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1. A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DO CONHECIMENTO NA ÁREA COMERCIAL

CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO

Informação

Dados estruturados, organizados, 
processados e apresentados dentro do 

contexto, o que os torna relevantes e úteis. 
São factos e números brutos relativos a 

pessoas, lugares, ou outras coisas 

(Drucker)

Conhecimento

Capacidade de interpretar informação

“Misto de experiência, valores, informação 
contextual e saberes específicos que fornecem 

um quadro para avaliar e incorporar novas 
experiências e informação” 

(Davenport & Pruzak)
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VALOR DE MERCADO DA EMPRESA
Valor de 
mercado

Capital 
financeiro

Capital 
intelectual

Capital 
humano

Capital 
estrutural

Capital de 
clientela

Capital 
organizacional

Capital de 
inovação 

Capital de 
processo

A relação da empresa com os atuais e 
potenciais futuros clientes é essencial

(Skandia)
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GESTÃO DO CONHECIMENTO

Conhecimento total

O que se consegue contar ou 
mostrar

O que é possível documentar ou 
colocar em manuais

O conhecimento transferido para os 
leitores

I KNOW MORE 
THAN I CAN 
TELL

I CAN TELL 
MORE THAN I 
CAN WRITE
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GESTÃO DO CONHECIMENTO

CONHECIMENTO

TÁCITO 

não está explícito, isto é, não está escrito em lado nenhum

EXPLÍCITO

está em manuais, documentos, artefactos e procedimentos standardizados

AS EMPRESAS MAIS INOVADORAS SÃO AS QUE CONSEGUEM COMBINAR MAIS 
CONHECIMENTO EXPLÍCITO
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GESTÃO DO CONHECIMENTO

Combinação de 
conhecimento tácito com 
explícito para surgir um 
protótipo

Interação com o 
conhecimento 
explícito da 
organização

Partilha de conhecimento 
tácito, interação entre as 

pessoas que permite a 
retenção de 

conhecimento 

O modo como se vai 
aplicar este 

conhecimento ao âmbito 
interno da organização

(Nonaka & Takeuchi, 1995)
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VANTAGENS DA GESTÃO DO CONHECIMENTO

Gestão da memória 
organizacional

Dar as condições necessárias para 
se identificar todo conhecimento 
acumulado na empresa e onde 

está armazenado

Organização lógica
Permitir que os dados sejam 

organizados para que se possam 
transformar em informação útil, que 
será usada para o desenvolvimento 
pessoal e coletivo do conhecimento

Acessibilidade

Fazer com que as informações 
fluam adequadamente e sejam 
acessíveis a todos, utilizando 

tecnologias

Novos conhecimentos
Promover a geração de novos 

conhecimentos a partir da difusão 
dessas informações, levando à 

conquista de vantagens 
competitivas

Aumentar a competitividade
Através da utilização deste 

conhecimento de forma estratégica, 
alcançando objetivos táticos e 

ações operacionais

Fonte: https://www.heflo.com/pt-br/documentacao-processos/gestao-do-conhecimento-nas-empresas/

https://www.heflo.com/pt-br/documentacao-processos/gestao-do-conhecimento-nas-empresas/


COMO EVITAR PERDER CLIENTES 
COM A SAÍDA DE 
COLABORADORES?



COMO MANTER E ANGARIAR  
CLIENTES ATRAVÉS DE TÁTICAS JÁ 
TESTADAS E COMPROVADAS 
INTERNAMENTE?



COMO MOTIVAR OS 
COLABORADORES A CONTRIBUIR 
PARA A RETENÇÃO DO 
CONHECIMENTO DA EMPRESA?
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FERRAMENTAS PARA A GESTÃO DO CONHECIMENTO

