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resumo 
 
 

O século XXI teve início dentro da chamada Sociedade do Conhecimento, 
refletindo as mudanças estruturais da economia global das últimas décadas. 
Nesse novo contexto, o recurso conhecimento impõe-se como de fundamental 
importância para a otimização dos resultados das organizações, tornando-as 
mais eficientes para atingir seus objetivos. As organizações, além de aumentar 
seus investimentos em qualificação profissional, treinamento, gestão, 
marketing, informática, inovação, desenvolvimento e investigação precisam 
implementar práticas gerenciais modernas e indutoras de ambientes 
organizacionais voltados para a inovação de processos e produtos, 
evidenciando a capacidade criadora, a  flexibilidade e a autonomia. Para isso, 
deverão estar constantemente preocupadas com a sua capacidade plena de 
atrair e reter pessoas qualificadas e dotadas de conhecimentos, das quais 
depende seu desempenho. 

No mundo moderno das organizações, independentemente do setor em 
que elas atuam, o ser humano caminha para deixar de ver a organização em 
que trabalha como um mecanismo em que ele é apenas uma peça. A 
organização, por sua vez, passará a tratá-lo como indivíduo cujas 
potencialidades precisam ser descobertas.  

Na verdade, encontra-se hoje uma maior preocupação de empreendedores 
e dirigentes organizacionais em compreender e incrementar a capacidade de 
aprendizagem de suas organizações. As organizações são lugares onde se 
ensina e se aprende continuamente, e esse processo de compartilhamento 
deve sempre envolver  todos os membros que as compõem. 

O compartilhamento do conhecimento está se tornando parte essencial da 
Gestão do Conhecimento. O presente trabalho se propõe a desenvolver um 
modelo para implantar um programa de Gestão do Conhecimento para uma 
organização de aprendizagem empreendedora, buscando preservar o 
conhecimento e integrando informações nas organizações.  

O modelo conceitual proposto no trabalho objetiva explicitar a forma pela 
qual se deve a Gestão do Conhecimento, com o fim de propor formas para 
identificar processos críticos de negócio, adquirir o conhecimento de 
especialistas e disponibilizar e disseminar o conteúdo do conhecimento 
adquirido. Ele aborda princípios e fundamentos da Aprendizagem 
Organizacional, da inovação e do Empreendedorismo e une conceitos de 
Gestão do Conhecimento, engenharia do conhecimento, modelagem de 
processos para aquisição do conhecimento e matriz de decisão para identificar 
processos críticos. Para aquisição de informações e conhecimento utilizou-se 
a metodologia de análise, modelagem e redesenho de processos. Em relação 
a demonstração de condições de aplicabilidade, foram citados exemplos que 
possuem uma considerável convergência com o modelo que aqui se propôs, 
tendo em vista que tratam de modo similar a aplicação do programa de Gestão 
do Conhecimento. Neste particular, todavia, alguns diferenciais merecem 
destaque. Esses diferenciais devem-se ao fato de que o modelo proposto 
contempla a combinação entre Gestão do Conhecimento, Aprendizagem 
Organizacional, inovação e Empreendedorismo, visando possibilitar um novo 
potencial competitivo para as organizações que decidam por sua implantação.
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

abstract 
 

The XXI century has emerged within the so-called Knowledge Society, a 
society which reflects the structural changes of the global economy during the 
past decades. Within this new context, the knowledge factor is of fundamental 
importance to the outcome optimisation of organizations, making them more 
efficient in achiving their objectives. 

Beyond increasing their investments in professional training, management, 
marketing, informatics, innovation, development and research, organizations 
also need to implement modern managerial practices, which are able to 
produce organizational environments devoted to process and product 
innovation, able to bring forward the creative capacity, the flexibility and a 
certain degree of autonomy. In order to do so, organizations should always 
worry about their capacity of attracting and retaining knowledgeable and 
qualified human resources, from which their own performance depends upon. 
In the modern organizational world, no matter the area where a certain 
organization performs, people tend to stop seeing their workplace as just a sort 
of mechanism in which they represent only a single independent piece. 
Organizations have started treating individuals as someone whose potential 
needs to be exploited.  

Nowadays it is of increasing concern, on the side of entrepreneurs and 
organizational leaders, the capacity to fully grasp and add value to the learning 
capacity of their organizations. Organizations are places of continuous learning 
and of continuous education and this sharing process should involve every 
member that is part of it. Sharing of knowledge is becoming an essential part of 
Knowledge Management.  

This work introduces a model that shows how to implement a knowledge 
management program where a learning organization, that is also an 
entrepreneur, seeks the preservation of knowledge and the integration of an 
information flow in organizations.  

The conceptual model presented within in this work intends to shed light on 
aspects of knowledge management. It identifies critical business processes, 
explains how the acquisition of knowledge from specialists takes place and 
explores how to make content available and, finally, how to disseminate it.  

This work is based on the principles and fundamentals of organizational 
learning, innovation and entrepreneurship. It unites concepts coming from 
various fields of study such as knowledge management, knowledge 
engineering, process modelling that encompasses the acquisition of knowledge 
and uses decision arrays to identify critical processes.  

For the acquisition of informations and knowledge I have used the 
methodology of analysis, modelling and redesign of processes. Regarding its 
practical application, I have cited a series of examples that converge towards 
the model I proposed because they have applied the knowledge management 
programme in a very similar way. Some distinguishing features of the model I 
present should, however, be underlined. The main differences lie on the fact 
that my model combines knowledge management, organizational learning, 
innovation and entrepreneurship so as to improve the competitive potential for 
the organizations that decide to implement it. 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Um dia você aprende que... 

Depois de algum tempo você aprende a diferença, a sutil diferença, entre dar a mão e
acorrentar uma alma. E você aprende que amar não significa apoiar-se, e que companhia
nem sempre significa segurança. E começa a aprender que beijos não são contratos e
presentes não são promessas. E começa a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida e
olhos adiante, com a graça de um adulto e não com a tristeza de uma criança. E aprende a
construir todas as suas estradas no hoje, porque o terreno do amanhã é incerto demais
para os planos, e o futuro tem o costume de cair em meio ao vão. 

Depois de um tempo você aprende que o sol queima se ficar exposto por muito tempo. E
aprende que não importa o quanto você se importe, algumas pessoas simplesmente não
se importam... E aceita que não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai feri-lo de vez
em quando e você precisa perdoá-la por isso. Aprende que falar pode aliviar dores
emocionais. Descobre que se levam anos para construir confiança e apenas segundos
para destruí-la, e que você pode fazer coisas em um instante, das quais se arrependerá
pelo resto da vida. Aprende que verdadeiras amizades continuam a crescer mesmo a
longas distâncias. E o que importa não é o que você tem na vida, mas quem você tem na
vida. E que bons amigos são a família que nos permitiram escolher. Aprende que não
temos que mudar de amigos se compreendermos que os amigos mudam; percebe que seu
melhor amigo e você podem fazer qualquer coisa, ou nada, e terem bons momentos juntos. 

Descobre que as pessoas com quem você mais se importa na vida são tomadas de você
muito depressa, por isso sempre devemos deixar as pessoas que amamos com palavras
amorosas, pode ser a última vez que as vejamos. Aprende que as circunstâncias e os
ambientes têm influência sobre nós, mas nós somos responsáveis por nós mesmos.
Começa a aprender que não se deve  comparar com os outros, mas com o melhor que se
pode ser. Descobre que se leva muito tempo para se tornar a pessoa que se quer ser, e
que o tempo é curto. Aprende que não importa aonde já chegou, mas aonde está indo, mas
se você não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Aprende que, ou você
controla seus atos, ou eles o controlarão, e que ser flexível não significa ser fraco ou não
ter personalidade, pois não importa quão delicada e frágil seja uma situação, sempre
existem dois lados.  

Aprende que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário fazer, enfrentando as
conseqüências. Aprende que paciência requer muita prática. Descobre que algumas vezes
a pessoa de quem você espera o chute, quando você cai, é uma das poucas que o ajudam
a levantar-se. Aprende que maturidade tem mais a ver com os tipos de experiência que se
teve e o que você aprendeu com elas do que com quantos aniversários você celebrou.
Aprende que há mais dos seus pais em você do que você supunha. Aprende que nunca se
deve dizer a uma criança que sonhos são bobagens, poucas coisas são tão humilhantes e
seria uma tragédia se ela acreditasse nisso. Aprende que quando está com raiva tem o
direito de estar com raiva, mas isso não lhe dá o direito de ser cruel.  

Descobre que, só porque alguém não o ama do jeito que você quer que ame, não significa
que esse alguém não o ama com tudo o que pode, pois existem pessoas que nos amam,
mas simplesmente não sabem como demonstrar ou viver isso. Aprende que nem sempre é
suficiente ser perdoado por alguém, algumas vezes você tem que aprender a perdoar-se a
si mesmo. Aprende que com a mesma severidade com que julga, você será em algum
momento condenado. Aprende que não importa em quantos pedaços seu coração foi
partido, o mundo não pára para que você o conserte. Aprende que o tempo não é algo que
possa voltar atrás. 

Portanto, plante seu jardim e decore sua alma, ao invés de esperar que alguém lhe traga
flores. E você aprende que realmente pode suportar... que realmente é forte e que pode ir
muito mais longe depois de pensar que não se pode mais. E que a vida realmente tem
valores, que você tem valor diante da vida! Nossas dádivas são traidoras e nos fazem
perder o bem que poderíamos conquistar, se não fosse o medo de tentar. 

William Shakespeare



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

“Só os curiosos de espírito aprendem  
e só os resolvidos vencerão as  
dificuldades da aprendizagem.  
O coeficiente da curiosidade  
sempre me fascinou  mais  
que o coeficiente da  
inteligência” 

(E. S. Wilson) 
 

 
 

“A ignorância é a base do 
conhecimento” 
(Sócrates, Séc. V a.C.) 

 
 

 “Do mesmo modo que o metal enferruja
com a ociosidade e a água parada

perde  a sua pureza, assim
a inércia esgota o vigor

da mente”

(Leonardo da Vinci)
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“A chave para a sobrevivência, é a articulação com o futuro”. 

(João Caraça - Arauto da inovação – Mestres 
Portugueses da Gestão, Lisboa, 2004) 

 

“O objetivo do conhecimento não é descobrir o 

segredo do mundo.  O objetivo  do  conhecimento  

é  dialogar  com o mistério do mundo”. 

(Morin, 1996) 

 

“A incompreensão do presente nasce fatalmente 

da ignorância do passado”. 

(Marc Bloch,1997) 

 

“No século XXI, as capacidades intelectuais e a 

imaginação, a invenção e a organização de novas 

tecnologias, serão os ingredientes estratégicos 

fundamentais”. 

(Lester Thurow, 2001) 
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1.1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

“A evolução das ciências e das sociedades, sempre foi 

credora de homens visionários e determinados, com forte 

caráter e vontade de marcar o seu tempo pela força de 

idéias e das iniciativas”. 

(Carlos Zorrinho, Prefácio ao livro “Gestão de 
Empresas na Era do Conhecimento” Évora - 
Portugal, 02/2003) 

 

O contexto atual caracteriza-se por mudanças aceleradas nos mercados, nas 

tecnologias, nas formas organizacionais, nos ambientes de negócios, e, com isso, a 

capacidade de gerar e absorver inovações vem sendo considerada, mais do que nunca, 

crucial para que um agente econômico se torne competitivo. A globalização da economia, 

alavancada pela tecnologia da informação e da comunicação, é uma realidade da qual não 

se pode fugir.  

Entretanto, para apanhar as mudanças em curso, torna-se de extrema relevância a 

aquisição de novas capacitações e conhecimentos, o que significa intensificar a capacidade 

de indivíduos e organizações de aprender e transformar esse aprendizado em fator de 

competitividade para os mesmos.  

No ambiente de negócios, praticamente em qualquer lugar do mundo, as pessoas 

estão sentindo o reflexo dessas transformações. Seja pelas mudanças introduzidas 

internamente, seja pelas transformações no cenário externo. Sempre que acontece uma 

mudança radical de cenário, torna-se crucial repensar as práticas, os processos, a forma de 

resolver os problemas pelos quais as pessoas passam, tanto na esfera privada como na 

pública.  

Na verdade, mudanças sempre existiram. Porém, hoje elas são constantes, e a 

velocidade em que elas acontecem é cada vez maior. A nova ordem para a atual regra dos 

negócios é estar preparado para competir com competência, mesmo porque o passado não 
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mais vai se repetir. O sucesso de ontem já não garante o sucesso de hoje e 

conseqüentemente não sustentará o sucesso de amanhã. 

Prahalad (1999) apontou oito mudanças significativas em andamento, neste início 

de milênio. A primeira delas diz respeito à globalização, já que a expansão global poderia 

produzir assimetrias regionais nos padrões de crescimento e provocar mudanças 

significativas na destinação de recursos e de investimentos de uma organização. 

A segunda mudança refere-se às desregulamentações, às privatizações e às 

horizontalizações de companhias de vários setores econômicos. Segundo o autor, tais 

aspectos poderiam trazer três implicações básicas para as organizações, ou seja, a maioria 

destas, antes locais, tornar-se-iam regionais, nacionais e internacionais; a microeconomia 

mudaria substancialmente e o desemprego apresentaria índices mais expressivos. A 

terceira mudança seria a volatilidade, que, associada à sazonalidade, criaria um novo 

conjunto de exigências para a direção das organizações. A necessidade de aumentar ou 

diminuir a produção e de reduzir significativamente o tempo de desenvolvimento de 

produtos estaria cada vez mais presente nas organizações. 

A quarta mudança diz respeito à convergência, não só tecnológica, que inclui 

informática, comunicações e produtos eletrônicos, mas também de outros setores 

importantes, como, por exemplo, produtos de beleza e cosméticos, associados ao progresso 

científico.  

A quinta mudança salienta a questão das fronteiras tênues entre os setores, uma vez 

que, em conseqüência das convergências, várias fronteiras tradicionais entre os mesmos 

estariam desaparecendo. Esse fato faz com que seja dificultada a identificação dos 

concorrentes e exige das organizações a seleção de novas oportunidades a partir de 

perspectivas próprias. 

A sexta mudança concerne aos padrões, isto é, à medida que os mercados evoluem, 

novos setores produzem padrões distintos para acompanhar essa evolução.  

A sétima mudança diz respeito ao fim da intermediação, evidenciando que em 

vários setores a distância entre produtores e consumidores finais vem diminuindo. Esse 
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fato revela uma mudança em relação aos canais de distribuição tradicionais e a evolução do 

comércio eletrônico, via Internet, como ferramenta para alcançar os clientes finais. 

A oitava e última mudança, segundo o autor, é a mais significativa e se refere à 

consciência ecológica. Nesse sentido, as organizações mudariam de uma perspectiva de 

simples cumprimento da lei para uma postura orientada pelas oportunidades de negócios 

que levem em consideração as questões ambientais. 

Na verdade, como conseqüência de todas essas mudanças, as organizações devem 

permanecer atentas às transações internacionais, às alianças temporárias, nas quais o 

aprendizado é tão importante quanto garantir a propriedade intelectual, à velocidade não 

apenas no desenvolvimento de produto inovador, mas também na transferência de 

conhecimento entre mercados e organizações. As organizações devem ainda reavaliar o 

modelo empresarial que vêm utilizando. Os gestores deverão assumir características 

inerentes ao Emprendedorismo, preocupar-se em incorporar novos pacotes tecnológicos 

aos já utilizados pela organização, modificar a composição das equipes e transferir 

rapidamente as competências essenciais para diferentes unidades de negócios. 

Vale lembrar que numa economia cada vez mais globalizada a arena é o mundo, o 

que leva à conclusão de que hoje os desafios são bem maiores. Os muros caíram. O 

paternalismo está dando lugar à competência e ao profissionalismo. 

Essas mudanças também se refletem no cenário empresarial. As organizações 

necessitam rapidamente ajustar-se a estes novos tempos, sob pena de não mais se manter 

competitivas, sendo, por conseguinte, eliminadas pela concorrência. 

Em meio a toda essa turbulência, o ser humano, principal fator capaz de tornar a 

empresa permanentemente competitiva, passa a ser o centro das atenções, pois somente 

seres humanos competentes e devidamente qualificados poderão produzir ou prestar 

serviços com qualidade. Por esse motivo, essa fase vem sendo denominada economia 

baseada no conhecimento ou, mais especificamente, economia baseada no aprendizado 

contínuo com ênfase no perfil empreendedor. 

Tendo em vista que a Sociedade do Conhecimento, baseada no elemento humano, 

afetará todos os aspectos da vida (humana e organizacional), e que as antigas verdades e 
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normas não mais poderão ser aplicadas no mundo da tecnologia e da automação, dos 

serviços do conhecimento, da nova estrutura populacional, dentre outros, torna-se mister a 

reavaliação dos pressupostos básicos e novas suposições mais consistentes em relação à 

realidade atual e às expectativas futuras, que devem ser criadas a partir das necessidades 

sentidas pela sociedade. 

Modos obsoletos de trabalho, conectados a tecnologias obsoletas, devem ser 

superados, uma vez que a modernização começa a ser percebida como um processo de 

melhoria funcional do negócio. A busca pela efetividade nos processos de negócio deve 

então ser uma das principais prioridades dos novos gerentes, assegurando, entre outras 

coisas, um bom posicionamento da organização. 

Neste sentido, visando dar suporte à reengenharia do negócio, às novas estratégias e 

às novas orientações nos processos de eficiência e satisfação do cliente com os serviços e 

produtos oferecidos, tornam-se vitais recursos tecnológicos e a colaboração de pessoas 

capacitadas e comprometidas com o processo de modernização. 

A transição da “Era Industrial” para a “Era do Conhecimento”, decorrente 

principalmente dos avanços tecnológicos, da globalização dos mercados e da 

desregulamentação das economias, reflete-se em toda a sociedade e, portanto, também nas 

organizações.  

Stewart, citado por Valente (1999), afirma que, nessa terceira revolução da história 

moderna, estamos passando do “capitalismo industrial e financeiro” para o “capitalismo 

intelectual”, onde as riquezas a serem acumuladas passam a ser a informação e o 

conhecimento. Com isso, os modos de produção, as diferenças culturais e étnicas, os 

valores e os sistemas de poder estão mudando no mundo inteiro de forma radical, conjunta 

e abrangente como nunca dantes verificada. 

