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RESUMO  

Objetivo: A presente pesquisa tem como objetivo identificar os principais desafios para 

implementação de um modelo de Gestão do Conhecimento na Fundação Oswaldo Cruz, 

buscando, a partir de sua identificação, caracterizar a sua importância para apoiar o processo de 

inovação tanto na Instituição quanto nas Organizações de Ciência, Tecnologia e Inovação em 

Saúde,  atendendo às especificidades dos requisitos da ISO 30401: 2018.  

 Design/Metodologia/Abordagem: A metodologia utilizada foi uma pesquisa exploratória 

qualitativa, por meio do método de pesquisa de campo realizada na Fundação Oswaldo Cruz, 

com meio de entrevistas a gestores da área de Gestão do Conhecimento ou Inovação de 4 

Unidades da Instituição.  

Resultados: No desenvolvimento da pesquisa procurou-se compreender os fatores limitantes e os 

principais desafios para a implementação da Gestão do Conhecimento em uma organização de 
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Ciência, Tecnologia e Inovação para que se possa, posteriormente, fortalecer o desenvolvimento 

e aplicação de um modelo de Gestão do Conhecimento, de forma que apoie a tomada de decisões 

e fortaleça o alinhamento do tema aos objetivos estratégicos da instituição.  

Originalidade/valor: A pesquisa realizada no ano de 2018 e finalizada no início de 2019 

explicita correlações importantes que enriquecem o assunto, principalmente no que tange às 

organizações públicas em saúde e por não ter tido resultados apresentados no Brasil. 

Palavras-chave: Gestão do Conhecimento, Gestão do Conhecimento para pesquisa em Saúde, 

Organizações públicas de Saúde; Normas. 

 

CHALLENGES FOR IMPLEMENTATION OF A KNOWLEDGE-

BASED MANAGEMENT MODEL IN PUBLIC HEALTH 

ORGANIZATIONS 

  

ABSTRACT 

Goal: This research aims to identify the main challenges for the implementation of a Knowledge 

Management model at the Oswaldo Cruz Foundation, seeking, from its identification, to 

characterize its importance to support the innovation process on both the Institution and Science 

Organizations. Technology and innovation in health, fulfilling the specificities ISO 30401: 2018 

requirements. 

Design / Methodology / Approach: The methodology used was a qualitative exploratory 

research, through the field research method conducted at the Oswaldo Cruz Foundation, through 

interviews with managers of the Knowledge Management or Innovation area of 4 Institution 

Units. 

Results: In the development of the research, we tried to understand the limiting factors and the 

main challenges for the implementation of Knowledge Management in a Science, Technology 

and Innovation organizations so that it can later strengthen the development and application of a 

knowledge management model, supporting the decision making and strengthening the alignment 

of the theme with the institution's strategic objectives. 

Originality / value: The research conducted in 2018 and completed in the beginning of 2019 

explains important correlations that enrich the subject, especially regarding public health 

organizations and due the fact of not having had results presented in Brazil. 
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Keywords: Knowledge Management, Knowledge Management for Health Research, Public 

Health Organizations; Standards. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Com os adventos das novas tecnologias e pela necessidade de obter vantagens 

competitivas, as empresas públicas e privadas têm buscado modelos de gestão que apoiem um 

processo contínuo de ampliação do potencial dos ativos intangíveis. 

Neste sentido um modelo de gestão baseado em conhecimento nas organizações públicas 

tem sido desenvolvido no Brasil mais fortemente a partir da adoção de algumas instituições, do 

modelo e metodologia de implementação da Gestão do Conhecimento (GC) propostos por 

Batista (2012). 

A Fundação Oswaldo Cruz, como instituição pública nacional, tem orientado suas 

práticas na promoção do uso, acesso, disseminação da informação e do conhecimento e 

debruçado esforços no que tange a implementação da Gestão do Conhecimento como estratégia 

de criar convergência por meio de soluções integradoras,  na promoção e articulação de políticas, 

metodologias e tecnologias para aquisição, disseminação, retenção e uso dos dados, da 

informação e do conhecimento. 

