DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS GERENCIAIS

Recursos de aprendizagem e
desenvolvimento

Competência a
desenvolver

LEITURAS

GESTÃO DO CONHECIMENTO

Este documento apresenta uma relação organizada de recursos de
aprendizagem disponibilizados na forma de LEITURAS (livros, artigos e
textos) que trazem contribuições para o desenvolvimento da competência
gerencial relacionada à GESTÃO DO CONHECIMENTO.

Livros
Artigos e Textos
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Livro
AS 3 CHAVES DO EMPOWERMENT
Ken Blanchard
Dicas práticas para enfrentar questões que surgem
no dia a dia de uma empresa que visa o sucesso. As
três chaves fundamentais para o processo do
empowerment são - compartilhar informação, criar
autonomia através de limites e substituir a
hierarquia por equipes.
Comunicação
Gestão de Pessoas e Equipes
Gestão do Conhecimento

Livro
GESTÃO DO CONHECIMENTO
Harvard Business Review
A maneira como as empresas geram, difundem e
alavancam seus ativos intelectuais apenas
recentemente emergiu como fonte essencial de
vantagem competitiva na economia da informação.
O pensamento de vanguarda e as aplicações
práticas que estão definindo o novo campo
encontram-se prontamente disponíveis nesta
colecção oportuna e inovadora que traz vários
artigos sobre o tema.
Comunicação
Gestão do Conhecimento
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Livro
INOVAÇÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO
Alivinio Almeida, Denise M. O. Basgal, Martius V.
R. Y Rodriguez e Wagner C. Pádua Filho
Este livro discute os aspectos do ambiente, as
razões do estímulo e o processo de
desenvolvimento da inovação, bem como os
aspectos relativos à geração, acumulação e gestão
do conhecimento. De um lado, caminha sobre a
história da humanidade, identificando e
caracterizando as invenções e inovações que
contribuíram significativamente para a melhoria
das condições de vida das populações e da
sociedade; de outro, apresenta que o
conhecimento acumulado a partir da inovação, ao
longo do tempo, pode significar valor e
representar uma importante forma de capital e um
elemento estratégico para indivíduos e empresas.
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Livro
O PODER DE DELEGAR
Donna M. Genett
Saber delegar tarefas, identificar a capacidade
daqueles que estão a seu redor e potencializar
habilidades individuais pode render mais
benefícios do que se imagina.
Comunicação
Gestão de Pessoas e Equipes
Gestão do Conhecimento
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Livro
SOFT SKILLS
José Carlos Cordeiro Martins
O livro apresenta uma caixa de ferramentas que
nos permitirá desenvolver alguns soft skills
importantes. São elas: leitura de livros, leitura
dinâmica, mapas conceituais e mapas mentais,
redações e resumos, desenhos de ideias,
apresentações orais, histórias, pensamento crítico
e argumentação.
Comunicação
Gestão do Conhecimento
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Texto
FERRAMENTAS PARA UM DIA A DIA MAIS FOCADO
STJ – Portal da Escola Corporativa
O texto sugere aplicativos interessantes para anotação de tarefas,
detalhamento de projetos e agendamento de compromissos.
Comunicação
Gestão do Conhecimento

Texto
O LEGADO DO CONHECIMENTO
STJ – Portal da Escola Corporativa
Vivemos em constantes mudanças, que exigem uma nova postura e um
novo modelo de comportamento que privilegie a criatividade e a
flexibilidade.
Comunicação
Gestão do Conhecimento
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Texto
DICAS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO E DA INOVAÇÃO
We Gov – Espaço de Aprendizagem em Governo
Dez dicas indispensáveis para tirar a gestão do conhecimento e da
inovação do papel. Está claro que elas não esgotam o assunto, são antes
disso um convite à reflexão.
Comunicação
Gestão do Conhecimento

Texto
FERRAMENTAS DE TRABALHO
We Gov – Espaço de Aprendizagem em Governo
O texto apresenta uma lista de ferramentas para a utilização na discussão
de problemas e ideias; no monitoramento da produtividade; no
compartilhamento de documentos e na comunicação.
Comunicação
Gestão do Conhecimento

5

DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS GERENCIAIS

TIPO
NOME DA LEITURA
SITE

SÍNTESE

COMPETÊNCIAS A
DESENVOLVER

Texto
TRANSFORME INFORMAÇÃO EM DIFERENCIAL COM A GESTÃO DO
CONHECIMENTO
Blog SocialBase
Estamos na era do conhecimento. Ou seja, o período em que o acesso à
informação já se generalizou por meio da internet e de outras tecnologias
de compartilhamento; a informação está em todo lugar. E este é o
período em que as pessoas começam a selecionar melhor estas
informações, muito mais preocupadas com sua aplicação, de modo a
transformá-las em conhecimento de fato.
Comunicação
Gestão do Conhecimento
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