Esse novo cenário denomina-se, de modo geral, Sociedade do Conhecimento 

(Crawford, 1994; Terra, 1999), Era do Conhecimento (Drucker, 1997) ou, ainda, Era do 

Conhecimento e do Aprendizado (Lastres & Abagli, 1999).  

A denominação Sociedade do Conhecimento tem sido utilizada para contrapor as 

mudanças significativas ao paradigma de produção da sociedade industrial e associar a 
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evolução dos países mais desenvolvidos, em investigação, desenvolvimento e inovação 

(I+D+I).  Na sociedade industrial, a ênfase recai sobre aspectos como habilidade, repetição, 

regras rígidas e controle de produção. Na Sociedade do Conhecimento, a ênfase está na 

flexibilidade de produção, na informação tecnológica, na criatividade, na investigação, no 

fluxo de informação e no processo de aprendizagem para desenvolver o processo inovador. 

Nesse cenário, portanto, atividades baseadas no conhecimento, na aprendizagem, na 

inovação e no Empreendedorismo estão se tornando a função primordial para as 

organizações. As organizações precisam aprender a executar novas tarefas e dar conta das 

antigas com mais rapidez e eficácia, o que resultará na geração de um novo conhecimento 

a ser colocado em prática.  

Esta nova e emergente preocupação com o conhecimento, com a aprendizagem, 

com a inovação e com o Empreendedorismo abrange atividades desenvolvidas nos mais 

variados tipos de organizações, evidenciando-se pelo aumento significativo do 

investimento das organizações em pesquisa, investigação, desenvolvimento, treinamento, 

gestão, marketing e informática, e na valorização de novos modelos gerenciais que 

evidenciam a capacidade criadora, a flexibilidade e a autonomia, favorecendo assim a 

criação de objetivos compartilhados, gerando um sentimento de coletividade que permeia a 

organização e dá coerência às diferentes atividades, contribuindo para o engajamento e a 

participação das pessoas na resolução de problemas.                     

Senge (1990) confirma essa posição, destacando-a sob o ponto de vista da 

utilização da inteligência e do comprometimento das pessoas, elementos importantes para 

o desenvolvimento de uma vantagem competitiva sustentável. Lastres & Ferraz (1999) 

acrescentam que, além da importância da geração do conhecimento, a nova era apresenta 

uma outra questão que talvez seja ainda mais premente, qual seja a capacidade de 

aprendizado frente a essas novas demandas por modernização. 

É preciso que as organizações adotem uma postura de trabalho voltada para o 

incremento de novas idéias e que fomentem o gosto pelo desafio, passando a encarar o 

problema como parte integrante da solução. Uma organização criativa é aquela que 

valoriza o potencial para a competência, responsabilidade e ação, indo de encontro à 

prática vigente em nossa sociedade de promover um constante desperdício de potencial 
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para aprendizagem e criatividade. Tal organização caracteriza-se por uma cultura que 

reconhece o potencial ilimitado de seus elementos humanos, cultiva a harmonia do grupo, 

estabelece expectativas apropriadas, tolera as diferenças e reconhece as habilidades e 

esforços de cada indivíduo. 

Aliado ao efetivo reconhecimento do valor do Capital Humano, as organizações 

vêm cada vez mais utilizando a tecnologia da informação como ferramenta de 

competitividade, com impactos importantes e positivos nos seus negócios, nos mais 

variados ramos de atividade. A grande mudança de enfoque hoje é que essa tecnologia 

deixa de ser apenas um apoio às atividades produtivas para tornar-se parte integrante delas, 

muitas vezes redefinindo a própria maneira de se fazerem negócios.  

Tendo esses fatores em mente, os investimentos em informação podem realmente 

contribuir para o sucesso, uma vez que a informação passa a ser aplicada em favor da 

competitividade empresarial. A habilidade em fazer isso da maneira correta pode 

representar um diferencial importante e, desta forma, sua influência precisa ser levada em 

consideração nos processos decisórios da empresa. Nenhuma organização pode ignorar as 

implicações da tecnologia da informação na sua área de atuação. O risco pode ser a perda 

da competitividade, gerando conseqüentemente a sua extinção no mercado. 

A crescente demanda por serviços vinculados ao conhecimento, a aprendizagem e a 

inovação em parceria com o avanço dos recursos tecnológicos, permitiu uma crescente 

competitividade entre as organizações e, como resultado, um aumento significativo das 

necessidades de se solucionarem problemas.  

E da mesma forma que o ser humano sente necessidade contínua de evoluir, crescer, 

se aprimorar, repensar seus valores, aprender mais e mais, também as organizações sentem 

essa necessidade, e começam a reavaliar seus processos, suas atitudes e sua experiência 

acumulada com o fim de direcionar toda sua bagagem de conhecimento para, através de 

aprendizagem contínua, adotar uma nova postura voltada para a inovação e o 

Empreendedorismo. 

 

 



 9

1.2 – MOTIVAÇÕES 

 

A sociedade contemporânea caracteriza-se pela pluralidade de organizações, porém, 

apesar de sempre ter havido trabalho, a história da administração e das organizações é 

bastante recente. Compreender a complexidade organizacional do mundo moderno não é 

uma tarefa simples. Acima de tudo, é preciso que se perceba que os preceitos e filosofias 

da administração moderna estão relacionados à própria forma de concepção do trabalho, do 

homem e das organizações. 

As necessidades do sistema de gestão pressupõem a evolução da organização 

sistematicamente, quando são rompidos paradigmas tradicionalmente aceitos. Ao 

reconhecer que a mudança passou a fazer parte do seu cotidiano, as organizações devem 

procurar formas de superação, e, nesse sentido, a perpetuação e desenvolvimento do 

conhecimento gerado constitui-se no grande desafio das organizações contemporâneas.  

O cenário econômico atual é caracterizado por uma alta competitividade e por uma 

nova dinâmica envolvida pela velocidade com que ocorrem as mudanças. A globalização, 

levando à competitividade cada vez mais acirrada entre as organizações, faz que o mercado 

se torne ainda mais soberano sobre as ações organizacionais: organizações podem falir 

porque não conseguiram apresentar aos seus clientes os produtos que eles queriam, do 

modo que eles queriam, no prazo estipulado e com maior qualidade e maior valor agregado 

do que as concorrentes. A cada dia novos desejos têm sido despertados, novas 

organizações conseguem uma maneira melhor de administrar, mais um mercado se abre, 

mais uma empresa aparece com força total para competir em uma densidade limitada de 

mercado. Para acompanhar esse ritmo é preciso estar em constante processo de inovação e 

visão cada vez mais empreendedora.  

A efetividade operacional, baseada na redução dos custos, no aumento da 

produtividade e na melhoria dos produtos é, atualmente, um imperativo para que as 

organizações consigam competir num mercado cada vez mais disputado. Para isso, é 

necessário que haja uma constante inovação que, por sua vez, é responsável pela 

velocidade com que ocorrem as mudanças nas formas de gestão empresarial.   
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O surgimento e o crescimento das organizações sempre estiveram associados à 

geração de um tipo específico de conhecimento. A evolução do pensamento organizacional, 

no entanto, trouxe uma profunda mudança no significado atribuído ao conhecimento. Na 

Era do Conhecimento, as organizações competitivas precisam fazer mudanças estratégicas 

freqüentes, adaptando-se às necessidades de desenvolvimento impostas pela dinâmica 

organizacional.  

A crescente instabilidade no ambiente transforma a Gestão do Conhecimento em 

um mecanismo fundamental para o desenvolvimento e a competitividade das organizações. 

Para que o conhecimento se manifeste de forma adequada, as organizações devem voltar-

se para o aprendizado, apresentando condições ambientais, de infra-estrutura e de pessoal 

que favoreçam a sua geração e adotando práticas que permitam a eclosão e perpetuação 

inovadora do conhecimento dentro de uma perspectiva empreendedora. 

Neste sentido, as organizações têm procurado desenvolver novas formas de 

trabalho, de comunicação, de estruturas, de tecnologias e de novas formas organizacionais. 

No passado a vantagem competitiva era obtida através da localização, do acesso à mão-de-

obra barata, aos recursos naturais e ao capital financeiro. Atualmente, uma das principais 

formas de se obter vantagem competitiva sustentável é através da Gestão do Conhecimento, 

da Aprendizagem Organizacional, da inovação e do Empreendedorismo.  

A Gestão do Conhecimento, vista como uma coleção de processos que governa a 

criação, disseminação e utilização do conhecimento para atingir plenamente os objetivos 

da organização, é uma área nova na confluência entre tecnologia da informação e gestão, 

um novo campo entre a estratégia, a cultura e os sistemas de informação de uma 

organização. Com o enfoque da Gestão do Conhecimento começa-se a rever a empresa, 

suas estratégias, sua estrutura e sua cultura. 

O conhecimento manifesta-se nas organizações de várias formas, porém na maioria 

delas a geração do conhecimento se resume à contratação de pessoas qualificadas 

submetidas a treinamentos específicos. Para essas organizações, o processo de criação do 

conhecimento se dá de maneira natural, a partir das habilidades e capacidades individuais. 

Para o desenvolvimento efetivo do conhecimento, faz-se necessário o compartilhamento de 

idéias, através de um ciclo deliberado em grande escala no qual centenas de pessoas, como 
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parte natural de seus trabalhos, participariam de diferentes partes desse ciclo, e, como 

resultado, os processos e capacidades da organização melhorariam continuamente.  

Desta forma, encontra-se hoje uma maior preocupação de empreendedores e 

dirigentes organizacionais em compreender e incrementar a capacidade de aprendizagem 

de suas organizações. Um desafio crítico para as organizações voltadas para o aprendizado 

consiste em entender o processo de transferência pelo qual o conhecimento e o 

aprendizado individual são incorporados na memória da organização. A partir dessa 

compreensão, o aprendizado pode ser gerenciado através de metas, visão e valores da 

organização. O ciclo de aprendizagem organizacional consiste em um processo de 

transferência de conhecimento a partir do aprendizado individual, no qual as ações 

individuais se traduzem em ações da organização, produzindo assim o conhecimento 

organizacional.  

Inseridas cada vez mais em um ambiente turbulento, as organizações precisam 

continuamente se preparar para as mudanças, superando deficiências de aprendizado e 

tornando-se mais eficazes. As questões relacionadas ao aprendizado em uma organização 

estão centradas no funcionário, pois o aprendizado eficaz depende antes de tudo do seu 

engajamento às metas organizacionais. Para sua efetiva consolidação, torna-se necessário 

que a aprendizagem faça parte da estratégia da organização.  

Ao mesmo tempo em que o ambiente de negócios torna-se mais aberto, exige 

qualificações mais amplas e flexíveis. Porém, não basta atualização técnica, é preciso 

desenvolver um conjunto de competências básicas no ambiente de negócios, que garantam 

à organização sua vantagem competitiva. Dentre essas competências, destaca-se a de 

aprender a aprender. O desafio está, portanto, em descobrir métodos e ferramentas 

gerenciais para acelerar a Aprendizagem Organizacional, chegar a um consenso para a 

mudança e facilitar o processo de mudança. Podemos presumir que quando algo é ensinado 

significa que foi aprendido? A aprendizagem deve manter-se como se fosse um 

comportamento?  Se os empregados de uma organização adquirem um novo conhecimento, 

podemos afirmar que a empresa ou organização também adquiriu esse conhecimento?  Se 

acadêmicos e professores de um curso de gestão adquirem novos conhecimentos, podemos 

afirmar que a instituição de ensino superior também adquiriu conhecimento? 



 12

O quê, como e quão bem uma organização aprende têm tudo a ver com sua 

capacidade efetiva de gerir o conhecimento. Considerando como é crítico manter o 

aperfeiçoamento contínuo no mundo moderno, é praticamente impossível evitar-se a 

afirmação de que as organizações necessitam aprender cada vez mais rápido para manter a 

posição já conquistada. Todavia, a aprendizagem não acontece por si só; na maior parte das 

vezes, é resultado de um esforço deliberado que consome tempo e recursos. O que força as 

organizações a aprenderem quando se encontram diante das pressões econômicas e 

competitivas?  Em outras palavras, o que atualmente faz as organizações levarem tão a 

sério a Gestão do Conhecimento e a Aprendizagem Organizacional considerando-as como 

sua prioridade estratégica mais fundamental?  Como pensar a estratégia organizacional à 

luz da Gestão do Conhecimento e da Aprendizagem Organizacional? Estarão as estruturas 

organizacionais atuais preparadas para a Gestão do Conhecimento e para a Aprendizagem 

Organizacional?  Qual o estilo de liderança adequado a Gestão do Conhecimento?  Qual o 

perfil profissional necessário ao Trabalhador do Conhecimento?  Quais as tecnologias mais 

importantes frente aos desafios da Gestão do Conhecimento e da Aprendizagem 

Organizacional?  Quem serão os agentes culturais principais neste novo ambiente inerente 

às condições de funcionalidade eficaz da Gestão do Conhecimento e Aprendizagem 

Organizacional? 

A identidade única das organizações impede a existência de modelos prontos e 

acabados de Gestão do Conhecimento e de Aprendizagem Organizacional. Cada 

organização deve criar formas apropriadas de geração de conhecimento por meio de um 

processo de aprendizagem peculiar e específico, a partir da descoberta de suas habilidades 

e competências fundamentais.  

A realização deste trabalhou resultou em um primeiro momento da busca de um 

maior aprofundamento no campo da Gestão do Conhecimento e da Aprendizagem 

Organizacional, devido à sua riqueza conceitual e prática, modernidade e vanguarda e num 

segundo momento no campo da inovação e do Empreendedorismo.  

A compreensão de tais abordagens teve como preocupação central proporcionar 

uma reflexão e a incessante busca por respostas as questões relacionadas a como se obter 

um programa de Gestão do Conhecimento para uma Organização de Aprendizagem  

tornar-se efetivamente empreendedora. 
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Na verdade, este é o principal motivo que está presente na base deste trabalho que 

se espera poder contribuir, ainda que modestamente, para a clarificação da investigação na 

área de Gestão do Conhecimento e Aprendizagem Organizacional em interação e 

integração com a inovação e o Empreendedorismo.    
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1.3 - ESTRUTURA DA TESE 

 

O presente trabalho está segmentado em duas grandes partes. A primeira versa 

sobre os aspectos conceituais e é composta dos Capítulos 2, 3, 4 e 5. A segunda propõe a 

elaboração de um modelo conceitual de uma programa de Gestão do Conhecimento para 

uma Organização de Aprendizagem empreendedora bem como de suas condições de 

aplicabilidade e conclusão geral, e compõe-se do Capítulos 6,7 e 8.     

O Capítulo 2 trata da questão das Organizações do Conhecimento, e terá como 

propósito fornecer diversos arcabouços conceituais sobre modelos de organizações do 

conhecimento. Essa fundamentação envolveu autores pioneiros, como Schön (1998), Prax 

(1997), Nonaka & Takeuchi (1997), Sveiby (1998), Davenport & Prusak (1998), 

Edvinsson & Malone (1998), Terra (2000), Angeloni (2002), Norton & Kaplan (1997), 

entre outros. Todavia, a revisão teórica e de modelos conceituais existentes permitiu que 

fossem acrescidas sugestões adicionais aos modelos teóricos existentes. Essas sugestão 

estão pautadas na necessidade de mensuração de resultados através de indicadores, e, assim 

sendo, esse capítulo do trabalho traz uma proposta de criação de indicadores com uma 

segmentação de indicadores nas dimensões qualitativa e quantitativa, e também nas 

dimensões de esforço e de resultados. 

O Capítulo 3 analisa a Gestão do Conhecimento nas organizações e pode ser 

considerado como o alicerce de todo o  trabalho, tendo como objetivo primordial 

aprofundar o estudo da Gestão do Conhecimento, ao considerar a abordagem de alguns dos 

principais estudiosos do assunto, definições e conceitos, gestão da inovação e do 

conhecimento nas organizações, sobre o novo trabalhador da Era do Conhecimento 

“Profissional do Conhecimento”, e finaliza dando ênfase à gestão do Capital Intelectual e 

sua relação com a gestão de Recursos Humanos na atualidade.  

O Capítulo 4 é dedicado ao exame da Aprendizagem Organizacional, com o 

objetivo de cruzar os conceitos de Gestão do Conhecimento, Aprendizagem 

Organizacional, inovação e Empreendedorismo, definições e conceitos, Learning 

Organization, oportunidade de Aprendizagem Organizacional, sobre o novo papel dos 

gestores frente a Aprendizagem Organizacional e finaliza versando sobre a questão do 
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lócus e do ambiente da Aprendizagem Organizacional e seus colaboradores da Gestão do 

Conhecimento.  

O Capítulo 5 aborda a Gestão do Conhecimento tecnológico nas organizações como 

componente de maior força nas mudanças que estão correndo no âmbito organizacional, 

definições e conceitos, sobre a inovação e aprendizagem através de um processo sistêmico, 

sobre a importância das interações para inovação tecnológica e a relação com o ambiente 

externo como forma de se ganharem e sustentarem vantagens competitivas, e finaliza 

versando sobre a Gestão do Conhecimento e o Empreendedorismo com suas 

especificidades quanto ao novo papel do gestor na Sociedade do Conhecimento e  no 

Empreendedorismo.   

O Capítulo 6 dá início a uma nova parte do trabalho e se dedica à elaboração de um 

modelo conceitual proposto de uma programa de Gestão do Conhecimento para uma 

Organização de Aprendizagem empreendedora, apresentando uma seqüência de etapas 

necessárias à implantação do programa. Ao seguir as etapas do modelo conceitual proposto, 

a equipe de trabalho do programa pode identificar o objetivo de cada etapa, como deve ser 

executada, quem são os envolvidos na execução e os recursos necessários. Além disso, o 

modelo procura apresentar ainda os elementos pertinentes a um programa de Gestão do 

Conhecimento para uma Organização de Aprendizagem empreendedora  e apresenta uma 

forma didática de divulgá-lo dentro de uma organização.  

Com base na apresentação do modelo do Capítulo 6, o Capítulo 7 apresenta 

exemplos selecionados para demonstrar as condições de aplicabilidade do modelo 

conceitual de programa de Gestão do Conhecimento em uma Organização de 

Aprendizagem  empreendedora. As condições de aplicabilidade será descrita em dois 

níveis: Empresas Privadas e Públicas e Instituições de Ensino Superior.  

