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• O desenvolvimento sustentável representa uma nova 
visão de desenvolvimento macroeconômico que 
influencia diretrizes políticas e econômicas de governos, 
sociedades, mercados e organizações em geral 
(Sneddona et al., 2006; Sartorius, 2006). 

•  Também gerou novos campos interdisciplinares, teorias, 
técnicas, profissões, negócios, inovações, movimentos 
sociais e ambientais (Brunnermeier, Cohen, 2003; Faber 
et al., 2005; Sneddona et al., 2006; Sartorius, 2006).  

Introdução 



• Choudhury e Korvin (2001) afirmam que 
sustentabilidade é um processo contínuo de indução  e 
fluxo de conhecimento em todos os sistemas humanos, 
constituído de sentido ético e moral 

 

• A gestão do conhecimento tem o papel de "apoiar, 
fomentar e promover os processos e interações sociais 
nas quais o conhecimento é inerente" (Wetherill et al., 
2007: 80) 

Introdução 



• Levantar as contribuições das ferramentas de 
gestão de conhecimento aplicadas à 
sustentabilidade, com base em estudos 
tecnológicos 

Objetivo 



• A pesquisa utiliza a metodologia de revisão 
sistemática de literatura para coletar, selecionar e 
analisar os estudos tecnológicos, de maneira 
transparente, explícita e científica. 

 

• Bases de Dados: Scopus e o ISI Web of Knowledge 

Procedimentos Metodológicos 



• Critérios de Seleção: 
a) Palavras-chave: 1) knowledge management e sustainability, 2) 
knowledge management e sustainable development. 

b) Artigos em: topic para ISI Web of Knowledge, e article title, 
abstract, keywords para Scopus. 

c) Tipo de documento: Artigos tecnológicos: são estudos que 
possuem como objetivo a construção de um artefato ou de um 
processo tecnológico para atender uma demanda específica. 

d) Período: todos os anos disponíveis da base de dados até 2010 
(17 de maio). 

e) Idioma: Inglês 

Procedimentos Metodológicos 



• Critérios de Seleção: 
f) Definições:  

– Gestão do conhecimento para a sustentabilidade:  
descrever ou tratar de ações e processos de gestão do 
conhecimento desenvolvidos para atender aos 
objetivos da sustentabilidade ou desenvolvimento 
sustentável, representados pelas dimensões 
econômica, social e ambiental  

Procedimentos Metodológicos 



• Critérios de seleção: 

• f) Definições: 

• A gestão do conhecimento pode ser representada por um 
sistema de gestão administrativa;  

• um artefato ou processo tecnológico;  

• um ou mais processos de gestão de conhecimento;  

• um conjunto formado pela gestão de conhecimento e artefato 
tecnológico. 

 

Procedimentos Metodológicos 



• Foram encontrados 177 artigos  

• O processo de seleção resultou em 11 artigos 
tecnológicos 

• Os 11 artigos têm como principal objetivo propor 
soluções tecnológicas para a gestão do conhecimento 
voltada à sustentabilidade e atender lacunas identificadas 
na situação do problema 

Resultados 



 

 

Resultados 
Referência e área Situação do 

problema 
Solução Proposta 

Moore (2009) 
Meio  
ambiente 
marinho,  
Inglaterra 

O propósito do 
projeto é criar 
uma maneira que 
as pesquisas 
marinhas  
estejam acessíveis 
para diferentes 
públicos 
interessados no 
tema 
 

O projeto oferece acesso à 
investigação marinha 
passada e atual através de 
um site  
(www.marinealsf.org.uk), 
que detém o registro das 
pesquisas e, quando 
disponível, fornece links 
diretos para os resultados 
da investigação (p. 7) 



• As principais características das propostas de soluções de 
gestão de conhecimento para sustentabilidade são: 

 
– Campo de aplicação  

– Abordagem  

– Capacidade de integrar e relacionar conhecimentos no 
ambiente de trabalho em grupo 

– Acessibilidade 

– Fatores humanos 

Resultados 



• Em relação à aplicação, as ferramentas de gestão 
do conhecimento para a sustentabilidade são 
desenvolvidas para: 

a) gestão de projeto; 

b) processo de tomada de decisão; 

c) desenvolvimento sustentável de atividades 
econômicas 

d) publicação e acesso a banco de dados 

Resultados 



• A análise das principais características das 
ferramentas ajudou na compreensão da gestão de 
conhecimento para sustentabilidade do ponto de 
vista prático, com a aplicação de estratégias de 
abordagem da situação problema, identificando 
lacunas e oportunidades de melhoria de gestão 

Considerações finais 



• Há necessidade de uma abordagem pluralista, 
interdisciplinar e até transdisciplinar para a gestão 
da sustentabilidade (Giddings et al., 2002; 
Sneddona et al., 2006) 

• O levantamento das principais contribuições das 
ferramentas de gestão do conhecimento para 
sustentabilidade pode estimular ainda mais o 
desenvolvimento de pesquisas na área 

 

Considerações finais 



Obrigada! 
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