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ORDEM CAMILIANA: 

Idealizada em 1582, no Brasil desde 1922 

Camilianos no Mundo 

Fundada por Camillo de Lellis, é uma 
fundação humanitária com objetivo 
de dedicar-se à cura dos enfermos 

Presente nos cinco continentes, em 
aproximadamente 35 países 



ORDEM CAMILIANA: 

Província Camiliana Brasileira 

As entidades camilianas em todo o país 

27 creches 

2 abrigos 

2 centros de acolhida 
5 núcleos 
socioeducativos 

2 casas de repouso Diversas atividades 
filantrópicas 

54 hospitais 
5.500 leitos 



NOSSA REDE 

Unidade Pompeia Unidade Santana Unidade Ipiranga 

755 Leitos (abr/16) 



Uma  definição  de  Conhecimento:  “O  acúmulo  de  experiências  e  prá6cas,  e  as  reflexões  sobre  
elas.  Pode  ser  de  um  indivíduo,  de  uma  comunidade,  de  uma  cultura,  das  civilizações  e  da  
humanidade.”  Palmisano  (2003,  p.134)  
Uma  definição  de  Gestão  do  Conhecimento:  “A  iden6ficação  do  que  se  sabe,  ou  do  que  se  deve  
saber  dentro  da  organização.  É  o  criar,  capturar,  arquivar,  organizar,  sistema6zar,  disseminar  e  
aplicar  o  conhecimento  (...),  para  criar  inovação  e  gerar  retorno  para  a  empresa”.  (CHIAVENATO,  
2008).    
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Hoje  já  fazemos  (como  todas  as  organizações),  gestão  do  
conhecimento.  Mas  como  fazemos  isso  atualmente?  
    

-‐  Experiência  acumulada  dos  colaboradores  e  parceiros  de  negócio:  
propriedade  da  organização,  posse  do  indivíduo.  

-‐  Dados  estruturados  (ERP,HIS,Sistemas  de  Apoio):  propriedade  da  
organização,  posse  compar6lhada  entre  a  organização  e  os  
fornecedores  de  socware.  

-‐  Dados  não  estruturados  (planilhas,  ppt´s,  SGBD  departamentais,  
memorandos,  arquivo  morto,  etc.,  eletrônicos  ou  não):  
propriedade  da  organização,  posse  do  indivíduo.  
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Alicerces  do  conceito:  Como  o  ECM  pode  tornar  o  conhecimento  
(aquilo  que  precisamos  saber)  POSSE  e  PROPRIEDADE  da  organização?  
  
Ferramentas:    
GED  (Fundamental:  Proporciona  funcionalidades  básicas  de  gerenciamento  de  conteúdo:  
Documentos  digitalizados,  organizados,  indexados  e  acessíveis).  
EAD  (Persuasivo:  Suporta  conteúdo  que  influencia  o  comportamento  do  público:  Conteúdo  
técnico  e  comportamental  para  disseminação).  
BPM  (Transacional:  Conduz  processos  operacionais:  Fluxos  de  processos  operacionais  
o6mizados  e  monitorados).  
Intranet  (Negócio:  Conduz  a  experiência  do  dia  a  dia  do  ambiente  de  trabalho:  Plataforma  de  
colaboração  e  conteúdo  ins6tucional).  
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Cer6ficação  Digital:  Duas  formas  de  fazer  (e  de  pensar)  
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Obrigado!  
  
Klaiton  Luís  Ferren  Simão  
  
klaitonfs@hotmail.com  
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