As conclusões e as sugestões de continuidade de pesquisa que este trabalho permite 

antever são explanadas no Capítulo 8.  

No Apêndice I é apresentado um capítulo sobre “Universidade Corporativa na Era 

do Conhecimento do Conhecimento: uma nova realidade organizacional na busca de 

vantagem competitiva”. 
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No Apêndice II é apresentado um questionário proposto como sugestão para 

continuidade da pesquisa apresentada no capítulo 8, item 8.1.   

No Apêndice III é apresentado um capítulo sobre “Como vai a Gestão do 

Conhecimento em Portugal”. 

No apêndice IV é apresentado  um capítulo sobre o “Panorama da Gestão do 

Conhecimento no Brasil”. 

No Apêndice V é apresentada, na íntegra, uma pesquisa realizada pelo portal 

KMOL – www.kmol.online.pt – no Brasil e em Portugal, através de sua editora Ana Neves, 

sobre “O Estado da Gestão do Conhecimento”.  
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1.4 – PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES 

 

Este trabalho possui diversas contribuições, onde merecem destaque: 

1) Análise da envolvente e criação de contexto onde se relata-se numa perspectiva 

de integração e de globalização, os conceitos, modelos e processos sobre os 

temas de Gestão do Conhecimento, Aprendizagem Organizacional, inovação e 

Empreendedorismo. 

2) Proposta de um modelo para implementação de um programa de Gestão do 

Conhecimento para uma Organização de Aprendizagem empreendedora. 

3) Definição de elementos formadores de um programa de Gestão do 

Conhecimento em uma Organização de Aprendizagem empreendedora  que 

deve servir como um elemento integrador e de disseminação da informação nas 

organizações. 

4) Estabelecimento de indicadores para a dinâmica de avaliação de Ativos 

Intangíveis no que se refere às práticas de Gestão do Conhecimento, 

Aprendizagem Organizacional e inovação, aliado às práticas relacionadas a 

organizações empreendedoras. 

5) Identificação e seleção de uma metodologia para aquisição do conhecimento. 

6) Determinação de elementos básicos para caracterização, captura e 

armazenamento dos conhecimentos críticos e para a disseminação do 

conhecimento dentro da organização. 

7) Definição das formas de representação e organização de conhecimentos 

relevantes, para habilitar efetivo acesso e distribuição do conhecimento. 

8) Conclusão sobre a possibilidade na transposição do modelo e das práticas 

identificadas durante o trabalho. 
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9) Integração em um único modelo conceitual, os conceitos sobre Gestão do 

Conhecimento, Aprendizagem Organizacional, inovação e Empreendedorismo. 

10) Estabelecimento um modelo contendo um roteiro adequado e flexível, para 

implementar programas de Gestão do Conhecimento em uma organização, a 

fim de resolver problemas empresarias específicos. 

11) Padronização das etapas e documentos gerados em um programa  de Gestão do 

Conhecimento para uma Organização de Aprendizagem  empreendedora. 

12) Conscientização e sensibilização a alta direção da empresa sobre a importância, 

envolvimento, empenho e comprometimento para o êxito de um programa dessa 

natureza. 
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CAPÍTULO  2 

 

AS ORGANIZAÇÕES DO CONHECIMENTO: 
DEFINIÇÕES E MODELOS 
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2.1 - INTRODUÇÃO 

 

“A única vantagem sustentável que uma empresa tem é 

aquilo que ela coletivamente sabe, a eficiência com que 

ela usa o que sabe e a prontidão com que ela adquire e 

usa novos conhecimentos”. 

 (Davenport & Prusak, 1998) 

Estamos vivendo um momento de transição, de profundas mudanças e 

transformações, quando se pode verificar uma das mais radicais revoluções já 

experimentadas. O ambiente e as formas de gestão das organizações vêm sendo 

completamente modificados em decorrência da transformação dos valores e das mudanças 

tecnológicas e demográficas ocorridas nos últimos anos.  

O final do século XX, como no fim do século anterior, é marcado por impasses e 

perplexidades. A tônica das reflexões gira em torno da mudança em todos os níveis sociais. 

A sociedade parece viver, em escala global e mais do que nunca, uma série de profundas e 

inéditas transformações. Cabe a reflexão, no entanto, de que a destruição do passado, isto é, 

a destruição dos mecanismos sociais que vinculam nossa experiência pessoal à das 

gerações passadas, tem sido uma característica neste final de século XX (Hobsbawn, 1995). 

De acordo com Junqueiro (2002), 

“Estamos a viver e a experimentar uma revolução silenciosa, que não se 

manifesta em grandes tumultos sociais, que não se expressa pela queda das 

instituições políticas, mas que é capaz de abalar o conceito de soberania 

dos Estados e obrigar ao respectivo reposicionamento. Com freqüência, as 

maiores mudanças, aquelas que tocam os comportamentos humanos e os 

alteram, conduzindo os seres humanos a novos padrões civilizacionais, são 

as que se processam de modo suave, discreto, mas que, ainda assim, são 

profundas e fortes, capazes de impor novas estruturas”. 
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O mundo atual, configurado dentro de um cenário econômico de abertura comercial 

e internacionalização de mercados, submete as organizações à concorrência, impondo 

algumas adaptações internas e externas para que essas organizações permaneçam no 

mercado.  

Muitas organizações, desta forma, são forçadas a se transformar em resposta às 

pressões que enfrentam, através de ações caracterizadas por mudanças de processo, 

estrutura, sistemas e comportamento da força de trabalho. As constantes transformações 

pelas quais passa o macro-sistema, envolvendo o ambiente operacional das organizações, 

impõem mudanças nos processos produtivos, nos produtos e na estrutura, tornando 

imperativo um novo padrão de comportamento, ou seja, capacidade de resolver problemas 

e reagir de maneira flexível às exigências mutáveis e inconstantes do ambiente. 

Nesse sentido, dentro de um contexto organizacional, começa-se a falar em uma 

nova era, mais conhecida como a “Era do Conhecimento”. O que torna o momento atual 

inédito, sob a ótica das organizações, é o fato de que enquanto terra, trabalho, matérias-

primas e até o capital podem ser considerados recursos finitos, enquanto o conhecimento é 

inexaurível (Toffler, 1995). Nessa perspectiva, todas as áreas da organização precisam ser 

repensadas. A moeda está perdendo seu caráter material, transformando-se em uma 

mensagem: a moeda eletrônica (Mattos, 1982). 

A passagem para a Era do Conhecimento se dá na medida de uma maior 

valorização da interconexão entre as áreas de atuação humana e no "destronamento" da 

matéria. Na tecnologia, na economia e na política, a riqueza sob forma de recursos físicos 

vem perdendo valor e significação. O poder do conhecimento das pessoas vem 

ultrapassando a força bruta das coisas (Ray & Rinzler, 1996).  

Senge (1990) refere-se à emergência de um novo paradigma gerencial envolvendo 

uma transição das organizações tradicionais, baseadas em recursos, para organizações 

baseadas no conhecimento, nas quais a criação desse conhecimento é a fonte de inovações 

contínuas, de competitividade e da sobrevivência.  

Nos últimos anos o mundo industrializado tem enfrentado a transição de uma 

economia industrial para uma economia de informação e de conhecimento. Isto significa 
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que se espera para as próximas décadas que a informação e o conhecimento, mais do que a 

terra e o capital, sejam a força motriz na criação de riquezas e prosperidade, e que a gestão 

pró-ativa do conhecimento adquira um papel central para a competitividade das 

organizações, tornando-se o fator-chave para a otimização das ações organizacionais frente 

à evolução da tecnologia e do pensamento profissional contemporâneo.  

Peter Drucker, o grande guru da administração, elegeu o conhecimento, e não o 

capital ou o trabalho, como o recurso econômico mais importante do pós-capitalismo ou 

Sociedade da Informação (Drucker, 1994).  

Para McGee & Prusak (1994), nesse tipo de economia, o sucesso é determinado 

pelo que você sabe e não pelo que você possui. Numa economia de informação e de 

conhecimento, a concorrência entre as organizações baseia-se em sua capacidade de 

adquirir, criar, tratar, interpretar, compartilhar, documentar e utilizar a informação e o 

conhecimento de forma eficaz. Assim, a gestão da informação e do conhecimento torna-se 

tão ou mais importante na organização que o processo de fabricação, a definição de 

produtos, a logística, a política de preços, para citar apenas alguns, devendo ser 

especialmente considerada durante o processo de definição da estratégia. Um dos 

problemas fundamentais é definir a informação correta, em tempo hábil e no local 

adequado (McGee & Prusak, 1994). 

A grande velocidade em que as transformações acontecem no ambiente empresarial 

está levando as organizações, cada vez mais, a repensar o seu negócio, de forma a manter a 

sua vantagem competitiva. Os estudiosos C. K. Prahalad, G. Hamel, A. Roth, Senge, entre 

outros, afirmam que as organizações de sucesso do século XXI serão aquelas que 

conseguirem ser "ágeis" na definição e mudança estratégica, fazendo uso potencial de sua 

"fábrica de conhecimento".  

São muitos os sinais de que o conhecimento se tornou o recurso econômico mais 

importante para a competitividade das organizações e dos países. É necessário, cada vez 

mais, tornar a inovação uma missão permanente e alavancar todos os tipos de 

conhecimentos disponíveis, sejam eles tácitos ou explícitos, internos ou externos, tangíveis 

ou intangíveis.  
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Davis (2000) diz que na Era do Conhecimento as organizações devem se configurar 

a fim de oferecer inovações a seus clientes com tal rapidez que raramente se dêem ao 

trabalho de criar estruturas sofisticadas, como departamentos. Elas simplesmente agem. O 

conhecimento será o novo fator de aceleração de um futuro melhor para toda a humanidade, 

capaz de resolver, ou pelo menos atenuar, as gravíssimas injustiças e assimetrias que 

assolam atualmente muitos pontos do Planeta. O conhecimento está na base de uma 

mudança da civilização, que aliás já se pode sentir e antever (Junqueiro, 2000). 

Assim sendo, acredita-se que a chamada “Era do Conhecimento" chegou e 

revolucionou toda a forma de pensamento no que se refere aos programas de trabalho nas 

áreas administrativas como também sob o enfoque social e econômico, trazendo 

informações em uma velocidade vertiginosa e exigindo, tanto da sociedade quanto das 

organizações, de forma geral, uma reação com a mesma intensidade.  

Com o crescimento da Sociedade do Conhecimento novas formas de pensar e novas 

consciências significativamente diferentes daqueles valores emergentes da época da 

industrialização estão surgindo, pois as máquinas que antes apenas substituíam a força 

física, complementam agora a capacidade mental do ser humano, ou seja, o modo de 

produção de bens vem sendo substituído pelo modo de produção do conhecimento. 

Alguns autores (Toffler, 1980; Lynck & Kordis, 1988 e Savage, 1996) descreveram 

as transformações da sociedade sob a forma de ondas. Segundo esses autores, uma onda se 

forma à medida que mudanças de valores, crenças e comportamentos se acumulam e são 

disseminados no interior das sociedades e entre as sociedades.  

A Revolução Agrícola (Primeira Onda), a Revolução Industrial (Segunda Onda) e a 

Revolução dos Serviços (Terceira Onda). Sugerem aqueles autores que este último estágio 

representa a Era do Conhecimento, da Informação ou, ainda, a Sociedade do 

Conhecimento.  

Dessa forma, pode-se verificar como uma real quebra de paradigmas, na sociedade 

e nas organizações, a passagem das ondas do músculo (agrícola e industrial) para as ondas 

do cérebro (informação e conhecimento), como demonstra a Figura 2.1. a seguir: 
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Figura 2.1 – Ondas de Mudanças. Adaptado de Toffler (1980), Lynch & Kordis (1988) e 
Savage (1996). 
Fonte: Toffler (1980); Lynck & Kordis (1988) e Savage (1996). 

 

Na Figura acima podem ser observadas as ondas de mudança, sua duração, a curva 

de informação que as acompanha e a separação entre ondas do músculo e do cérebro. A 

partir da contextualização histórica podemos notar uma nova onda de mudança ou uma 

nova era, denominada do conhecimento. Vale ressaltar que não há um consenso dos 

teóricos com relação à denominação dessa nova era da sociedade e das organizações. 

Diversos autores, citados a seguir, descreveram e rotularam a nova era em que as 

organizações irão atuar, a saber: Sociedade do Conhecimento (Masuda, 1980; Naisbitt, 

1982); era pós-capitalista (Drucker, 1993); era virtual (Rheingold, 1993); Era do 

Conhecimento (Savage, 1996); era caracterizada pela máquina inteligente (Zuboff, 1998) e 

era caracterizada pela irracionalidade (Handy, 1995). 

Indiferentemente da denominação que se lhes dê, são notáveis as características da 

sociedade atual, as quais remetem a uma nova forma de vislumbrar os negócios, cujos 

pressupostos básicos são a consideração da fonte de recursos e competitividade, não 

apenas nos ativos tangíveis da organização mas também em sua base de conhecimento 

existente. Na passagem de uma onda para outra, ocorreram diversas mudanças; por 

exemplo, da era industrial para a Era do Conhecimento.  
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O Quadro a seguir demonstra a mudança de pressupostos do paradigma industrial 

para o do conhecimento, retratando assim as transformações ocorridas. 

Item Visto pelo Paradigma 
Industrial 

Visto pelo Paradigma do 
Conhecimento 

Pessoas Geradores de custos ou 
recursos 

Geradores de recursos 

Base de poder  dos 
gestores 

Nível relativo na hierarquia 
organizacional 

Nível relativo de 
conhecimento 

Luta de poder Trabalhadores físicos versus 
capitalistas 

Trabalhadores do 
conhecimento versus gestores

Informação Instrumento de controle Ferramenta para o recurso da 
comunicação 

Produção Trabalhadores físicos, 
processando recursos físicos 
para criar produtos tangíveis 

Trabalhadores do 
conhecimento convertendo 

conhecimentos em estruturas 
intangíveis 

Fluxo da informação Via hierarquia organizacional Via redes colegiadas 

Forma básica de 
receita 

Tangível (dinheiro) Intangíveis (aprendizado, 
novas idéias, novos clientes, 

P&D) 

Estrangulamento na 
produção 

Capital financeiro e 
habilidades humanas 

Tempo e conhecimento 

Manifestação da 
produção 

Produtos tangíveis 
(‘hardware”) 

Estruturas intangíveis 
(conceitos e “software”) 

Relacionamento com o 
cliente 

Unilateral pelos mercados Interativo pelas redes pessoais

Conhecimento Uma ferramenta ou um 
recursos entre outros 

O foco empresarial 

Finalidade do 
aprendizado 

Aplicação de novas 
ferramentas 

Criação de novos ativos 

Valores do mercado 
acionário 

Regidos pelos ativos tangíveis Regidos pelos ativos 
intangíveis 

Economia De redução de lucros De aumento e redução de 
lucros 

Quadro 2.1 – Pressupostos dos Paradigmas Industrial e do Conhecimento. 
Fonte: Sveiby (1998). 
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Verifica-se pelo Quadro acima que existe uma transferência de valores nas diversas 

variáveis que compõem uma organização, de um paradigma para outro, ficando evidente 

que o paradigma industrial está voltado para os aspectos tangíveis da organização, dando-

se pouca ênfase ao conhecimento, enquanto que, por outro lado, o paradigma do 

conhecimento está fundamentado nos ativos intangíveis, onde o foco principal é a 

construção de conhecimento.  

Para sobreviver sob o paradigma do conhecimento, as organizações precisam se 

transformar, através de uma remodelagem de seus processos e estruturas, e passarão, assim, 

a apresentar novas características. Zand (in Drucker, 1970) aponta as características das 

organizações da nova Era do Conhecimento:  

1) proporção entre os trabalhadores do conhecimento e os trabalhadores da 

produção aumenta rapidamente; 

2) relação entre os dois grupos modifica-se, uma vez que anteriormente os 

trabalhadores do conhecimento eram amparados pelos da produção e hoje cada 

vez mais os trabalhadores da produção dependem dos trabalhadores do 

conhecimento; 

3) conhecimento torna-se o bordo de ataque do esforço competitivo; 

4) gestores passam a ter ciência de que a sua firma está sob pressão implacável; e 

5) essência das organizações de conhecimento: o trabalho é feito na cabeça das 

pessoas. 

Analogamente ao que ocorreu na era industrial, a Era do Conhecimento destrói 

antigos e cria novos negócios e empregos, causando grandes transformações na vida 

organizacional.  A indústria está praticamente se desmaterializando, e o dinheiro é hoje 

muito mais uma imagem do que um componente físico. É óbvio que, assim como a 

indústria não destruiu a agricultura, o conhecimento não destruirá a indústria; o que ocorre 

na verdade é uma mudança de foco e, conseqüentemente, o achatamento de um setor e o 

simultâneo crescimento de outro. 
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Novos padrões precisam ser desenvolvidos para se adequar às condições da nova 

onda. O sucesso passado não garante êxito futuro, uma vez que os modelos e habilidades 

da era industrial são muito diferentes dos exigidos pela Era do Conhecimento.  

Estamos passando da era ou paradigma industrial para a Era da Informação e do 

Conhecimento, considerando que não apenas o capital financeiro e as estruturas físicas 

fornecem à organização competitividade, mas também a sua capacidade de criar, transmitir, 

armazenar e utilizar eficientemente o conhecimento. Como resposta a essas exigências, 

surgem as chamadas organizações de conhecimento, evidenciando, assim, a importância de 

uma gestão baseada no conhecimento. 

Numa economia de informação e de conhecimento, a concorrência entre as 

organizações baseia-se em sua capacidade de adquirir, criar, tratar, interpretar, 

compartilhar, documentar e utilizar a informação e o conhecimento de forma eficaz 

(Vasconcelos, 2000). 

Assim, o conhecimento passou a ocupar um lugar privilegiado nas organizações, 

sendo o real responsável pelo diferencial que poderia trazer uma maior vantagem 

competitiva. Uma equipe, ou mesmo um indivíduo, com uma formação básica consistente 

(bagagem pessoal) e uma formação técnica eficiente é mais capaz de resolver questões, 

utilizando os conhecimentos assimilados e ainda gerando novos conhecimentos em 

benefício da organização e da sua própria carreira, interferindo decisivamente sobre os 

resultados positivos, que nada mais são que os objetivos da organização.  

