
Resumo 

Os avanços das Tecnologias de Informação e Comunicação contribuíram consideravelmente para a 

globalização da Economia e para o consequente aumento da concorrência. As empresas viram-se 

obrigadas a procurar novos factores de competitividade.  

Esta dissertação procura encontrar a relação entre a Gestão do Conhecimento e as vantagens 

competitivas das empresas, potenciando a criatividade, a inovação e a produtividade.  

O conhecimento é aqui proposto como um recurso tão preponderante como os tradicionais factores 

de produção - trabalho, capital e terra.  

Apresentam-se teorias que estão na origem da Gestão do Conhecimento, como a teoria da 

Aprendizagem Organizacional, a da Criação do Conhecimento Organizacional e as Comunidades de 

Práticas.  

Distinguem-se conceitos e teorias: dados, informação e conhecimento; conhecimento explícito e 

conhecimento tácito; Gestão do Conhecimento e Gestão de Informação.  

Descrevem-se casos de projectos na área da Gestão do Conhecimento, que estão a decorrer em 

algumas das maiores empresas mundiais.  

Finalmente, é proposto um modelo de implementação da Gestão do Conhecimento numa empresa 

nacional, julgando-o aplicável à generalidade das empresas.  

Abstract 

The advances in Information and Communication Technologies have contributed considerably to the 

globalisation of Economy and to the consequent increase in competition. Enterprises have been 

bound to look for new factors of competitiveness.  

This dissertation intends to find the relationship between Knowledge Management and the competitive 

advantages of enterprises, increasing creativity, innovation and productivity.  

Knowledge is here proposed as a resource as predominant as the traditional factors of production: 

labour, capital and land.  

Theories whose origins lie in Knowledge Management, such as Organisational Learning, the theory 

related to the Creation of Organisational Knowledge or the Communities of Practices, are presented.  

Concepts and theories are distinguished: data, information and knowledge; explicit knowledge and 

tacit knowledge; Knowledge Management and Information Management.  

Cases of projects in the field of Knowledge Management which are taking place in some of the biggest 

world companies are described.  



Finally, a model of implementation of Knowledge management in a national company is proposed. 

This model is thought to be applicable to the generality of companies.  