Constatamoa que para a Gestão Pública os resultados de Gestão do Conhecimento 

poderão ser inúmeros como o aumento de aprendizagem e inovação e a da capacidade de 

realização individual, das equipes, da própria organização, além do aumento da eficiência, 

melhoria da qualidade e efetividade social, contribuição para a legalidade, impessoalidade e 

publicidade na administração pública e, consequentemente, na contribuição para o 

desenvolvimento brasileiro com prestação de bons serviços para a sociedade. 

Desde meados dos anos de 2010, a Instituição tem considerado que a GC pode trazer 

benefícios para transformar conhecimento em produtos, serviços e sistemas. Neste caminho é 

que o estudo procurou responder à questão norteadora: Quais são os principais desafios para 

implementação de um Modelo de GC em uma Instituição de Ciência, Tecnologia e Inovação em 

Saúde? 

Para isso, o objetivo geral do artigo teve a preocupação de identificar os principais 

obstáculos para uma efetiva implementação em uma Instituição que vem aplicando iniciativas e 

práticas, ainda isoladas, de Gestão do Conhecimento.  
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2 DESENVOLVIMENTO 

              Segundo Batista (2012), a GC pode ser utilizada para aumentar a capacidade 

organizacional e alcançar a excelência em gestão pública por meio da melhoria dos processos 

internos, desenvolver competências essenciais, assim como de planejamento de estratégias 

inovadoras e traduzir a importância da capacidade social que significa a soma do conhecimento 

dos indivíduos, equipes, organização pública gerando inovação e benefícios para os cidadãos. 

O conceito acima foi escolhido, pois converge com a Fiocruz, no sentido de que segundo 

Batista et al (2015), a Instituição centenária tem como um dos seus principais ativos intangíveis a 

combinação de tradição, atualidade e compromisso público para a melhoria da qualidade de vida 

e da saúde da sociedade brasileira. E é nesse sentido que a Fiocruz deve utilizar e combinar as 

diferentes fontes e tipos de conhecimento para atingir os melhores resultados para a sociedade.   

Além disso, é muito importante que as pessoas sejam o foco de um modelo de gestão 

baseado em GC que permita que os servidores públicos construam melhores competências para 

assumir maiores responsabilidades a fim de atuarem em trabalhos não somente rotineiros de 

forma que compreendam os desafios a serem enfrentados, tomando decisões melhores e mais 

rápidas. 

Segundo Wiig (1993), a GC pode melhorar uma série de características do desempenho 

organizacional, agregando valor ao permitir que a organização atue de forma mais inteligente e 

que na Administração Pública pode trazer benefícios amplos que permitirão a sociedade 

prosperar. 

A partir do momento que a Fiocruz, uma instituição do Estado, em consenso no 

Congresso Interno
1
, determina que deve estabelecer  uma agenda de prioridades para geração de 

conhecimentos e inovações que levem em conta os problemas da saúde da população, já 

caracteriza que as organizações públicas que têm como premissa atender os princípios básicos da 

Administração pública que são: eficiência, qualidade e efetividade social, conforme diz Batista 

(2012) devem desenvolver a sua capacidade de mobilizar o melhor conhecimento disponível 

                                                 

 

 
1 Delibera sobre assuntos estratégicos da Fiocruz, sobre seus regimento interno e estatuto, bem como sobre matérias de importância 
estratégica para os rumos da instituição. 
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dentro das organizações ou fora dela, transformando o seu conhecimento como sua marca 

principal. 

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2014) realizou um estudo em que 

analisou casos reais de implantação do Modelo de Gestão do Conhecimento para a 

Administração Pública Brasileira (MGCAPB). O modelo foi implementado em algumas 

organizações públicas brasileiras que apresentaram melhorias relevantes após a 

institucionalização da GC. 

Embora muitas práticas de compartilhamento e transferência de conhecimento já existam 

nas organizações, a Gestão do Conhecimento de forma estruturada deve ser percorrida pelas 

instituições do setor público no Brasil. Para Batista (2006), as práticas de Gestão do 

Conhecimento nas organizações públicas não são gerenciadas de maneira interligadas com a 

finalidade clara de melhorar o desempenho organizacional e não há um alinhamento com a 

missão, a visão de futuro e as estratégias organizacionais. 