O conhecimento passou a ser o principal ativo da organização, uma vez que 

representa o manancial natural da inteligência no ambiente organizacional. A equipe 

passou a ser encarada de forma mais ampla e responsável, mais autônoma e pensante, com 

ações de caráter decisório, no compartilhamento de processos, problemas e soluções. 

Valorizar o conhecimento humano passou a ser imprescindível, porque é importante o 

comprometimento da equipe e do indivíduo. 

Confiança e credibilidade, união de esforços e geração e gestão contínua do 

conhecimento são ações que devem iniciar-se internamente e se refletir externamente na 

eficácia organizacional.  
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O que aqui acabou de se expor remete exatamente ao que foi descrito no capítulo 

anterior, ou seja, as mudanças necessárias para que a organização tenha um processo de 

inserção nesta chamada Era do Conhecimento de forma mais suave, sem maiores impactos 

no seu modus operandi. Neste sentido, faz-se necessário discorrer sobre alguns modelos 

teóricos já existentes de pesquisadores que, por seu caráter de pioneirismo e legitimidade 

científica, inspiram e auxiliam um esboço para se traçar uma proposta inovadora de uma 

organização de conhecimento. Diversos autores e teóricos definiram as organizações da 

Era do Conhecimento, entre eles: Schön (1971) - Organizações de Conhecimento; Senge 

(1990) -  Botelho (1994) - Organizações Inteligentes; Nevis et al. (1995) - Organizações de 

Aprendizagem; Prax (1997) - Organizações de Conhecimento; Nonaka & Takeuchi (1997) 

- Organizações de Conhecimento; Sveiby (1998) - Organizações de Conhecimento; 

Stewart (1998) - Organizações de Conhecimento; Edvinsson & Malone (1998) - 

Organizações de Conhecimento; Davenport & Prusak (1998) - Organizações de 

Conhecimento; Terra (2000) - Gestão do Conhecimento; Angeloni (2002) - Organizações 

de Conhecimento. Estes modelos teóricos serão descritos de maneira a criar subsídios para 

construção de uma abordagem inovadora a respeito das organizações da Era do 

Conhecimento ou Organizações do Conhecimento. 
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2.2 - EM BUSCA DE UM MODELO TEÓRICO PARA A ORGANIZAÇÃO 
DO CONHECIMENTO 

 

“O sucesso na Era da Informação virá do domínio sobre o 

conhecimento, o sucesso da Era do Conhecimento virá do 

controle sobre o domínio da sabedoria”. 

(Mintzberg, citado por Verna Allee, 1997) 

 
2.2.1 - DONALD SCHÖN  E A ORGANIZAÇÃO COMO SISTEMA 
EPISTEMOLÓGICO 
 

Nos domínios da organização, os indivíduos interpretam a realidade segundo 

experiências, conceitos e valores convencionados, internalizados durante o processo de 

socialização ocorrido fora do âmbito organizacional. Supor que as organizações possuem 

critérios peculiares de percepção do mundo equivale a admitir que todo sistema social é um 

sistema epistemológico, isto é, um mecanismo de produção e reprodução de conhecimento. 

Ao compreender esse fenômeno, deve-se reconhecer a necessidade de análise e 

planejamento de sistemas sociais e, em particular, organizacionais não apenas por critérios 

técnicos, mas também por critérios valorativos. 

Schön (1971) foi pioneiro ao tratar a organização social como sistema de 

aprendizagem. Por trás desse entendimento está a idéia de que toda organização é um 

sistema epistemológico. Segundo Ramos (1981), o caráter epistemológico é primordial 

para qualquer tipo de organização. O modelo de organização de Schön leva em conta suas 

bases epistemológicas. Assim, todo sistema social é constituído de uma estrutura, uma 

tecnologia e uma teoria. 

A estrutura consiste nas relações estabelecidas entre os indivíduos e na organização 

dos atributos básicos e os papéis a serem desempenhados por eles, não apenas do ponto de 

vista burocrático-legal, mas também do informal, já que tais papéis são eivados de 

comprometimentos ideológicos e teóricos e indicam certo status. Existe, assim, uma 

estrutura informal paralela à formal, que reagiria mais rapidamente a situações, na medida 

em que apresenta maior flexibilidade do que o formalismo burocrático (Schön, 1971). 
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Nesse sentido, para Donaldson (1999) as organizações, para serem efetivas, 

necessitam adequar e ajustar a estrutura, tendo como referência diversos fatores que são 

contingenciais. Isto quer dizer que, para viabilizar a sobrevivência e o crescimento, as 

organizações devem estar em contínua sintonia com a natureza de sua atividade e com o 

ambiente. 

Nessa perspectiva, considerando-se as significativas transformações ocorridas no 

cenário contemporâneo que elegeram o conhecimento a única forma de se obter vantagem 

competitiva, como a globalização, aumento da competitividade, necessidade de 

organizações mais “enxutas”, grande avanço das tecnologias de informação, dentre outras, 

há que se supor a possibilidade de haver significativas mudanças nas estruturas e formatos 

das organizações. Para fazer frente às exigências do contexto contemporâneo, novos 

padrões vêm sendo impostos à arquitetura das organizações, e estes se caracterizam, 

principalmente, pela flexibilidade. 

Ao encontro dessas questões, a Aprendizagem Organizacional pode ser a 

instrumentalização para que a organização consiga acompanhar as evoluções atuais, 

porque a Aprendizagem Organizacional consiste no processo em que as organizações 

detectam e corrigem seus próprios erros, objetivando desempenhar melhor suas funções, 

cumprir bem sua missão e alcançar mais rapidamente seus objetivos. Quando as 

organizações não aprendem, elas não conseguem se adaptar adequadamente ao ambiente 

em permanente mutação. Com isso, acabam por degradar a sua capacidade de competir e, 

conseqüentemente, ficam expostas ao inexorável processo de extinção (Argyris & Schön 

apud Ganesh & Zaveri, 2001). 

Os estudos de Burns & Stalker (1961), citados por Vasconcelos (1986), distinguem, 

em princípio, duas categorias de estrutura, quais sejam, as mecanicistas e as orgânicas. 

Segundo esses pesquisadores, as estruturas mecanicistas, ou tradicionais, respondem mais 

adequadamente a ambientes estáveis, rotineiros e à produção em massa. As estruturas 

orgânicas, ou inovativas, por seu turno, normalmente respondem melhor aos ambientes 

dinâmicos e de inovação, apresentando também maior grau de crescimento e satisfação dos 

empregados.  

Foram identificadas como principais características das estruturas orgânicas: 
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• a tarefa individual mudando constantemente como resultado da interação com 

outras tarefas;  

• o sistema de controle baseado no consenso;  

• a autoridade dependente da capacidade para realizar a tarefa;  

• predominância da comunicação horizontal; e  

• o conteúdo da comunicação tendendo a ser mais a informação e o conselho. 

Uma questão-chave que se observa na transição das estruturas clássicas para as 

inovativas é a necessidade de viabilizar a melhoria na integração interfuncional. À medida 

que crescem e se tornam mais complexas, organizações vêem-se impulsionadas a 

responder com maior precisão e agilidade às demandas do ambiente, que também está cada 

vez mais complexo. 

A tecnologia é o conjunto de normas, ferramentas e técnicas que visam otimizar 

atividades e alcançar metas. Tecnologia aqui não é apenas sinônimo de informática, mas 

também de técnicas e modos conhecidos de implementar as ações nas organizações. Não 

existe sistema social sem uma tecnologia pela qual ele tenha se desenvolvido (Schön, 

1971).  

Nas últimas décadas, os avanços trazidos pela tecnologia da informação têm 

alterado significativamente a base material da sociedade. No universo das organizações, a 

proposta de inserção da tecnologia de informação visa constituir uma nova base técnica. 

Neste sentido, as novas tecnologias de informação (TI) têm sido consideradas como um 

“capacitador crítico da reestruturação organizacional” (Morton, 1991).  

No âmbito organizacional, a tecnologia da informação proporciona condições para 

que organizações possam estabelecer redes integradas para troca de insumos, produtos e 

serviços, comunicação à distância, armazenamento e processamento de informação, 

individualização coordenada do trabalho e concentração e descentralização simultâneas do 

processo decisório. Devido à sua característica dinâmica, a tecnologia da informação 

permite que organizações obtenham vantagens, como a flexibilidade e a rapidez de 
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resposta às transformações tecnológicas e às novas formas de concorrência que emergem. 

Além disso, as novas tecnologias requerem que as organizações adotem um processo de 

aprendizagem contínua e um sistema de trabalho mais dinâmico (Forester, 1993; Walton, 

1993; Castells, 1999). 

A tecnologia da informação é considerada como um meio capaz de proporcionar 

condições para o êxito das organizações. De acordo com Porter & Millar (1997), ela pode 

proporcionar vantagem competitiva, além de afetar a competição por meio da mudança da 

estrutura dos setores, alterando as regras de competição, de criação de vantagens 

competitivas e da origem de negócios completamente novos. Considerando-a como uma 

inovação, Porter (1998a) ressalta sua capacidade de geração de competitividade tanto para 

organizações quanto para nações.  

Outro fator importante apontado por Porter (1998b) é que a organização deve 

conduzir seu crescimento com coerência, focalizando sua posição de forma exclusiva. A 

exclusividade pode ser alcançada com a potencialização da tecnologia da informação, 

visando ao fortalecimento e captação do saber coletivo. 

A teoria exprime-se pelo conjunto de regras epistemológicas por meio das quais 

interpretam a realidade interna e a externa ao ambiente organizacional. Qualquer teoria, no 

momento em que se define, expressa os valores dominantes em contextos históricos 

específicos, desdobra-se em perspectivas metodológicas de observação empírica e retorna, 

sob o recurso da análise e da reflexão, ao seu estado formal-teórico. Como na estrutura, há 

também uma teoria formal e uma informal coexistindo na organização. A teoria formal 

seria aquela que preconiza normas de conduta profissional, técnica e ética, e a informal 

diria respeito a noções subjacentes acerca do trabalho e do negócio, normas e práticas não 

oficializadas e decorrentes de experiências passadas (Schön, 1971). 

As três dimensões constitutivas dos sistemas sociais encontram-se sobrepostas na 

dinâmica concreta da vida humana associada, apresentando, cada uma delas, áreas de 

interação com as demais.  

Uma visualização gráfica dessa proposta é demonstrada na  Figura 2.2.1. 
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Figura 2.2.1 – Dimensões dos sistemas sociais. 
Fonte:  Schon (1971). 

 

Eventuais modificações numa das dimensões formativas anteriormente comentadas 

geram efeitos sobre as outras, devido a sua interatividade. Contudo, a teoria pode ser vista 

como a base do sistema social, por seu caráter normativo e prescritivo, que desencadeia as 

opções e as relações empreendidas no ambiente sistêmico (Ramos 1981). 

 

2.2.2 - O MODELO TRIDIMENSIONAL DE PRAX  

 

O modelo tridimensional de Prax (1997) é baseado em três dimensões de análise, 

necessárias à busca da transformação de uma organização no paradigma de comando e 

controle em uma organização baseada no paradigma do conhecimento:  

1) a dimensão do homem e seu conhecimento;  

2) a dimensão da organização e o conhecimento organizacional; e 

3) a dimensão de novas tecnologias e a engenharia do conhecimento coletivo.  

Uma organização voltada para o conhecimento emerge de interações contínuas 

entre as três dimensões. 

Estrutura

Tecnologia Teoria
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Na dimensão do homem, pode-se definir o complexo conceito de “conhecimento” 

por meio de grandes estágios da história da comunicação oral, escrita e das novas 

tecnologias comunicacionais da organização. Esses vários modos exercem uma grande 

influência sobre os modelos mentais e cognitivos dos agentes de comunicação (Prax, 1997).  

As organizações têm utilizado largamente a tecnologia de informação e comunicação para 

interligar suas várias áreas, fornecedores e clientes, processar um número muito grande de 

transações e atender a uma quantidade de clientes de forma rápida, segura e, muitas vezes, 

personalizada, conforme argumentado por Albertin (1999). 

A dimensão da organização abrange os conceitos de conhecimento e comunicação e 

a problemática do conhecimento coletivo, ao mesmo tempo que situa os jogos e 

perspectivas estratégicos desse conhecimento para as organizações contemporâneas (Prax, 

1997).  

A ênfase dada ao conhecimento, ao aprendizado coletivo e ao ativo intangível 

existentes dentro das organizações deu origem a uma visão organizacional baseada no 

conhecimento (Spender, 1996; Grant, 1996). Embora essa visão não possa se configurar 

uma teoria propriamente dita, ela constitui um aperfeiçoamento da teoria baseada em 

recursos e capacidades. 

• a dimensão do homem e seu conhecimento;  

• a dimensão da organização e o conhecimento organizacional;  

• a dimensão de novas tecnologia; e  

• a engenharia do conhecimento coletivo.  

 

Nos últimos anos, a relevância do conhecimento tem levado à formação da área de 

Gestão do Conhecimento. Segundo Angeloni (2002), esta gestão: 

“É entendida como um conjunto de atividades responsáveis por criar, 

armazenar, disseminar e utilizar eficientemente o conhecimento na 

organização, atentando para o aspecto estratégico, tão evidente e 

necessário no ambiente empresarial moderno”. 
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Spender (1996) faz uma distinção entre quatro tipos de conhecimento que existem 

dentro de uma organização e que estão associados a duas dimensões distintas.  

Em uma das dimensões o conhecimento pode ser implícito ou explícito, ou seja, ele 

pode ser tácito, associado à experiência e à intuição, ou abstrato, ligado ao conhecimento 

formal sobre alguma coisa.  

Na outra dimensão, o conhecimento pode ser individual ou social, isto é, ele pode 

pertencer a apenas uma pessoa ou a uma entidade coletiva, normalmente embutido nas 

rotinas, normas e cultura de uma organização. 

 Ao fazer uma relação entre as duas dimensões esse autor propõe a existência de 

quatro tipos de conhecimento organizacional, conforme demonstrado na Figura 2.2.2.a.  

 
 
 

                                                   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.2.2.a  – Tipos de conhecimento. 
Fonte: Spender (1996). 

 

1) o consciente, que é um conhecimento individual e explícito;  

2) o automático, que é um conhecimento individual que se encontra implícito; 

3) o objetivado, que é social e também está explícito; e 

4) o coletivo, que é social mas se mantém implícito. 
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Segundo Spender (1996), o conhecimento coletivo é o mais seguro e o mais 

importante estrategicamente para a organização, pois não se situa nas mãos de apenas um 

indivíduo, mantendo-se ligado às rotinas e cultura organizacional. Logo, as organizações 

deveriam se preocupar em como fazer com que esse tipo de conhecimento ocorra dentro da 

organização, que ele seja armazenado adequadamente e bem aplicado. 

A dimensão de novas tecnologias consiste em um elenco de recursos tecnológicos 

que favorecem a engenharia do conhecimento.  

A interação da tecnologia da informação e da organização proporciona e demanda 

alterações na concepção de uma Organização do Conhecimento. A tecnologia da 

informação requer novas políticas ou desenhos organizacionais e mudanças nos padrões de 

comunicação e coordenação intra-organizacional e inter-organizacional (Walton, 1993). 

Nesse sentido, essa interação pode promover condições para que as pessoas criem, 

partilhem, usem os dados e a informação e - quem sabe? - o conhecimento.  

O modelo tridimensional de Prax pode ser visualizado na Figura 2.2.2.b. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.2.2.b. – Modelo tridimensional de Prax. 
Fonte: Prax (1997). 
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2.2.3 - O MODELO DE NONAKA & TAKEUCHI 

 

Para Nonaka & Takeuchi (1997), as organizações de conhecimento podem ser 

definidas como aquelas que criam sistematicamente novos conhecimentos, disseminando-

os por toda a organização e incorporando-os rapidamente a novas tecnologias e produtos. 

Embora muito já se tenha escrito sobre a importância do conhecimento na gerência, 

prestou-se pouca atenção às formas de criação do conhecimento e de administração do 

processo de criação do conhecimento.  

Acredita-se que o trabalho de Nonaka & Takeuchi (1997), The Knowledge Creating 

Company, foi, por sua vez, o que provavelmente, mais do que qualquer outro, conseguiu 

desenvolver um modelo bastante coerente, que relaciona o processo de inovação aos 

conhecimentos tácitos e explícitos existentes em uma organização.  

Para esses autores, o modelo ocidental reconhece, primordialmente, como 

conhecimento útil, aquele que pode ser formalizado, sistematizado e facilmente 

comunicável, ou seja, o conhecimento explícito. Já no modelo japonês, o fato de o 

conhecimento ser o resultado do processamento de informações e do aproveitamento de 

insight e das intuições de todos os funcionários, implica que o conhecimento tácito é 

amplamente aceito e constitui-se no ponto de partida do processo de inovação.  

As “organizações criadoras de conhecimento” seriam, pois, aquelas que criam, 

sistematicamente, novos conhecimentos, disseminam-nos pela organização inteira e, 

rapidamente, incorporam-nos a novas tecnologias e produtos. Isso, segundo o modelo 

desses autores, ocorreria a partir de uma espiral de conhecimento baseada no 

comprometimento pessoal e em vários processos de conversão entre o conhecimento 

explícito e o implícito, envolvendo desde o indivíduo até o grupo, a organização e o 

ambiente.  

Baseados no pressuposto de que o conhecimento é criado por meio da interação 

dinâmica entre o conhecimento tácito e o conhecimento explícito, os autores postulam 

quatro modos diferentes de conversão do conhecimento, como se segue:  
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1) de conhecimento tácito em conhecimento tácito, a que se dá o nome de 

socialização;  

2) de conhecimento tácito em conhecimento explícito, que se denomina 

externalização;  

3) de conhecimento explícito em conhecimento explícito, ou combinação; e  

4) de conhecimento explícito em conhecimento tácito, ou internalização.  