Aprendizagem 
organizacional

Processo de incentivo da 
aprendizagem coletiva que 
proporciona um estímulo à 

inovação no qual o erro é encarado 
como parte de um processo de 

melhoria contínua

Gestão da Informação

Suportada pela tecnologia, procura 
sistematizar e organizar as 

informações da empresa, de forma 
a facilitar a tomada de decisão mais 

ágil e assertiva

Educação corporativa

Formação que pode incluir 
cursos, workshops e incentivos 

para fazer cursos fora da 
organização

Inteligência Competitiva
Monitorização do mercado para 

perceber se a empresa está 
defasada em termos de 

conhecimento, principalmente ao 
nível estratégico

Gestão de competências
Definir os objetivos da empresa 
para encontrar as competências 

necessárias para que os 
colaboradores da empresa 

consigam atingir essas metas

Fonte: https://www.heflo.com/pt-br/documentacao-processos/gestao-do-conhecimento-nas-empresas/

https://www.heflo.com/pt-br/documentacao-processos/gestao-do-conhecimento-nas-empresas/


SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
DE DESEMPENHO



SISTEMA DE GESTÃO DE DESEMPENHO

PROPÓSITO

o Possibilidade de avaliar a capacidade da organização dando visibilidade às competências e 
percurso profissional de cada elemento da empresa;

o Definição de percursos de carreira baseados em competências confirmadas tornando o processo 
transparente;

o Capacidade de feedback entre o indivíduo e a sua relação com a formação de valor para a empresa;

o Capacidade de definição de forma clara de quais os desafios de cada um, a sua forma de serem 
atingidos e remunerar o esforço, bem como a performance global da equipa e da empresa como um 
todo;

o Alinhar os interesses individuais com a estratégia da empresa  num esforço global capaz de 
restruturar o posicionamento da empresa perante Clientes, Trabalhadores e Acionistas numa equipa 
globalmente eficaz;



M
od

el
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ão Criação da 
listagem de 
competência 
por função e 
progressão 
individual de 
carreiras

M
at

riz
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e 
at

rib
ui

çã
o Mapeamento 

das pessoas 
individuais por 
função e 
competência

A
ut

o 
Av

al
ia

çã
o Auto avaliação 
de cada 
pessoa por 
competência 
definida para a 
sua função

Av
al

ia
çã

o 
gr

up
o Avaliação das 

competências 
que foram 
auto avaliadas 
por grupos de 
peers

Av
al

ia
çã

o 
C

he
fia

s Avaliação 
pelas chefias 
das 
competências 
individuais

G
A

P 
M

od
el

lin
g Identificação 

dos pontos de 
melhoria de 
cada elemento 
para o 
processo 
seguinte de 
avaliação

C
om

pr
om

is
so Definição do 

compromisso 
individual de 
superação e 
ganho de 
competência 
para o próximo 
período de 
avaliação

SISTEMA DE GESTÃO DE DESEMPENHO

COMO FUNCIONA O PROCESSO DE GESTÃO DE COMPETÊNCIAS?



Avaliação das 
competências

Avaliação mensal

Reunião trimestral de 
avaliação presencial 

com avaliador
Criação de relatório 
com plano de ação

Avaliação dos 
compromissos 

Anuais

Construção do modelo de 

competências

SISTEMA DE GESTÃO DE DESEMPENHO

MODELO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL



Avaliação 
Individual

Anual

Mensal
Qualitativa

Quantitativa

Anual
Metas a atingir por cada pessoa de 

natureza não mensal, como certificações, 
formação um objectivo global ou anual

Mensal
Objectivos de avaliação corrente que 
traduzem metas concretas mensais 

estas avaliação será dada de uma forma 
qualitativa e quantitativa, com métricas 

em função dos objectivos de gestão 
definidos

SISTEMA DE GESTÃO DE DESEMPENHO

ESTRUTURA DA AVALIAÇÃO



Prémio
Avaliação total x Ordenado

Valores do Fator Prémio dependem dos resultados globais da empresa:
• Fator prémio = X se a empresa tiver prejuízo ou as perdas globais forem maiores que X%;
• Fator prémio = X se a empresa tiver lucro e perdas menores que X%;
• Fator prémio = X se a empresa exceder X% de lucro e se a Avaliação de Qualidade dos clientes for pelo 

menos BOM e as perdas abaixo de X%.

1000 * Fator prémio

SISTEMA DE GESTÃO DE DESEMPENHO

ESTRUTURA DA AVALIAÇÃO



MUITO 
OBRIGADO!

Siga a inoDev nas redes sociais!

https://www.linkedin.com/company/2430478
https://www.instagram.com/inodevportugal/
https://www.facebook.com/inodev/
http://www.inodev.pt/
mailto:geral@inodev.pt

