensinar aos outros, limpo / lavagem, treinador ou desenvolver 
outros, fornecer consultoria / assessoria para os outros, motivar os outros.	


• Exemplo de ocupações: Ocupações de atendimento ao cliente, assistentes de vendas e varejo caixas

Trabalho e Trabalhador do Conhecimento
Conceitos, atividades, tarefas, competências e habilidades
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Gestão Baseada em Conhecimento e Cultura Organizacional
Função, Profissionais, regras, responsabilidade,  competências e habilidades

Funções Estratégicas  
-Visionário, promove e entrega processos de gestão do conhecimento da empresa e cultura que permita os funcionários a 
aprender rápido e melhorar o desempenho individual e os resultados da empresa, estimular a inovação e melhoria contínua. 
Realizado através da influência da cultura organizacional, gestão da informação , sistemas de tecnologia de informação e 
ferramentas com impacto no compartilhamento do conhecimento. 	

As áreas de foco:  

- Estratégico / lançar o olhar ao longo de toda a empresa horizontalmente e verticalmente);  Mudança da macro arquitetura 
organizacional; Utiliza processo e sistema centrado abordagem para integrar as atividades de GC da empresa contra a 
criação de "bolsões de excelência”;  Compreende o core business e parceiro de valor de negócio e não apenas um 
fornecedor de serviços; Compreende fundamentos de gerenciamento de projetos - orçamento, custo, cronograma e 
entrega; 	


- Integrador Institucional - capaz de reunir diversas funções de apoio para trabalhar em uma agenda comum (Informações da 
Administração, Tecnologia da Informação, função de aprendizagem, recursos humanos, etc); Desenvolve as pessoas a criar 
líderes e futuros campeões de GC; Leva por exemplo, através da participação pessoal em atividades e processos de GC ; 
Amplo conhecimento de metodologias de GC, práticas e conceitos 	


Funções 	

Chief Knowledge Office, Diretor de Gestão do Conhecimento, etc ... 	

Nota: Se a empresa não tem um papel único como sénior CKO, o esforço KM pode ser organizada de acordo com os gestores 
KM alinhados com os vários agrupamentos organizacionais / empresariais 	
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Funções GC para Alinhamento de Negócios 
Funciona para compreender e agregar valor ao negócio, otimizando processos e ferramentas de GC para atender às necessidades 
do usuário final e de negócios. Visto como um parceiro de negócios, simplificando e otimizando processo GC. Fortemente 
envolvido na educação, treinamento, e em parceria com as pessoas para apoiar suas atividades de compartilhamento de 
conhecimento. As pessoas que trabalham neste espaço podem ser especialistas comerciais fortes com pouca ou nenhuma 
experiência KM ou pode ser especialista em GC que desenvolveram competências empresariais fortes. 	

As áreas de foco:  
- Conhecimento do negócio profunda (como a empresa ganha dinheiro e key value drivers) 	

- diferentes níveis de experiência ou especialização em KM 	

Funções: 	

Gerente de Gestão do Conhecimento	

Notas:  
1. Esta função reconhece que muitas vezes fortes homens de negócios são colocados em cargos de liderança de GC  com pouca 
ou nenhuma experiência ou conhecimento em GC. 	

2. Esta função também reconhece que as pessoas que desenvolveram conhecimentos de GC profunda através de treinamento e / 
ou educação formal em uma função de especialista de GC, estará trabalhando neste espaço em seu caminho para assumir um 
papel futuro de CKO. 	


Gestão Baseada em Conhecimento e Cultura Organizacional
Função, Profissionais, regras, responsabilidade,  competências e habilidades
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Função Especialista em GC 
Caracterizado por perícia profunda em GC em uma ou mais subcategorias de GC, com ou sem conhecimento 
profundo do negócio. As pessoas que trabalham neste espaço tem, experiência de GC relevante  e específica em 
torno de áreas como taxonomia, gestão da informação, mídia social, etc .. 	

Funções:  
Taxonomista, comunidade de prática, análise de rede organizacional, etc .. 	

!
Funções Universais 
Cada funcionário é um trabalhador do conhecimento e contribui para a base de conhecimento da organização.. Esta 
função descreve as atitudes e comportamentos que são necessários para ser um trabalhador do conhecimento 
verdadeiro. 	

Valores e comportamento: eu devo acreditar ...  
- Conectando pessoas com as pessoas e as pessoas à informação é poderosa 	

- A partilha do conhecimento cria mais rápida tomada de decisões e melhor resultado 	

- Nenhum de nós é tão inteligente quanto todos nós ... minha rede pessoal cria conhecimento e é vital para o meu 
sucesso 	

- O conhecimento é um recurso compartilhado ... o que eu aprendi através da minha experiência pode beneficiar os 
outros 	

- Eu sou uma fonte de conhecimento para os outros ... onde está o meu conhecimento útil para os outros?	


Gestão Baseada em Conhecimento e Cultura Organizacional
Função, Profissionais, regras, responsabilidade,  competências e habilidades
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Enfim, em relação ao conteúdo apresentando é notório 
que mudanças continuas, rápidas e profundas emergem a 

todo tempo, priorizando cada vez mais o cuidado e a 
gestão com cultura corporativa e gestão baseado no 

conhecimento que…
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… significa nossa capacidade de compreender e 
perceber o contexto para uma abordagem de gestão 
intencional dos processos de identificar, mapear, 
compartilhar, disseminar, reter, proteger, experimentar, 
criar e aplicar conhecimento em  produtos, serviços, 
processos, metodologias e ações de uma organização e/
ou sociedade para geração sistêmica de memória, 
inteligência coletiva e colaborativa e inovação continua, 
aumentando a capacidade de reestruturação e 
t r a n s f o r m a ç ã o d e s u a n a t u r e z a , r e n o v a n d o 
persistentemente sua vantagem competitiva. 

Fonte: SBGC CoPs Maturidade em Gestão do Conhecimento e inovação  2013
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knowledge worker

economia do 
conhecimento

Hã!?

Daven? Quem!?

Conversação
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Muito Obrigado!

Profª.: Dr.ª Neusa M. B. F. dos Santos	

Mestrando: Fernando Fukunaga