Essa interação é moldada pelas mudanças entre diferentes modos de conversão do 

conhecimento que, por sua vez, são induzidos por vários fatores (ver Figura 2.2.3.a). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 2.2.3.a – Modos de conversão do conhecimento. 
Fonte: Nonaka  & Takeuchi (1997). 
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2- Externalização: do conhecimento tácito no conhecimento explícito. Este seria o 

modo de conversão mais importante, porque permite a criação de novos e explícitos 

conceitos. Envolve, no caso das organizações japonesas, a articulação do conhecimento 

tácito em explícito pelo uso freqüente de metáforas, analogias, conceitos, hipótese e 

modelos. Essa prática seria importante por facilitar a comunicação dos conhecimentos 

tácitos que, normalmente, são de difícil verbalização. Nonaka & Takeuchi (1997) incluem, 

em sua obra, vários exemplos de metáforas e analogias utilizadas por organizações 

japonesas em seu processo de inovação, como, por exemplo: “Automobile Evolution” e 

“The Sphere”, da Honda. Esse processo, na opinião dos autores, estaria faltando na prática 

e na teoria organizacional ocidental. 

3- Combinação: do conhecimento explícito no conhecimento explícito. Este seria o 

processo preferido no ocidente, uma vez que se baseia na troca de informações explícitas e 

no paradigma da tecnologia de informação. Envolve bastante, pois, o uso de mídia como 

documentos, reuniões formais, conversas telefônicas e, também, o de redes 

computadorizadas. A educação formal, da mesma maneira, se encaixaria nesse tipo de 

conversão. Foi nesse ponto do processo de criação do conhecimento que surgiram os 

primeiros protótipos e modelos reais. 

4- Internalização: do conhecimento explícito no conhecimento tácito. Este último 

método seria semelhante ao do “learning by doing” em que membros da organização 

passariam a vivenciar o resultado prático do novo “conhecimento”, ou seja, 

desenvolveriam um conhecimento operacional. Os autores identificam esse processo como 

os conceitos das “Learning Organizations”. 

Isso quer dizer que os vários processos de conversão entre conhecimento tácito e 

explícito ocorrem dentro de um ciclo ascendente de comunidades de interação, do 

indivíduo até pontos de contato da organização com o ambiente. E, nesse processo, o 

indivíduo assumiria o papel de criador, o grupo, de sintetizador, e a organização, de 

amplificadora do conhecimento. 

Além dessa dimensão epistemológica, o modelo da espiral de geração do 

conhecimento de Nonaka & Takeuchi (1997) envolve, também, a dimensão ontológica do 

conhecimento, ou seja, o nível organizacional (Figura 2.2.3.b).  
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Figura 2.2.3.b – Espiral de criação do conhecimento organizacional. 
Fonte: Nonaka  & Takeuchi (1997). 
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• criação de um constante sentido de urgência para aumentar a tensão criativa; e 

• estímulo ao compartilhamento de informações baseadas no apoio ao trabalho e 

equipes multidisciplinares com alto grau de autonomia. 

Após a análise de cada um dos quatro modos de conversão do conhecimento e das 

cinco condições que promovem a criação do conhecimento organizacional, Nonaka & 

Takeuchi (1997) incorporam a dimensão tempo à sua teoria, ao apresentarem um modelo 

integrado de cinco fases do processo de criação do conhecimento organizacional.   

As cinco fases são:  

1) compartilhamento do conhecimento tácito;  

2) criação de conceitos;  

3) justificação dos conceitos;  

4) construção de um arquétipo; e  

5) difusão interativa do conhecimento, conforme demonstrado na Figura 2.2.3.c. 
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Figura 2.2.3.c – Modelo de cinco fases do processo de criação do conhecimento. 
Fonte: Nonaka & Takeuchi (1997). 
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conhecimento organizacional para desenvolverem competências específicas e capacidades 

inovadoras, que se traduzem, permanentemente, em novos produtos, processos, sistemas 

gerenciais e liderança de mercado (Terra 2000). 

Isto significa que gerir conhecimento não significa tão-somente administrar 

documentos ou lidar com sistemas informatizados. O processo requer, também, cuidar dos 

conhecimentos adquiridos entre os membros da organização. Para Nonaka & Takeuchi 

(1997), a Gestão do Conhecimento é justamente a gestão da contínua passagem entre 

conhecimento tácito e explícito que acontece nas organizações. Nessa linha, como forma 

de exercício de aplicação do conceito dos autores à realidade das organizações, sugerem-se 

alguns indicadores básicos para os processos de Gestão do Conhecimento.  

Tipo de Passagem Indicadores 

Tácito para tácito 
• Nível de atividade de comunidades de práticas 
• Quantidade de grupos de discussão ativos 
• Efetividade de reuniões presenciais 

Tácito para explícito 

• Grau de atualização da documentação de processos de 
negócio na memória organizacional / Intranet 
• Quantidade de contribuições à memória organizacional / 
Intranet por período de tempo 
• Quantidade de contribuições úteis à inovação de processos 
/ produtos por período de tempo 

Explícito para explícito 

• Nível de informatização dos processos de negócio 
• Grau de certificação de processos de negócio 
• Nível de validação de produtos de programas 
• Grau de reaproveitamento de soluções 

Explícito para tácito 

• Nível de competência dos colaboradores 
• Quantidade / percentual de colaboradores com 
competência certificada por agente independente 
• Freqüência de acesso e outras estatísticas de uso da 
memória organizacional / Intranet 

Quadro 2.2.3 – Exemplos de indicadores básicos dos processos de Gestão do 
Conhecimento, seguindo a definição de Nonaka & Takeuchi, (1997). 

 

Conforme Nonaka & Takeuchi (1997), em seu Modelo das Cinco Fases do 

processo de criação de conhecimento, existem cinco condições capacitadoras em nível 
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organizacional, as quais promovem a espiral do conhecimento, a saber: Intenção, 

Autonomia, Flutuação e Caos Criativo, Redundância e Variedade de Requisitos.  

Intenção: Atua como elemento regulador no processo de geração do conhecimento, 

desenvolvendo a capacidade de adquirir, criar, acumular e explorar conhecimento. Para 

criar o conhecimento, as organizações devem estimular o compromisso dos seus 

funcionários, formulando e propondo sua intenção profissional. A “intenção” pode ser 

considerada a aspiração de uma organização para o alcance de suas metas. 

Autonomia: Ao permitir que os membros de uma organização atuem de forma 

autônoma ampliam-se as chances da organização de recepção de idéias inéditas, 

inesperadas. As idéias originais emanam de indivíduos autônomos e difundem-se dentro da 

equipe, transformando-se então em idéias organizacionais. A autonomia aumenta a 

motivação dos indivíduos para a criação de novos conhecimentos. Faz-se necessário o 

estabelecimento dos limites de suas tarefas por conta própria. É importante que a equipe 

envolva membros de uma ampla gama de atividades organizacionais diferenciadas. 

Flutuação e Caos Criativo: Trata-se da adoção de uma atitude aberta em relação aos 

sinais ambientais, como forma de exploração da ambigüidade, da redundância ou dos 

ruídos desses sinais para o aprimoramento de seu sistema próprio de conhecimento. É uma 

condição que estimula a interação entre a organização e o ambiente externo. Faz com que 

os membros da organização enfrentem um “colapso” de rotinas e comecem a questionar a 

validade das atitudes básicas em relação ao mundo. Esse processo contínuo de 

questionamento e reconsideração faz com que o indivíduo assuma um compromisso 

pessoal profundo, estimulando a criação de conhecimento organizacional. O caos criativo 

pode ser provocado intencionalmente e faz crescer a tensão dentro da organização, 

direcionando a atenção de seus membros para a definição do problema e resolução da 

situação de crise. Para se obterem benefícios desse processo é necessário que a organização 

desenvolva a habilidade de reflexão sobre suas ações, caso contrário parte-se para a direção 

do caos destrutivo. 

Redundância: No caso das condições capacitadoras, redundância é a existência de 

informações que transcendem as exigências operacionais imediatas dos membros da 

organização, precipitando o “aprendizado por intrusão” na esfera da percepção de cada 
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indivíduo e acelerando o processo de criação do conhecimento. A redundância de 

informações da à organização um mecanismo de autocontrole que a mantém voltada para 

uma determinada direção. Isto é importante porque estimula o diálogo freqüente e a 

comunicação. Isto ajuda a criar uma base de conhecimento comum entre os funcionários, 

facilitando assim a transferência do conhecimento tácito. 

Complementando, a criação do conhecimento organizacional deve ser processual, e 

ainda segundo os autores o processo consiste em: 

Compartilhamento do conhecimento tácito: o rico e inexplorado conhecimento 

surge através do compartilhamento do conhecimento tácito dos indivíduos. 

Criação de conceitos: através do diálogo contínuo e reflexão coletiva, forma-se o 

modelo mental e consolidam-se conceitos explícitos, alavancados pela variedade de 

requisitos, flutuação e caos que fornece diferentes ângulos de visão, além da redundância 

de informações que auxilia na compreensão da linguagem e compartilhamento do modelo 

mental.  

Justificação de conceitos: é a justificação dos conceitos criados para que se 

configurem como crença verdadeira justificada e se ajustem à intenção organizacional. 

Construção de um arquétipo: depois do conceito justificado, combinando-se o 

conhecimento explícito recém-criado e o conhecimento explícito existente, este é 

transformado em arquétipo, algo tangível e concreto, e cuja proposta é facilitar o 

engajamento e a incorporação do conceito recém-criado. 

Difusão interativa do conhecimento: este é um processo interminável que se 

atualiza continuamente, passa para um novo ciclo de criação de conhecimento em um nível 

ontológico diferente. 

Variedade de Requisitos: Deve existir uma variedade de requisitos internos à 

organização, proporcional à variedade e complexidade do ambiente, para que se enfrentem 

os desafios impostos por ele. Para que se aumente a variedade todos devem ter a garantia 

de acesso mais rápido à ampla gama de informações necessárias, percorrendo o menor 

número de etapas. Salienta-se a importância da interdisciplinaridade e 
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multidisciplinaridade na resolução de problemas. Os membros de uma organização podem 

enfrentar e resolver mais facilmente os desafios, se possuírem uma variedade de requisitos, 

os quais precisam ser continuamente aprimorados através da combinação de informações 

de uma forma eficaz e do acesso rápido à mais ampla gama de informações em todos os 

níveis da organização.  

 

2.2.4 - O MODELO DE SVEIBY  

 

Sveiby (1998) define organizações de conhecimento como redes de fluxo de 

conhecimento (transformação constante de informações em conhecimento), onde os 

profissionais são altamente qualificados e cujo valor financeiro está mais concentrado nos 

ativos intangíveis do que nos tangíveis.  

Entre os autores que melhor consideram o intangível como o ativo mais valioso da 

organização e como forma de gerar riqueza para que as organizações possam ser mais 

competitivas, na Era do Conhecimento, estão Thomas Stewart, Malone & Leif e Walter 

Wriston. 

Stewart (1998), com a mesma justificativa teórica, considera que a soma do 

conhecimento na organização, que proporcionará uma vantagem competitiva no mercado, 

é chamado de Capital Intelectual. Ele é intangível. É o conhecimento existente na força de 

trabalho: treinamento, intuição de uma equipe, know-how, aprendizado compartilhado e a 

capacidade mental coletiva. 

Para Edvinsson & Malone (1998), o Capital Intelectual é a posse do conhecimento, 

experiência aplicada, tecnologia organizacional, relacionamento com clientes e habilidades 

e qualificações profissionais que proporcionam à organização uma vantagem competitiva 

no mercado. E ainda, que esse Capital Intelectual representa principalmente o Capital 

Humano. 

Wriston (1994), nesta mesma linha de pensamento, confirma que realmente a nova 

fonte de riqueza não é de natureza material, mas consiste de informação, de conhecimento 

aplicado ao trabalho para criar valor.  
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Sveiby (1988), através da Swedish Community of Practice, apresentou a evolução 

dos itens que compõem o Capital Intelectual. Ele dividiu os ativos em tangíveis e 

intangíveis. Os ativos tangíveis correspondem ao caixa, a contas a receber e aos itens 

físicos (estoques, computadores, etc.), ou seja, é a parte visível do balanço patrimonial; e 

os intangíveis, ele subdividiu em: competência das pessoas (conhecimento nas pessoas), 

estrutura interna (conhecimento na organização) e estrutura externa (conhecimento no 

cliente), ou seja, é a parte invisível do balanço patrimonial.  

O novo paradigma das organizações e a nova economia do conhecimento, a partir 

de novos conceitos ligados à gestão do Capital Intelectual, indicam que hoje há uma 

tendência de valorização dos ativos intangíveis, isto é, aqueles ligados ao Capital Humano 

como conhecimentos, valores e atitudes das pessoas que fazem parte da organização. Esses 

ativos intangíveis compreendem todos os conhecimentos tácitos ou explícitos que geram 

valor econômico para a organização.  

Portanto, uma nova economia encontra-se em processo de formação no mundo, 

resultante da valorização desses ativos. Nessa nova era, a riqueza é produto do 

conhecimento, que assume papel de matéria-prima, que, por sua vez será comercializada 

como mercadoria. É onde está o conhecimento, principal insumo para geração de riqueza 

nas organizações contemporâneas: nas pessoas. 

Na verdade, as organizações terão de aprender a inovar. Para isso, deverão estar 

constantemente preocupadas com a sua capacidade plena em atrair e reter pessoas 

qualificadas e dotadas de conhecimentos, porque é dessas pessoas que depende seu 

desempenho.  

No mundo moderno das organizações, independentemente do setor em que elas 

atuam, o ser humano caminha para deixar de ver a organização em que trabalha como um 

mecanismo em que ele é apenas uma peça. A organização, por sua vez, passará a tratá-lo 

como indivíduo cujas potencialidades precisam ser descobertas. Para isso, investirá em sua 

integração. 

Drucker (1994) corrobora esta posição ao afirmar que o conhecimento está sempre 

incorporado a uma pessoa, é transportado por uma pessoa, é criado, ampliado, ensinado e 
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transmitido por uma pessoa e é usado, bem ou mal, por uma pessoa. Portanto, a passagem 

para a Sociedade do Conhecimento coloca a pessoa no centro. Ao fazê-lo, ela levanta 

novos desafios, novas questões e novas perguntas, sem precedentes, a respeito do 

representante da Sociedade do Conhecimento, a pessoa instruída.  

De acordo com Mariotti (1999):  

 “O homem passa a ser considerado em primeiro lugar com base em sua 

existência individual, isto é, como um ser uno e pleno de possibilidades a 

serem mobilizadas e postas em prática em seu benefício e no da 

comunidade”; 

“... seus atributos (suas essências) só serão plenamente exercidos depois 

que houver a certeza da realidade e da continuidade de um meio ambiente 

onde essas potencialidades possam ser desenvolvidas com um mínimo de 

bloqueios”.  

Na verdade, como resultado, as organizações passam a ter uma nova visão a 

respeito da vida e do trabalho. As pessoas se sentirão partes do todo sem perder suas 

individualidades. Isso é fundamental para que elas tenham, continuamente, motivação para 

exercer sua criatividade. O próprio curso da história está se encarregando dessa abertura.  

Nesse contexto, observa-se a necessidade premente de se discutir a questão da 

formação do homem reflexivo, criativo, adequado à Sociedade do Conhecimento, como a 

grande preocupação na formação do verdadeiro profissional que deve dominar este 

conjunto de competências necessárias à competitividade profissional.  

Esse perfil do profissional do conhecimento, ou do profissional na Era do 

Conhecimento, é algo de complexo entendimento. Acompanhar as evoluções tecnológicas, 

bem como fomentar a visão sistêmica e holística, tem sido tarefa peculiar nos dias atuais. 

Além das combinações entre competências e conhecimento, faz-se necessária a quebra de 

paradigmas da questão Trabalho. Nos dias que correm o trabalho deixa de ser a repetição 

de tarefas, deixa de ser a execução continuada de algo planejado anteriormente e passa à 

necessidade de reformulação a cada tempo. Para isso, faz-se mister fomentar a capacidade 

de aprender a aprender (Morin, 1999).  
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A formação do homem operacional bem adequada às organizações da onda 

industrial não responde mais às necessidades das organizações da Sociedade do 

Conhecimento. Desenvolver uma postura reflexiva dos profissionais é mantê-los 

integrados ao mundo do trabalho (Angeloni, 2002). Necessita-se assim, e acima de tudo, da 

valorização do ser integral com sua razão e suas emoções, de um homem reflexivo que 

repense não apenas os seus procedimentos operacionais padrão mas também os rumos da 

organização, de pessoas éticas, com uma visão holística do seu papel e potencialidade, não 

esquecendo as qualificações técnicas bastante apuradas para que possam atender à 

sociedade que anseia por informações rápidas, precisas e seguras. 

Desaulniers (1997) lembra que, hoje, com a globalização da economia, o 

desenvolvimento de todas as capacidades do trabalhador como um ser integral constitui 

uma das condições para o avanço desta nova ordem social. 

Sveiby (1998) reforça esta afirmação quando assegura que, em grande parte, a 

competência depende do ambiente, valendo especialmente para os componentes empíricos 

da rede social das competências constituídas por cinco elementos mutuamente dependentes: 

1) Conhecimento Explícito: envolve o conhecimento de fatos. É adquirido 

principalmente através da informação quase sempre pela educação formal. 

2) Habilidade: a arte de saber fazer envolve uma proficiência prática, física e 

mental. É adquirida sobretudo por treino e prática. Inclui o conhecimento das 

regras e procedimentos, e habilidades de comunicação. 

3) Experiência: adquirida principalmente pela reflexão sobre erros e sucessos 

passados. 

4) Julgamento de Valor: percepção do que o indivíduo acredita estar certo. Age 

como um filtro consciente e inconsciente para o processo de saber de cada 

indivíduo. 

5) Rede Social: formada pelas relações do indivíduo com outros seres humanos 

dentro de um ambiente e de uma cultura transmitida pela tradição. 

Figura 2.2.4.a demonstra graficamente a Organização do Conhecimento sob o 

ponto de vista desse autor. 
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Figura 2.2.4.a - Modelo de Organização do Conhecimento. 
Fonte: Adaptado de Sveiby. 

 

Recursos da estrutura externa: Diz respeito ao conhecimento que pode ser adquirido 

fora da organização. Geralmente obtidos nos relacionamentos com clientes, fornecedores, 

bancos e outras instituições externas, bem como por meio da própria imagem da 

organização perante a sociedade.  

• Image (Imagem), Relationship (Relacionamento). 

Recursos da estrutura interna: Inclui patentes, conceitos, modelos, padrões e 

procedimentos, processos, programas de computador e sistemas de gerenciamento que são 

parte da organização. Toda a cultura da organização também tem muita influência. 