 Muitos podem ser os desafios associados à prática da Gestão do Conhecimento, para Yap 

et al (2017) a cultura organizacional, as diferenças culturais, a liderança e as pessoas podem 

afetar a implementação da GC. Considerando este cenário, foram utilizadas entrevistas com 

gestores das áreas de inovação, gestão de pessoas e conhecimento para uma abordagem 

qualitativa na fase de recolhimento de dados e obtenção de uma listagem dos principais desafios 

que se apresentam para a implementação de ações e práticas de GC na Fundação Oswaldo Cruz. 

Precedendo as entrevistas foi realizada uma busca sistemática nas base de dados SCOPUS e Web 

of Science por meio dos descritores: knowledge management AND challenges AND public 

organizations, para uma síntese da abragente literatura sobre Gestão do Conhecimento. 

Posteriormente foram avaliados os documentos das etapas realizadas pela Instituição nos anos 

anteriores à pesquisa e, por conseguinte, as entrevistas realizadas com os gestores da área de 

Gestão do Conhecimento, Informação, Inovação e Pessoas para coleta e análise do conteúdo dos 

principais desafios que a organização encontra para uma efetiva implementação de um modelo 

de gestão basedo no conhecimento que considere os diferentes estágios de entendimento e 

desenvolvimento de práticas de GC das Unidades da Instituição.  

Segundo Silva (2019), os principais desafios referem-se a aspectos que foram encontrados na 

revisão de literatura e listados pelos entrevistados analisando o atual perfil da Instituição que 
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apoiam a necessidade de implementação de um Modelo de Gestão, porém atento a esses desafios 

que poderão ser limitantes nesta implementação, tais como:  

 Baixa motivação dos pesquisadores em relação ao tema; 

 Baixa capacidade da organização de motivar os servidores na partilha de seus 

conhecimentos; 

 Cultura da resistência e de reter conhecimentos; 

 Apropriação de novas tecnologias, tendências e oportunidades; 

 Mapeamento do estado atual; 

 Avaliar o impacto das inovações para a Instituição; 

 Risco de Perda de Conhecimentos de prováveis aposentadorias e do conhecimento dos 

profissionais terceirizados; 

 Erros repetidos, reinvenção da roda e retrabalho, na maioria das vezes por conta da 

fragmentação das Unidades; 

 Conteúdo existente de difícil acesso por conta da falta de compartilhamento dos 

pesquisadores; 

 Baixa Interação entre Unidades e troca de conhecimento por falta de integração 

tecnológica; 

 Dependência de Conhecimento de empresas internacionais;  

 Dificuldade de acordo para Transferência de Tecnologia; 

 Conhecimento concentrado e disperso; 

 Transformação Digital; 

 Obtenção de ferramentas/sistemas inteligentes e especialistas para transformar a 

informação em conhecimento e para aplicação e uso da inteligência competitivo; 

 Desenvolvimento de gestores que entendam a importância da GC; 

 Dados abertos x Propriedade Intelectual. 

 

Apesar da grande lista de desafios apontados anteriormente, há uma avaliação nas entrevistas 

que alguns apareciam com uma maior frequência nas falas, como por exemplo, a grande 

necessidade de mostrar os benefícios para os pesquisadores sobre a GC, principalmente quando 

envolve a inovação, ou seja, a importância de se fazer inferências sobre como o potencial 

inovador de uma organização dependerá de sua capacidade de criar, disseminar e incorporar 
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novos conhecimentos (STOECKICHT, 2011). De acordo com Silva (2019), para que exista 

menos resistência no momento de compartilhar o conhecimento e se estimule essa prática são 

necessárias ações de sensibilização a fim de que os pesquisadores compreendam o quão 

importante e fundamental é atuar num modelo de Gestão voltado para o Conhecimento. 

