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Gestão do Conhecimento - Amazul 
 

 

Gestão do 
Conhecimento faz 
parte dos processos 
finalísticos da 
Amazul como 
estratégia de 
negócio 



Metodologia de Gestão do Conhecimento da 
Amazul 

 

 

 
Três modelos de referência foram utilizados na metodologia Amazul: 

 

 Modelo de Gestão do Conhecimento para a Administração Pública de Fábio Batista 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA  

 
 Empreendimento Modular de Gestão do Conhecimento  

Marinha do Brasil 
 

 Modelo de Gestão do Conhecimento da Agência Internacional de Energia Atômica 
(Knowledge Management for Nuclear Industry Operating Organizations) 

 AIEA 
 

A metodologia foi testada e validada por meio de um projeto-piloto na Usina de Produção 
de Hexafluoreto de Urânio (USEXA). 

 



Projeto Piloto de Gestão do Conhecimento 
 

 

Por que escolhemos a USEXA? 

 Importância no Ciclo de Produção 

do Combustível Nuclear  

 Criticidade de sua atividade 

 Conhecimentos acumulados  

Conversão do yellow cake para o UF6. 
 



Fases da Metodologia (1/2) 

Primeira fase: 

 

 Sensibilização dos Gestores e Empregados 

 

 Diagnóstico da Situação 



Fases da Metodologia (2/2) 

 

Segunda fase: 

 

 Mapeamento de Processos 

            No projeto piloto foram mapeados 35 processos, dos quais 6 foram 

priorizados para GC. 

 

 Mapeamento de Conhecimentos Organizacionais Relevantes 

           Conhecimentos identificados com risco de perda (metodologia AIEA) 

 

 Elaboração do Mapa de Risco de Perda de Conhecimento 

           Identificado que poucos empregados detém grande parte do 

conhecimento crítico da área 

 

 Plano de Ação para Mitigação dos Riscos 
            - Plano de sucessão de pessoas chave 

            - Plano retenção de conhecimento 



Principais Resultados da Metodologia 

 

Resultados esperados: 

 

 Mapeamento dos processos-chave 

 Melhoria de processos 

 Mapeamento de conhecimentos críticos 

 Mapeamento de pessoas-chave 

 Plano de retenção de conhecimento 

 Plano de sucessão para pessoas-chave 

 Implantar a cultura de melhores práticas 

 

 

Implantação da metodologia: 6 a 8 meses 

 

 



 
Implantação da Gestão do Conhecimento 

 

A metodologia de Gestão 

do Conhecimento está 

pronta para ser implantada 

pela Amazul em qualquer 

empreendimento nuclear. 

 

 

Obrigado! 