• Patents (Patentes), Brand names (Marca registrada), Systems (Sistemas), 

Processes (Processos), Culture (Cultura), Management (Gerenciamento), 

Standards (Padrões). 

Competência das pessoas: Está totalmente voltado para a capacidade de ação e 

decisão que os profissionais têm, bem como as habilidades que precisa ter. Isso tem uma 

relação muito grande com o próprio perfil do indivíduo, com o grau de educação alcançado 

e com a experiência profissional acumulada.   
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• Education (Formação Educacional), Skills (Habilidades), Experience 

(Experiência), Attitude (Atitudes), Energy (Energia). 

Esse conjunto de conhecimentos, é denominado por Sveiby (1998) de Intagible 

Assets, ou Ativos Intangíveis. Em sua concepção esses conhecimentos formam o valor 

competitivo em uma organização. 

Pode-se observar que a organização do conhecimento passa a funcionar como um 

fluxo contínuo de transferência e transformação de informações e conhecimentos, 

envolvendo os clientes internos e externos, podendo ser metaforicamente comparada a uma 

rede, o que vem corroborar a idéia de que o diferencial competitivo das organizações é 

assegurado pelo como se produz, por meio de processos eficientes e eficazmente 

personalizados, de modo a não possibilitar a reprodução do produto ou do serviço com 

todas as suas qualidades e diferenças por um concorrente (Sveiby, 1998).  

Ainda sobre o modelo de Sveiby (1998), a Figura 2.2.4.b representa de que maneira 

pode ser calculado o valor intangível de uma organização. Divide-se em estrutura interna, 

externa e competência individual. 
 

 ATIVOS INTANGÍVEIS 
  

INDICADORES DE 
ESTRUTURA 

EXTERNA 

INDICADORES DE  
ESTRUTURA 

INTERNA 

INDICADORES DE 
ESTRUTURA 

COMPETÊNCIAS 

Rentabilidade por cliente. 
Crescimento Orgânico. 

Clientes favorecedores de 
imagem. 

Investimento em 
Tecnologia. 

Clientes que favorecem 
a estrutura. 

Percentual da melhoria da 
competência das pessoas 

(treinamentos, contratação de 
talentos e outros). 

Índice de satisfação dos 
clientes. 

 

Percentagem de 
funcionários, índice 

valores/atitudes 

Percentagem de profissionais 
agregadores (aprendizado da 
organização – treinamentos 

práticos). 

Proporção de grandes 
clientes. 

Estrutura da carteira de 
clientes e freqüência de 

vendas. 

Experiência. Índice de 
rotatividade. Idade da 

organização. 

inovação. Novas idéias 
(novos produtos e serviços) 

Figura 2.2.4.b – Avaliação de Ativos Intangíveis. 
Fonte: Sveiby (1998). 
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2.2.5 - O MODELO DE EDVINSSON & MALONE  

 

Para Edvinsson & Malone (1998), organizações do conhecimento são aquelas que 

cada vez mais valorizam seus ativos intangíveis, que são ativos que não possuem 

existência física e por isto são de difícil avaliação. O conceito de ativo intangível surgiu em 

resposta a um crescente reconhecimento de que fatores extra-contábeis podem ter uma 

importante participação no valor real de uma organização. Alguns desses valores são: 

patentes, marcas registradas, direitos autorais, direitos exclusivos de comercialização, 

dentre outros.   

É fácil ver por que o Capital Intelectual não se enquadra nos modelos contábeis 

tradicionais. O Capital Intelectual, em especial, valoriza atividades como a lealdade dos 

clientes ou o desenvolvimento da competência dos empregados, que podem não influir na 

lucratividade de uma organização durante anos. Ele não atribui valor ao sucesso a curto 

prazo que não projete a organização para o futuro (Edvinsson & Malone, 1998). 

O Capital Intelectual pode ser uma nova teoria, mas, na prática, está presente há 

anos como uma forma de bom senso. Sempre se esgueirou naquele valor resultante do 

quociente entre valor de mercado de uma organização e seu valor contábil (Tobin, 1997). 

Porém, até recentemente, sempre se supôs que essa diferença fosse um fator inteiramente 

subjetivo, movido por fofocas, informações privilegiadas a respeito de lançamentos de 

produtos e uma sensibilidade apurada em relação às perspectivas de uma organização, que 

jamais poderia ser medido empiricamente. Além disso, supunha-se também que tal 

defasagem viria a constituir uma aberração temporária que se manifestaria, em seu devido 

tempo, em alguma forma que pudesse ser avaliada por métodos tradicionais, tais como 

maiores receitas, menores custos fixos, maior produtividade ou participação de mercado 

(Edvinsson & Malone, 1998). 

A história empresarial recente mostrou, no entanto, que nenhuma de tais suposições 

é verdadeira. O núcleo da chamada economia do conhecimento é constituído de enormes 

fluxos de investimento em Capital Humano bem como em tecnologia da informação. E, de 

maneira impressionante, nem o Capital Intelectual nem o Capital Humano é considerado 
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valor positivo na contabilidade tradicional. Ocorre, com freqüência, exatamente o contrário. 

Esses investimentos, porém, são os instrumentos fundamentais para a nova criação de valor. 

De alguma maneira, mesmo que por pressentimento e intuição, o mercado está 

atribuindo valor aos ativos invisíveis. E alguns desses ativos qualitativos parecem flutuar 

no espaço que indefinidamente, materializando-se em itens do balanço patrimonial anos 

após o mercado tê-los reconhecido (Edvinsson & Malone, 1998). O reconhecimento dessa 

nova realidade empresarial está forçando a emergência de um novo equilíbrio, em que o 

passado é computado levando-se em conta o futuro, e os aspectos financeiros são 

influenciados pelos não-financeiros, o Capital Intelectual.  

Para os autores, o Capital Intelectual é o capital originário do conhecimento, 

representado por ativos não-financeiros, os ativos ocultos de uma organização. Rich 

Karlgaard, editor da Forbes, citado por Edvinsson & Malone (1998), declarou que 

inteligência humana e os recursos intelectuais constituem presentemente os ativos mais 

valiosos de qualquer organização, pois aí está depositado o conhecimento.  

A Figura 2.2.5.a demonstra graficamente a organização de conhecimento sob o 

ponto de vista desses autores. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.2.5.a - Modelo de Organização do Conhecimento. 
Fonte: Adaptado de Edvinsson & Malone (1998). 
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Edvinsson & Malone (1998),  ressaltam que, Capital Intelectual é a soma do Capital 

Humano e do capital estrutural (CI=CH+CE).  

O Capital Intelectual surge do intercâmbio entre esses dois (ver Figura 2.2.5.b). 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 2.2.5.b – Fórmula para se calcular o Capital Intelectual. 
Fonte: Edvinsson & Malone (1998). 

 

Capital Humano – corresponde a toda capacidade, conhecimento, habilidade e 

experiência individuais dos empregados de uma organização para realizar as tarefas. 

Não pode ser propriedade da organização. Representa a parte mais difícil do 

modelo de Capital Intelectual. 

Capital Estrutural – é formado pela infra-estrutura que apóia o Capital Humano: 

equipamentos de informática, software, bancos de dados, redes, etc. O capital 

estrutural também inclui o capital de clientes, o relacionamento desenvolvido com 

os principais clientes. Ao contrário do Capital Humano, o capital estrutural pode ser 

possuído e, portanto, negociado. 

O Business Navigator também pode ser caracterizado como um modelo oriundo de 

conceitos de Capital Intelectual de Edvinsson & Malone. A Skandia AFS, empresa sueca 

de seguros, atraiu atenção internacional com um programa para avaliação de processo 

chefiado pelo diretor de Capital Intelectual da empresa, Leif Edvinsson, representado na 

Figura 2.2.5.c, o Business Navigator, Edvinsson (1998). O documento é composto de 

alguns indicadores-chave:  

1) foco financeiro: receita de prêmio e resultado de operações; 

CAPITAL  HUMANO 
 

+  CAPITAL  ESTRUTURAL  *) 
=  CAPITAL  INTELECTUAL 

* por exemplo, equipamentos e sistemas informatizados, relacionamentos com

clientes etc. (tudo que permanece na empresa quando os empregados vão para
casa).        
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2) foco no cliente: número de contas, número de corretores, número de clientes 

perdidos. Acessos ao telefone e políticas incansáveis; 

3) foco humano: rotatividade de pessoal, proporção de gerentes, proporção de 

gerentes mulheres, custos com treinamento, educação por funcionário e índice 

de empowerment; 

4) foco no processo: número de contas por funcionário e custos administrativos 

por funcionário. Tempo de processamento e aplicações sem erros; e 

5) foco no desenvolvimento e na renovação: índice de funcionários satisfeitos, 

despesas de marketing por cliente, parcela de horas empregadas em treinamento. 

E despesas com pesquisa e desenvolvimento e despesas administrativas, 

despesas com tecnologia da informação e despesas administrativas, 

desenvolvimento da competência do funcionário. Cada foco possui seus 

próprios indicadores-chave. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.2.5.c – Business Navigator – Ambiente Operacional. 
Fonte: Edvinsson & Malone (1998). 
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2.2.6 - O MODELO DE STEWART  

 

Para Stewart (1998), o conhecimento sempre foi importante - não é por mero acaso 

que o ser humano é o homo sapiens, o homem que pensa. Ao longo da história, a vitória 

ficou nas mãos de pessoas que estavam na vanguarda do conhecimento; os guerreiros 

primitivos que aprenderam a fazer armas de ferro, que derrotaram seus inimigos armados 

com bronze; as organizações norte-americanas, durante centenas de anos são beneficiárias 

do sistema de escolas públicas mais abrangente do mundo, que lhes proporcionou uma 

força de trabalho bem instruída. Mas o conhecimento é mais importante do que nunca. 

Nosso estoque do Capital Intelectual é importante porque estamos no meio de uma 

revolução econômica que está criando a Era da Informação. 

Aquele autor descreve a importância do Capital Intelectual numa Organização do 

Conhecimento como sendo a soma do conhecimento de todos em uma organização, o que 

lhe proporciona vantagem competitiva e constitui a matéria intelectual (conhecimento, 

informação, propriedade intelectual, experiência) que pode ser utilizada para gerar riqueza, 

assumindo três formas: 

• Capital Humano (CH) - toda capacidade, conhecimento, habilidade e 

experiências individuais das pessoas; 

• Capital Estrutural (CE) - capacidade organizacional e os sistemas físicos 

utilizados para transmitir e armazenar o conhecimento do CH e do CC; e 

• Capital do Cliente (CC) - valor dos relacionamentos de uma organização com 

as pessoas com as quais faz negócios. 

Stewart (1998) considera que quando o mercado de ações avalia organizações em 

três, quatro ou dez vezes mais que o valor contábil de seus ativos, está contando uma 

verdade simples, porém profunda: os ativos físicos de uma organização baseada no 

conhecimento contribuem muito menos para o valor de seu produto (ou serviço) final do 

que os ativos intangíveis – os talentos de seus funcionários, a eficácia de seus sistemas 
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gerenciais, o caráter de seu relacionamento com os clientes – que, juntos, constituem seu 

Capital Intelectual.  

O autor concluiu que o conhecimento se tornou o fator mais importante da vida 

econômica. É o principal ingrediente do que compramos e vendemos, a matéria-prima com 

a qual trabalhamos. O Capital Intelectual, não os recursos naturais, equipamentos ou até o 

capital financeiro, tornou-se um ativo indispensável para as organizações . 

No futuro, o Capital Intelectual será o verdadeiro diferencial de alavancagem na 

arena da economia global, posicionando-se como o fator-chave de sucesso das 

organizações no próximo século. As organizações vencedoras, de hoje e de amanhã, estão 

dominando o Capital Intelectual como o segredo de sua competitividade (Stewart 1998).   

A Figura 2.2.6 demonstra graficamente a organização do conhecimento sob o ponto 

de vista desse autor. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.2.6 – Modelo de Organização do Conhecimento. 
Fonte: Adaptado de Stewart (1998). 
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2.2.7 - O MODELO DE DAVENPORT & PRUSAK 

 

Observa-se que a maioria das pessoas tem a intuição de que o conhecimento é mais 

amplo, mais profundo e mais rico do que os dados ou a informação. As pessoas falam de 

um indivíduo esclarecido, informado e com conhecimento sobre determinado assunto, 

enfim, alguém inteligente e que tem boa formação cultural. Raramente referem-se a um 

memorando, manual ou banco de dados repleto de conhecimento, muito embora estes 

últimos possam ter sido elaborados por indivíduos ou grupos esclarecidos. 

Lembrando que os epistemológicos passam a vida tentando entender o que significa 

conhecer, não se pretende aqui dar uma definição final. O que se oferece é uma definição 

funcional de conhecimento, uma descrição pragmática que ajude a comunicar o que se quer 

dizer quando se fala sobre conhecimento nas organizações. A definição do presente 

trabalho expressa as características que tornam o conhecimento valioso e as que dificultam 

sua gestão e as que dificultam sua boa gestão, geralmente as mesmas (Davenport & Prusak, 

1998). 

De acordo com Davenport & Prusak (1998), conhecimento é uma mistura fluida de 

experiência condensada, valores, informação contextual e insight, que proporciona uma 

estrutura para a avaliação e incorporação de novas experiências e informações. Ele tem 

origem e é aplicado na mente dos conhecedores. Nas organizações, ele costuma estar 

embutido não só em documentos ou repositórios, mas também em rotinas, processos, 

práticas e normas organizacionais. 

O que essa definição torna imediatamente claro é que o conhecimento não é puro 

nem simples: é uma mistura de vários elementos; é fluido como também formalmente 

estruturado; é intuitivo e, portanto, difícil de colocar em palavras ou de ser plenamente 

entendido em termos lógicos (Davenport & Prusak, 1998). 

O conhecimento existe dentro das pessoas, faz parte da complexidade e 

imprevisibilidade humanas. Embora tradicionalmente pensemos em ativos como algo 

definível e concreto, os ativos do conhecimento são muito mais difíceis de se identificar. 

Da mesma forma que o conhecimento pode ser visto como um processo, pode também ser 
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visto como um ativo. O conhecimento deriva da informação da mesma forma que a 

informação deriva dos dados, para que a informação se transforme em conhecimento é 

necessário trabalho humano (Silva, 2003). 

Segundo Davenport & Prusak (1998), é necessário que sejam efetuadas as seguintes 

operações: 

• Comparações: entre a informação de uma dada situação e casos semelhantes já 

vividos. 

• Analisadas conseqüências: que implicações essas informações trazem para as 

decisões e tomadas de ação. 

• Conexões: quais as relações desse novo conhecimento com o conhecimento já 

acumulado. 

• Efetuadas conversas: o que as pessoas pensam dessa informação. 

De acordo com Davenport & Prusak (1998): 

“Enquanto que encontramos dados em registros ou transações e 

informação em mensagens, obtemos o conhecimento de indivíduos ou 

grupos detentores de conhecimento, ou, por vezes, em rotinas das 

organizações”. 

Como pode-se verificar, os quatro processos de transformação de informação em 

conhecimento implicam necessariamente a presença humana. No entanto, as tecnologias de 

informação também aqui têm um papel importante como facilitadores de acesso e 

armazenamento dos dados e da informação que permitem criar conhecimento. Este 

também se adquire através da troca de idéias, conversas com grupos de conhecedores, 

numa relação de troca pessoa-a-pessoa, ou através de documentos e rotinas organizacionais 

(Silva, 2003). 

Segundo Davenport & Prusak (1998), o conhecimento só tem valor se, de alguma 

forma, for transformado em ação, permitindo a sua mediação através de resultados, 

decisões corretas, eficiência de processos, qualidade e inovação de produto.  
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O modelo de uma organização criadora de conhecimento de Davenport & Prusak 

(1998) pode ser visualizado na Figura 2.2.7. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.2.7 – Modelo de Organização do Conhecimento. 
Fonte: Adaptado de Davenport & Prusak (1998). 

 

A organizações lidam com o conhecimento desde sempre. O dado novo, nesse 

particular, é que o conhecimento, como recurso para a competitividade das organizações, 

não era gerenciado, até então, de forma estruturada e consciente. Nesse sentido, aquilo que 

uma organização coletivamente conhece, a eficiência com que ela usa esse conhecimento e 

a prontidão com que adquire conhecimentos e os utiliza, é o que caracteriza sua única 

vantagem sustentável (Davenport & Prusak, 1998).  

Nessa linha, pode-se sugerir indicadores relativos à criação, disseminação e uso de 

conhecimento (ver Quadro 2.2.7).  
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Tipo de Processo 

 

 
Indicadores 

 

Criação de Conhecimento 

• Quantidade de grupos de discussão relativos à inovação 
de processos / produtos 

• Quantidade de sugestões úteis incorporadas aos 
processos produtivos e/ou produtos 

• Quantidade de contribuições válidas à memória 
organizacional / Intranet  

Disseminação 
de Conhecimento 

• Quantidade de comunidades de práticas ativas 
• Estatísticas de uso da memória organizacional / Intranet
• Percepção dos colaboradores em relação aos meios de 

comunicação interna disponíveis 

 
Uso de Conhecimento 

• Tempo médio de resolução de problemas 
• Grau de redução de reclamações de clientes sobre 

produtos / serviços 
• Grau de redução de re-trabalho 

Quadro 2.2.7 – Exemplos de indicadores dos processos de Gestão do Conhecimento, 
segundo a visão de Davenport & Prusak. 

 

Os indicadores usados como exemplo não são sugeridos pelos autores originais, 

sendo apenas um exercício de aplicação dos conceitos dessas bibliografias à realidade das 

organizações.  

 

2.2.8 - O MODELO DE TERRA 

 

Terra (2000) considera que a Gestão do Conhecimento implica, ademais, a adoção 

de práticas gerenciais compatíveis com características inerentes aos processos de criação e 

aprendizado individual e, também, a coordenação sistêmica de esforços em vários planos: 

organizacional e individual; estratégico e operacional; normas formais e informais. 

Em seu modelo, o autor destaca os vários planos e as sete dimensões da prática 

gerencial que relaciona-se à Gestão do Conhecimento como pode ser visualizado na Figura 

2.2.8. 
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Figura 2.2.8 - Modelo de Organização do Conhecimento de Terra: planos e dimensões. 
Fonte: Terra (2000). 
 

1- O papel indispensável da alta administração na definição dos campos de 

conhecimento, no qual os funcionários da organização devem focalizar seus esforços de 

aprendizado, além do seu papel indispensável na clarificação da estratégia empresarial e na 

definição de metas desafiadoras e motivantes. 