Outro desafio com presença constante nos relatos das entrevistas para uma efetiva 

implementação da GC na Fiocruz, era de como uma Instituição tão complexa e fragmentada 

quanto a Fiocruz conseguirá, de acordo com Choo (2003), possuir e utilizar as informações e os 

conhecimentos de forma que a torne bem informada e capaz de percepção e discernimento. Pois, 

conforme sugere Garvin (1993), uma organização baseada em conhecimento é uma instituição de 

aprendizagem que reconhece o conhecimento como um recurso estratégico e cria conhecimento 

que pode ser processado internamente e utilizado externamente, aproveitando todo potencial de 

seu capital intelectual e da sua infraestrutura informacional.   

Em relação a este aspecto, outros desafios se apresentaram nos relatos dos entrevistados. Um 

que preocupa boa parte deles é o elevado número de pessoas que irão se aposentar e a 

rotatividade de terceirizados, pois conforme o autor Sveiby (1998) afirma, um dos principais 

desafios da Gestão do Conhecimento é como a ênfase maior está no indivíduo. Por isso, a 

organização deve estar atenta à importância deste capital intelectual e, principalmente, quando 

aquele conhecimento pode deixar de ser da empresa. 

Torna-se importante observar que o compartilhamento de conhecimento dentro das 

organizações pode ser afetado por questões de gestão, de propriedade intelectual, retenção do 

conhecimento, políticas organizacionais, governança e disponibilidade de incentivos para 

encorajar  uma cultura de disseminação de conhecimento. 

Por se tratar de um contexto recente do setor público, vale salientar que, tanto na literatura 

quanto nas entrevistas, no desafio sobre dados abertos x propriedade intelectual, se afloram 

aspectos antagônicos, por conta de particularidades da administração pública que, pelo seu 

caráter burocrático, remete a um modelo que ainda não contribui para a esperada evolução nos 

serviços oferecidos (CAPUANO, 2008; COELHO, 2004). Sendo assim, entende-se a 

preocupação na questão de como adotar uma política de ciência aberta sem afetar a 

complexidade da cadeia de inovação até se tornar uma patente e atender às expectativas junto à 

sociedade de ter mais transparência e de como implementá-la com pouca gestão dos dados e 

registros do que se tem na Instituição. 
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É necessário avançar em algumas lacunas do setor público, como a falta de padrões de 

interoperabilidade da infraestrutura de tecnologia de informação. No caso da Fiocruz, mais 

especificamente, entre os desafios mais preocupantes é a promoção de infraestrutura 

informacional que atenda a todas as Unidades, na qual seja possível, além de disseminação de 

conhecimento, uma base de dados estruturada para fortalecimento da formação de redes 

colaborativas. 

Apesar de tantos desafios apresentados neste contexto de GC em organizações públicas, as 

mesmas precisam lidar com questões complexas em cenários incertos, transformando desafios 

em oportunidades, antecipando ameaças emergentes e desenvolvendo parcerias.  

Além do cenário apresentado a partir dos desafios ilustrados no contexto de uma organização 

pública de saúde se conclui que grande parte desses problemas podem ser minimizados por meio 

de ações que assegurem a continuidade do compartilhamento do conhecimento. É neste sentido 

que um modelo de gestão voltado para o conhecimento pode contribuir para a melhoria da 

governança e, consequentemente, dos serviços prestados à sociedade. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A gestão do conhecimento nas organizações públicas é um conceito em expansão 

principalmente nos países latinos. Ainda há muito a explorar sobre o tema em relação a seus 

processos e práticas. O resultado deste estudo mostrou que a partilha e a transferência de 

conhecimento são essenciais para uma organização sobreviver, mas que nas instituições públicas 

ainda é um desafio importante a ser enfrentado. 

Além disso, o impacto da política organizacional e de uma base de dados de informação 

estruturada e integrada, para uma organização pública torna-se um desafio extremamente 

complexo diante de todas as especificidades e peculiaridades de um setor público. 

Porém, o que é extremamente importante salientar é que apesar dos inúmeros desafios 

que deverão ser enfrentados, os entrevistados corroboram a importância da implementação de 

um modelo de gestão do conhecimento na organização para que se possa alcançar resultados 

mais efetivos e para que possa auxiliar na tomada de decisões. 
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