2- O desenvolvimento de uma cultura organizacional voltada para a inovação, 

experimentação e aprendizado contínuo e comprometida com os resultados de longo prazo 

e com a otimização de todas as áreas da organização deve ser uma das preocupações 

fundamentais da alta administração. Assim, as escolhas em termos de normas formais e 

informais a serem estimuladas e apoiadas adquirem um caráter altamente estratégico. A 

cultura organizacional torna-se, ademais, fundamental para o desenvolvimento estratégico,  

na medida em que o próprio conceito de estratégia perde o seu caráter tradicional, 

determinista e de posicionamento e ganha um caráter muito mais de ação e tolerância ao 

erro, tácito, de alavancagem baseada em habilidades centrais e formação de alianças. 

3- As novas estruturas organizacionais e práticas de organização do trabalho, que 

diversas organizações, em diferentes setores e em diferentes países, estão adotando para 
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superar os conhecimentos, impostos pelas tradicionais estruturas hierárquico-burocráticas. 

Em grande medida, essas novas estruturas estão baseadas no trabalho de equipes 

multidisciplinares com alto grau de autonomia; 

4- As práticas e políticas de administração de Recursos Humanos associadas à 

aquisição de conhecimentos externos e internos à organização, assim como à geração, à 

difusão e ao armazenamento de conhecimentos na organização.  

Para Terra (2000), destacam-se, em particular, as seguintes iniciativas: 

“Melhorar a capacidade das organizações de atrair e manter pessoas com 

habilidades, comportamentos e competência que adicionam aos estoques e 

aos fluxos de conhecimento (de valor) das mesmas. Isso ocorre a partir do 

momento em que as organizações adotam processos seletivos altamente 

rigorosos e que buscam aumentar a diversidade de backgrounds nas 

contratações”; 

“Estimular comportamentos alinhados com os requisitos dos processos 

individual e coletivo de aprendizagem, assim como aqueles que resguardem 

os interesses estratégicos e de longo prazo da empresa no que se refere ao 

fortalecimento de suas core competencies. Nesse sentido são destacados 

planos de carreira e treinamento que ampliam as experiências, assim como 

contatos e interações com outras pessoas de dentro e de fora da empresa”; 

“Adotar esquemas de remuneração, cada vez mais, ao desempenho da 

equipe e da empresa como um todo no curto e longo prazo”. 

5- Os avanços na informática, nas tecnologias de comunicação e nos sistemas de 

informação estão afetando os processos de geração, difusão e armazenamento de 

conhecimento nas organizações. Reconhecem-se as novas possibilidades propiciadas pelo 

avanço tecnológico, mas o papel do contato pessoal e do conhecimento tácito para os 

processos de aprendizado organizacional e a manutenção de um ambiente de elevada 

confiança, transparência e colaboração ainda são considerados essenciais. Os melhores 

sistemas de informação e ferramentas de comunicação ainda dependem essencialmente dos 

inputs individuais.  
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6- Esforços recentes de mensuração de resultados sob várias perspectivas e em sua 

comunicação por toda a organização. Destacam-se, em particular, esforços recentes de 

autores e organizações preocupadas em avaliar várias dimensões do Capital Intelectual. 

7- A crescente necessidade de as organizações se engajarem em processos de 

aprendizado com o ambiente e, em particular, por meio de alianças com outras 

organizações e do estreitamento do relacionamento com clientes. 

Terra (2000) considera que elaborar sobre a lógica, a coerência e o caráter sistêmico 

das proposições associadas a cada um dos planos e dimensões apresentados representaria 

um exercício infindável. Postula-se, entretanto, que existe uma superposição na direção das 

análises “micro” (indivíduos e grupos), “meso” (organização) e “macro” (ambiente), ou 

seja: que o aprendizado e a criação individual incluem a capacidade de combinar diferentes 

inputs e perspectivas; que o aprendizado organizacional demanda visão sistêmica do 

ambiente e a confrontação de modelos mentais distintos; e, finalmente, que o processo de 

inovação requer, crescentemente, a combinação de diferentes habilidades, conhecimentos e 

tecnologias de campos distintos do conhecimento e mesmo de diferentes setores 

econômicos.  

Desta forma, conclui-se que subjacente à maior parte dessas dimensões 

apresentadas por Terra (2000) está o reconhecimento de que o Capital Humano, formado 

pelos valores e normas individuais e organizacionais, bem como pelas competências, 

habilidades e atitudes de cada funcionário, é a “mola propulsora” da geração de 

conhecimentos e geração de valor nas organizações .  

Na verdade, isso significa reconhecer a necessidade de se fomentarem valores 

apropriados à inovação e ao compartilhamento do conhecimento e estimular a motivação 

intrínseca, o estabelecimento de contatos pessoais, a análise de diferentes perspectivas, a 

abertura para efetiva comunicação e o desenvolvimento de habilidades pessoais e 

profissionais.   

Nesse contexto, pode-se também propor indicadores sob o ponto de vista da Gestão 

do Conhecimento para cada uma dessas dimensões relativas à criação, disseminação e uso 

de conhecimento (ver Quadro 2.2.8).  
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Dimensão da  
Gestão do 

Conhecimento 
Indicadores 

Estratégia 
• Grau de cumprimento de metas estratégicas 
• Grau de desenvolvimento das competências estratégicas 

Cultura 

• Percepção dos colaboradores sobre o nível gerencial 
• Indicadores de clima organizacional 
• Grau de disseminação do compartilhamento de conhecimento 

como um valor da cultura da empresa 

Estrutura 

• Desempenho de equipes 
• Nível de certificação de processos de negócio 
• Grau de cobertura da infra-estrutura de telecomunicações na  

empresa 

Pessoas 
• Nível de capacitação dos colaboradores 
• Grau de motivação individual 
• Nível de turn-over nas diversas funções 

Sistemas 
• Grau de informatização dos processos de negócio 
• Nível de integração de bases de dados 
• Quantidade de comunidades virtuais 

Resultados 
• Rentabilidade 
• Participação no mercado 
• Crescimento de faturamento 

Aprendizado 
• Grau de inovação em produtos / serviços 
• Percepção de fornecedores e parceiros 
• Satisfação de clientes quanto à solução de problemas 

Quadro 2.2.8 – Indicadores para as "Dimensões da Gestão do Conhecimento", sugeridos a 
partir das definições de Terra (2000). 

 

Ressalta-se, uma vez mais, que esses são apenas alguns exemplos de indicadores 

inspirados na visão dos autores citados. 
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2.2.9 - O MODELO DE ANGELONI  

Revisando as proposições de Schon e de Prax, percebe-se que a pesquisa sobre o 

tema Organização do Conhecimento não é uma prática tão  incipiente e recente. A 

constatação de que a organização é um celeiro de saberes que podem transformá-la 

qualitativamente já possui um respaldo histórico na literatura sobre administração. 

A proposta conceitual de Angeloni (2002) não rejeita as anteriores, mas toma como 

referência uma tentativa de aprimorar conceitualmente o modelo de Organização do 

Conhecimento. O desenvolvimento desse modelo contou também com subsídios das obras 

de diversos autores clássicos do pensamento organizacional contemporâneo como Nonaka 

& Takeuchi (1998), Davenport & Prusak (1998), Senge (1990), Sveiby (1998), Prax (1997) 

e Schon (1971).  

De acordo com Angeloni (2002): 

“O estudo das reflexões desses pesquisadores foi de capital importância 

para o refinamento das idéias conceituais básicas que alicerçam o 

constructo, notadamente no que se refere ao delineamento das variáveis 

constitutivas do modelo”. 

 “O modelo que surge como alternativa para investigação e construção de 

uma Organização do Conhecimento é composto de três dimensões 

interagentes e interdependentes: a dimensão infra-estrutura organizacional, 

a dimensão pessoas e a dimensão tecnologia”. 

Observa-se que a autora, partindo da proposta tridimensional de Prax (1997), 

selecionou algumas variáveis para compor cada uma das dimensões abordadas. Como já se 

mencionou, as propostas de Schon (1971) e Prax (1997) serviram à elaboração do modelo 

como referenciais teóricos, apesar de algumas premissas essenciais a essa nova proposição 

divergirem daquelas defendidas por esses autores. A principal diferença entre esse novo 

modelo e as postulações de Schon (1971) está na concepção de estrutura que cada um 

mantém. A estrutura em Schon (1971) seria como um arranjo de papéis e funções bem 

definidas, que interagem com outros e formam uma cadeia de inter-relações. A premissa 

desse novo modelo de Organização do Conhecimento é que a estrutura compõe-se de uma 
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gama de fatores mais ampla, que vai além de papéis e funções sociais e é planejada a partir 

do processo de trabalho da organização. Nesse caso, papéis sócio-organizacionais, funções 

e cargos tornam-se mais fluidos, menos limitados e predefinidos (Angeloni, 2002). 

Enquanto o modelo de Prax (1997) enfatiza o aspecto tecnológico e comunicacional 

das organizações, essa nova proposta, imbuída de uma perspectiva holística, considera 

qualitativamente em equilíbrio as três dimensões constitutivas da Organização do 

Conhecimento (Angeloni, 2002).  

Angeloni (2002) considera que tanto os métodos de estruturação organizacional, a 

criatividade e a intuição, como as ferramentas de gestão eletrônica de documentos, por 

exemplo, são entendidos como elementos fundamentais para uma organização produtora 

de conhecimento. A partir do modelo a seguir, define-se Organização do Conhecimento 

como aquela voltada para a criação, o armazenamento e o compartilhamento do 

conhecimento, através de um processo catalisador cíclico, a partir de três dimensões: infra-

estrutura organizacional, pessoas e tecnologia, visando o alcance dos objetivos individuais 

e organizacionais, conforme demonstrado na Figura 2.2.9. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
Figura 2.2.9 – Modelo de Organização de Conhecimento de Angeloni. 
Fonte: Angeloni (2002). 
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A primeira dimensão do átomo está relacionada à infra-estrutura organizacional, 

que se refere à construção de um ambiente favorável ao objetivo da organização de 

conhecimento, sendo composta pelas variáveis: 

• visão holística: a visão organizacional deverá evitar o vislumbre dos 

acontecimentos e dos processos organizacionais de forma fragmentada, 

contemplando-os, sim, de forma sistêmica, buscando as intersecções e 

interações de cada parte com o todo; 

• cultura: deve ser positiva em relação ao conhecimento, tendo como princípios 

fundamentais a confiança, a franqueza e a colaboração, ou seja, voltada para 

valores e crenças que viabilizam as atividades criadoras do conhecimento; 

• estilo gerencial: a gestão deve basear-se no desenvolvimento de práticas 

organizacionais que fomentem princípios como a participação, a flexibilidade, a 

autonomia e o apoio, entre outros, estando os gestores conscientes do papel 

fundamental que possuem como mola propulsora da organização; e 

• estrutura: a organização deve ser fundamentada em processos e em estruturas 

que possibilitem a flexibilidade, a comunicação e a participação das pessoas. As 

práticas e políticas devem servir de apoio à criação, ao armazenamento e ao 

compartilhamento do conhecimento. 

A segunda dimensão refere-se às pessoas, que nas organizações do conhecimento 

são profissionais altamente qualificados, como afirmam Sveiby (1998), Stewart (1998), 

Davenport & Prusak (1998) e Senge (1990), estando relacionada às características 

necessárias às atividades do conhecimento, sendo composta de: 

• aprendizagem: necessidade de contínuo aprendizado como forma de fazer 

frente às mudanças macro-ambientais e micro-ambientais; 

• modelos mentais: idéias profundamente enraizadas que interferem e moldam os 

atos e as decisões das pessoas; é necessário um processo de contínua reflexão, 

criação e recriação desses modelos, passando as pessoas por verdadeiros 

processos de desaprendizagem; 
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• compartilhamento: as pessoas estão voltadas para a disseminação do 

conhecimento, compartilhando experiências e idéias. Outro aspecto 

fundamental dessa variável é a construção de um sentido compartilhado, 

criando uma imagem do futuro desejado e explicitando a forma (valores) com 

que a organização espera chegar até lá; 

• intuição: fundamental, em virtude da complexidade do ambiente organizacional 

e das limitações do modelo racional de tomada de decisão; e 

• criatividade e inovação: as pessoas têm capacidade de percepção de novas 

criações e de formas de colocá-las em prática, essencial para o atual contexto 

organizacional. 

A terceira dimensão do modelo diz respeito à tecnologia, que funciona como um 

suporte para a criação, disseminação e armazenamento do conhecimento, sendo constituída 

das seguintes tecnologias: 

• “redes”: a ligação da organização em redes (Intranets, extranets e Internet) 

facilita a integração, o compartilhamento, o armazenamento, a disseminação e a 

facilidade de acesso ao conhecimento; 

• “datawarehouse”: conjunto de dados baseados em um determinado assunto, 

não voláteis, variáveis, utilizados para tomada de decisões; 

• “groupware”: base de apoio para o trabalho em grupo de pessoas, separadas ou 

unidas pelo tempo e espaço, sendo uma interface da passagem do conhecimento; 

• “workflow”: ferramenta tecnológica que possibilita a captação da “inteligência” 

de um determinado processo através da geração, controle e automatização deste; 

e 

• “GED/EED”: a gestão eletrônica de dados (GED) e a edição eletrônica dos 

dados (EED) reagrupam informações, facilitando seu arquivamento, acesso, 

consulta e difusão, tanto em nível interno como externo. 
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O modelo foi construído sob a forma de átomo para que se possa compreender a 

organização do conhecimento como um conjunto de variáveis dinâmicas que interagem 

constantemente, de forma cíclica, contrariamente ao paradigma cartesiano.  

Vale salientar ainda que esse modelo de organização do conhecimento não teve 

como objetivo, nesse primeiro momento, abordar as variáveis e fatores do ambiente 

externo. 

Comparando os modelos apresentados, pode-se verificar que todos apresentam o 

conhecimento como foco principal, diferenciando-se, devido a uma maior concentração, na 

forma de análise das variáveis e de contextualizá-las em nível interno e externo à 

organização. 

É oportuno observar que, sempre que se pretende sugerir um modelo teórico acerca 

de um fenômeno social complexo, incorre-se em limitações provenientes dos vieses 

perceptivos de quem o concebe, bem como de simplificações incapazes de explicar a 

questão em sua totalidade. Com a consciência dessas limitações, da necessidade de 

flexibilidade da proposta e da evolução do mundo organizacional, pretende-se articular 

aqui um modelo que será constantemente revisado, ampliado e reavaliado.  

 

2.2.10 – MODELO DE KAPLAN & NORTON 

 

O modelo de Kaplan & Norton, demonstrado na Figura 2.2.10, coloca a visão 

estratégica como centro do negócio. Mostra que o ambiente da Era do Conhecimento, tanto 

para as organizações do setor de serviços como do setor de produção, exige novas 

capacidades para assegurar o sucesso competitivo. 

A capacidade de mobilização e exploração dos ativos intangíveis ou invisíveis 

tornou-se muito mais decisiva do que o investimento e o gerenciamento de ativos físicos 

tangíveis. Os ativos intangíveis permitem que uma organização desenvolva 

relacionamentos que conservem a fidelidade dos clientes, lance produtos e serviços 

inovadores, produza bens e serviços customizados de alta qualidade a preços baixos e com 
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ciclos de produção mais curtos. Permitem ainda que ela mobilize as habilidades e 

motivações dos funcionários para melhoria contínua de processos, qualidade e o tempo de 

resposta e utilize tecnologia da informação, banco de dados e sistemas.  

Na Figura 2.2.10, pode-se enxergar o modelo de Kaplan & Norton (2000) e suas 

perspectivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 2.2.10 – Modelo de Organização do Conhecimento de Kaplan & Norton. 
Fonte: Kaplan & Norton (2000). 
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No ambiente organizacional o que determina as principais intenções da organização, 

o seu curso e o tempo para concretização da estratégia são as metas e os objetivos. As 

metas são compromissos que a organização assume em alcançar, e objetivos são 

especificações de como se pretende alcançar cada meta. Os objetivos estratégicos 

organizacionais fundamentam o planejamento, a organização, a motivação e o controle. Na 

falta deles, as organizações podem seguir quaisquer direções. O alinhamento e o foco são 

os termos que possibilitam atingir bons resultados estratégicos a partir da sinergia entre as 

partes que compõem a organização (Kaplan & Norton, 2000).  O alinhamento dos 

objetivos organizacionais garante a cada segmento significativo da organização, tais como 

divisões e departamentos e saber executar o seu papel de forma a possibilitar que os 

objetivos globais sejam alcançados.  

A estratégia é alinhada à unidade de negócio provocando o seu compartilhamento 

nas unidades de apoio e entre os indivíduos intra-unidades e inter-unidades. Este processo 

propicia uma sinergia entre as unidades de negócios e os serviços da organização. (Kaplan 

& Norton, 2000). A transformação dos ativos intangíveis envolve três categorias 

principais: as competências estratégicas, as tecnologias estratégicas e o clima favorável à 

ação (Kaplan & Norton, 1997).  

As competências estratégicas abordam as habilidades e conhecimentos estratégicos 

necessários ao reforço da estratégia, suportado por tecnologias que visam facilitar um 

maior alcance das estratégias. Para que tudo isto seja viabilizado, existe a necessidade de 

um clima apropriado às mudanças culturais necessárias à motivação, à capacitação e ao 

alinhamento com a estratégia (Kaplan & Norton, 1997).  
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2.3 - SUGESTÕES PRÁTICAS ADICIONAIS  

 

Observa-se que a procura incessante por formas de medidas em Gestão do 

Conhecimento tem recebido cada vez mais atenção das organizações. Nesse sentido, 

buscam-se indicadores úteis nesta área, como forma de melhor avaliar e controlar suas 

iniciativas em Gestão do Conhecimento organizacional.   

O ambiente de negócios é cada vez mais complexo. Há cada vez mais dimensões a 

serem consideradas em qualquer análise. Há cada vez mais variáveis externas às 

organizações, fora do controle dos executivos envolvidos em qualquer programa. E mais 

fontes potenciais de problemas surgem todos os dias nas organizações. Isso tudo torna cada 

vez mais incerto o controle sobre os programas e processos nas organizações. O que 

acontece também com as iniciativas em Gestão do Conhecimento. E já que o que não se 

mede não se conhece, a questão de indicadores surge de forma recorrente.  

Shakespeare escreveu certa vez que "é lícito aspirar ao que não se pode alcançar" 

(Péricles, Ato II, Cena I, 1609). Se assim for, mesmo que definir e utilizar indicadores 

possa ser uma tarefa árdua, vale a pena tentar. 

 

2.3.1 - CATEGORIAS: ESFORÇO OU RESULTADO 

 

Uma questão inicial que se coloca é a dos tipos de indicadores a serem utilizados: 

de esforço ou de resultados. Os indicadores que as organizações começam a usar em suas 

iniciativas em Gestão do Conhecimento, em geral, recaem numa dessas categorias. 

Indicadores de esforço evidenciam iniciativas da organização em Gestão do 

Conhecimento, mas sem necessariamente refletir resultados estratégicos ou operacionais. 

São exemplos: quantidade de pessoas treinadas em Gestão do Conhecimento, quantidades 

de grupos de discussão existentes, quantidade de documentos disponíveis na memória 

organizacional etc. Indicadores de resultado refletem o alcance de objetivos operacionais 

ou metas estratégicas, sem depender de forma exclusiva das iniciativas de Gestão do 
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Conhecimento. Podem-se citar como exemplos comuns: aumento de market share, 

aumento de produtividade, redução de reclamações de clientes.  

Contudo, na prática das organizações que se tem podido acompanhar, o que 

acontece é que os indicadores comumente usados são inespecíficos. Ou se referem a 

esforço ou a resultados da organização, não sendo específicos sobre os processos de Gestão 

do Conhecimento. Os indicadores de esforço não significam obviamente resultado (isto é, 

efetividade da Gestão do Conhecimento). E os indicadores de resultados não dependem só 

da Gestão do Conhecimento (incluem-se também a situação macroeconômica, a 

capacidade de investimento, etc.). Por isso, na prática, tem-se usado um mix de ambos os 

grupos, mas analisando-se com muito cuidado os resultados, para que não se incorra em 

ilusão. 

 

Tipo de 
Indicador 

 

Exemplos de Indicadores 

de Esforço 
• Quantidade / percentual de pessoas treinadas em ferramentas de IC
• Quantidade / percentual de documentos atualizados na Intranet 
• Quantidade de grupos de discussão criados na empresa 

de Resultado 
• Aumento de market share 
• Redução de custos operacionais 
• Nível de satisfação do cliente com o atendimento 

Quadro 2.3.1 - Exemplos de indicadores de esforço e de resultados em Gestão do 
Conhecimento. 

 

2.3.2-CATEGORIAS: QUANTITATIVO OU QUALITATIVO 

 

Outra questão inicial que deve ser tratada é a diferença entre indicadores 

quantitativos e qualitativos. Muitas pessoas tendem a pensar apenas em indicadores 

quantitativos, mas há muitas situações em que o melhor (e às vezes o viável) é usar 

indicadores qualitativos. 
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Os indicadores quantitativos são em geral expressos em quantidades e percentuais, 

sendo fruto de apurações, contabilizações e estatísticas. Dependendo da forma de captação 

primária, tendem a ser mais objetivos, parametrizáveis e comparáveis. 

Os indicadores qualitativos podem também ser traduzidos em números, quantidades 

e/ou posições em uma escala de valor, porém, eles são essencialmente fruto de algum tipo 

de avaliação qualitativa decorrente da observação. Podem às vezes ser mais subjetivos, ou 

dependentes do observador, mas em muitas situações simplesmente não é possível usar 

outro tipo de indicador.  

Tipo de Indicador Exemplos de Indicadores 

Quantitativo 

• Quantidade / percentual de pessoas treinadas nas funcionalidades 
da Intranet 

• Quantidade de contribuições válidas à memória organizacional 
• Percentual de redução do re-trabalho no processo 

Qualitativo 

• Nível de satisfação das equipes com a Intranet 
• Percepção do cliente em relação ao suporte pós-venda 
• Avaliação dos parceiros de negócio sobre o acesso às 

informações de processos do supply chain 

Quadro 2.3.2 - Exemplos de indicadores quantitativos e qualitativos em Gestão do 
Conhecimento. 

 

Na prática das organizações que se tem podido observar, embora haja uma 

preferência por indicadores quantitativos, muitas vezes são usados indicadores qualitativos 

nas iniciativas de Gestão do Conhecimento. 

 

2.3.3 - A CRIAÇÃO DE INDICADORES 

 

Observa-se que o maior problema com a criação de indicadores não é defini-los, 

mas escolhê-los de acordo com a realidade da situação e da organização. Indicadores que 

servem para um tipo de organização não necessariamente são úteis em um outro tipo de 

organização. Tudo depende do que a organização está objetivando com a iniciativa em 
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Gestão do Conhecimento. E hoje existe uma considerável diversidade de iniciativas em 

Gestão do Conhecimento.  

Nas organizações , a Gestão do Conhecimento abrange hoje diversas iniciativas, 

tais como: gestão eletrônica de documentos, websites, Intranets, documentação de 

processos, educação à distância e comunidades virtuais de práticas, entre outras.  

Observa-se uma maior incidência do desenvolvimento de programas de Gestão do 

Conhecimento, tanto em organizações públicas como privadas, nas seguintes áreas:  

a) Gestão de Competências. 

b) Memória Organizacional. 

c) Inteligência Empresarial. 

d) Comunidades de Prática. 

e) Mapeamento de Processos. 

Gestão de Competências: Tem sido esta uma fonte de preocupação em diversas 

organizações públicas e privadas, não por menos, mas por surgirem perguntas que gestores 

não conseguiam responder, como, por exemplo, "Você conhece o potencial de seus 

colaboradores?", "Caso precise preencher uma vaga em sua organização, poderá indicar 

um profissional interno com as competências necessárias?", "Os programas de treinamento 

oferecidos aos seus colaboradores têm trazido resultados significativos e contribuído para 

tornar sua organização mais competitiva?". 

O momento atual vem exigindo das organizações cada vez mais a melhoria na 

capacidade de obter resultados através das pessoas. Investimentos em tecnologias de última 

geração ou inovação nas metodologias de trabalho, ou melhoria nos processos podem ser 

realizadas por toda e qualquer organização, mas se não se efetuar a preparação das pessoas, 

que são as que fazem a organização andar, se elas não estiverem sendo capacitadas, não 

adiantará muito esforço.  
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Memória Organizacional. Mesmo nos dias atuais, com toda a abordagem de Gestão 

do Conhecimento à disposição, o que se vê é a indisponibilidade de informações e dados, 

isolamento entre unidades de negócios, ineficiência na comunicação organizacional, 

desperdício de práticas e experiências e não-compartilhamento e falta de registro de 

informações.  

Segundo pesquisa da consultoria Price Waterhouse Coopers, 60% do tempo dos 

executivos são gastos na recuperação de informações já processadas e disponíveis em 

algum ponto da organização. Uma pesquisa realizada pela Korn Ferry International, revela 

que 90% das informações e conhecimentos não são compartilhadas internamente nas 

organizações.  

Inteligência Empresarial. As organizações hoje já possuem bancos de dados e bases 

informativas, e se for feita uma procura mais detalhada, ver-se-á que existem dados e 

informações por todos os locais das organizações. Entretanto, o passo seguinte talvez ainda 

esteja para ser dado.  

As organizações precisam fazer bom uso das informações para gerar algum tipo de 

vantagem para a organização para a qual trabalha. Neste sentido, é necessário existir um 

ciclo onde a organização: 

a) defina as suas necessidades de informação; 

b) defina as fontes de informação; 

c) estabeleça um processo de coleta de informações; 

d) estabeleça um processo de análise e contextualização dessas informações; e 

e) realize um processo contínuo de disseminação de informações.  

Pode não adiantar muito também parar nesse estágio. É necessário que haja 

(re)utilização das informações para gerar alguma vantagem real.  

Comunidades de Prática. Talvez o advento da web tenha sido o grande 

impulsionador e viabilizador do crescimento acelerado que vêm tendo as comunidades de 
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prática. É claro que podemos ter comunidades de prática sem "um pingo" de tecnologia, 

mas seria complicado. Para organizações multi-site, têm sido a web e as comunidades de 

prática grandes impulsionadoras e mecanismos para que o compartilhamento de 

conhecimento aconteça nas organizações. 

Mapeamento de Processos. Existem alguns passos para "preparar" uma organização 

para receber iniciativas e estratégias de Gestão do Conhecimento, mas talvez o 

mapeamento dos processos seja o alicerce para todo e qualquer trabalho de Gestão do 

Conhecimento. Uma organização precisa conhecer como ela funciona. A organização 

precisa ter bem mapeado como são realizadas suas operações, seus negócios, suas 

atividades; e a tarefa de mapeamento de processos consiste nisto. 

Diversas outras iniciativas vêm sendo implantadas em organizações de maneira 

crescente, o que aponta um crescimento representativo da utilização e aperfeiçoamento de 

conceitos de Gestão do Conhecimento.  

Os portais corporativos, por exemplo, têm sido amplamente utilizados. Mesmo que 

muitos websites corporativos estejam sendo chamados indevidamente de portais 

corporativos, isso significa que essas organizações já estão caminhando neste sentido. A 

escolha dos indicadores, a definição do que medir, só faz sentido se baseada numa visão 

clara do que a organização quer mudar, em que direção quer evoluir. Há várias iniciativas 

que têm sido focadas nas práticas dos programas de Gestão do Conhecimento pelas 

organizações. 

Do ponto de vista de indicadores, é útil observar que a Gestão do Conhecimento é 

uma coleção de processos. E os processos da organização são bases naturais para o 

encadeamento do conhecimento da organização. A organização deve incentivar, facilitar e 

favorecer os processos inerentes à Gestão do Conhecimento em todas as áreas e em todos 

os níveis. 

A inovação é, por sua vez, fonte de vantagem competitiva, sendo assim essencial na 

Gestão do Conhecimento. A criação de conhecimento na organização deve ser incentivada, 

priorizada e favorecida em todas as áreas e em todos os níveis como elemento fundamental 
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para a competitividade. Sua aplicação aos processos de negócio deve ser orientada, 

controlada e medida através de indicadores.  

Entretanto, é necessário observar que a ênfase excessiva em controles e indicadores 

pode ser contraproducente na implantação de uma gestão baseada no conhecimento. 

Quando ainda não há uma clara compreensão da extensão da iniciativa de Gestão do 

Conhecimento, do tipo de programa a ser realizado, ou nem mesmo dos conceitos 

fundamentais envolvidos, pode ser prematuro tentar impor indicadores.  

Nesta mesma linha de raciocínio, para que se possa balizar a escolha de indicadores, 

aspectos relevantes e específicos para o sucesso da implantação da Gestão do 

Conhecimento nas organizações (ver Quadro 2.3.3).  

Item Indicador 

1. Memória Organizacional • Estatísticas de uso e atualização 

2. Comunicação 
• Grau de uso dos recursos de comunicação 
disponíveis 

3. Segurança e Proteção 
• Índice de fraudes, vazamentos, invasões, 
vírus e falhas de segurança de informações 

4. Atualização e Gestão de Conteúdo 
• Quantidade de contribuições úteis ao 
conteúdo da memória organizacional 

5. Formação e Reciclagem de Recursos 
Humanos 

• Qualificação dos colaboradores nas 
competências estratégicas 

6. Compartilhamento 
• Nível de participação ativa nas 
comunidades de prática 

7. Sistemas de Informação e Bases de 
Dados 

• Grau de informatização / integração de 
processos de negócio 

8. Investimentos 
• Nível de investimento em ativos 
intangíveis 

9. Processos 
• Grau de mapeamento atualizado de 
processos na memória organizacional 

10.  Inovação 
• Quantidade de contribuições úteis à 
inovação de processos / produtos / serviços 

Quadro 2.3.3 - Indicadores específicos da implantação de Gestão do Conhecimento. 
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Percebe-se então que existem diversos indicadores que podem ser utilizados em 

relação à Gestão do Conhecimento. Conforme os exemplos citados, e independente do 

modelo conceitual que se siga, alguns cuidados básicos devem ser tomados: 

1) Evitar o excesso de indicadores: quanto mais variáveis em foco, mais complexa 
será a análise.  

2) Usar indicadores cuja captação seja "natural" nos processos / programas: o 

esforço para apuração de um indicador não deverá se tornar um obstáculo ao 

seu uso. 

3) Esclarecer todos os envolvidos a respeito do uso que será feito dos indicadores 

selecionados: a compreensão dos objetivos por todos evitará distorções nas 

etapas de captação, análise e divulgação.  

4) Observar o comportamento dos indicadores no tempo: o uso de séries históricas 

indicará tendências e enriquecerá a análise. 

5) Divulgar os resultados da análise dos indicadores amplamente, mas de forma 

criteriosa: pela sua própria natureza, a interpretação de indicadores pontuais 

será sempre limitada. 

Na verdade, a escolha de indicadores de Gestão do Conhecimento deve se basear na 

existência de problemas concretos na organização. Assim como as iniciativas em Gestão 

do Conhecimento devem ser direcionadas para a solução desses problemas, também os 

indicadores escolhidos devem ajudar a medir a distância entre a situação atual (do 

problema) e a desejada (da solução).  

Conclui-se que a escolha de indicadores deve ser coerente com a situação da 

situação da organização, e seus objetivos, com a iniciativa de Gestão do Conhecimento. 

Percebe-se uma nítida relatividade dos indicadores usados e, por isso, a necessidade 

premente de serem re-avaliados permanentemente, não perdendo de vista, no entanto, o 

valor de sua série histórica. Muitos podem ser úteis, mas em geral apenas em um contexto 

bem definido. Não é a quantidade de indicadores utilizados, pois cada indicador extra 
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implica uma nova dimensão de análise, mas sim a clara definição do contexto 

organizacional em que deve ser captado, analisado e divulgado.  

Todavia, não basta selecionar indicadores. É preciso implantá-los, definir seu 

mecanismo de apuração, periodicidade e público para divulgação. É necessário ter critérios 

claros de análise dos resultados, bem como definir ações específicas para cada situação 

evidenciada pelos indicadores usados. Isso pode se traduzir em ações corretivas, 

preventivas e evolutivas específicas. Também pode se traduzir em políticas 

organizacionais gerais.  

Karl Marx tornou famosa a expressão "Tudo o que é sólido se desmancha no ar", 

referindo-se às mudanças econômicas e sociais que via no mundo de sua época. 

Discutiram-se diversos caminhos para a definição de indicadores em Gestão do 

Conhecimento. Esses indicadores podem ser úteis, mas é preciso sempre cuidado na 

interpretação dos resultados em situações reais. Embora o uso de indicadores possa dar a 

impressão de segurança, o ambiente de negócios hoje é muito complexo. Assim tudo o que 

"parece" sólido, na ótica dos indicadores, pode se "desmanchar no ar" sob uma análise 

mais ampla das dimensões de atuação da organização.  

Por fim, este capítulo do trabalho teve o propósito de fornecer diversos arcabouços 

conceituais sobre modelos de organizações do conhecimento. Essa fundamentação 

envolveu autores pioneiros, como Schön (1998), Prax (1997), Nonaka & Takeuchi (1997), 

Sveiby (1998), Davenport & Prusak (1998), Edvinsson & Malone (1998), Terra (2000), 

Angeloni (2002), Kaplan & Norton (1997), entre outros. Contudo, a revisão teórica e de 

modelos conceituais existentes permitiu que fossem acrescidas sugestões adicionais aos 

modelos teóricos existentes. Essas sugestão estão pautadas na necessidade de mensuração 

de resultados através de indicadores, e, assim sendo, este capítulo do trabalho traz uma 

proposta de criação de indicadores com uma segmentação de indicadores nas dimensões, 

qualitativo e quantitativo, e também nas dimensões de esforço e de resultado. 

No próximo capítulo, será realizada uma revisão na literatura sobre  Gestão do 

Conhecimento nas organizações e suas diversas abordagens, conceitos, definições, 

princípios e fundamentações.  
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2.4 - CONCLUSÃO DO CAPÍTULO  

 

Este capítulo teve o propósito de fornecer diversos arcabouços conceituais sobre 

modelos de organizações do conhecimento. Essa fundamentação envolveu autores 

pioneiros, como Schön (1998), Prax (1997), Nonaka & Takeuchi (1997), Sveiby (1998), 

Davenport & Prusak (1998), Edvinsson & Malone (1998), Terra (2000), Angeloni (2002), 

Kaplan & Norton (1997), entre outros.   

A partir dessa fundamentação teórica, pode-se observar o surgimento de uma nova 

onda de mudança ou uma nova era, denominada Era do Conhecimento. Vale ressaltar que 

não há um consenso entre os teóricos desse assunto com relação à denominação dessa nova 

era da sociedade e das organizações. Independentemente de sua denominação, são notáveis 

as características da sociedade atual, que nos remetem a uma nova forma de vislumbrar os 

negócios, cujos pressupostos básicos são a consideração da fonte de recursos e 

competitividade, não apenas nos ativos tangíveis da empresa mas também em sua base de 

conhecimento existente. 

O novo paradigma das organizações e a nova economia do conhecimento, voltados 

para o capital intelectual, fizeram surgir um novo conceito de organização. Segundo esse 

novo conceito a organização atual é aquela moldada a partir dos pressupostos da 

maximização e alavancagem do conhecimento. Essa nova organização está alicerçada nos 

paradigmas do conhecimento e do Capital Intelectual, apresentando novas formas de 

organização, de estruturação, de sistemas e de processos. 

No presente trabalho, seguiu-se a linha teórica que denomina as empresas 

organizações do conhecimento, por se acreditar que tal denominação é a que melhor define 

as organizações da Era do Conhecimento. 

O modelo de Nonaka & Takeuchi (1997) contribuiu no sentido de propiciar uma 

compreensão mais abrangente da forma pela qual as organizações do conhecimento criam 

sistematicamente novos conhecimentos, disseminando-os por toda a organização e 

incorporando-os rapidamente a novas tecnologias e produtos.  
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A contribuição do modelo de Sveiby (1998) veio ao encontro da necessidade de se 

estabelecerem, para a elaboração do modelo conceitual, redes de fluxo de conhecimento 

(transformação constante de informações em conhecimento), onde os profissionais são 

altamente qualificados e onde o valor financeiro está mais concentrado nos ativos 

intangíveis do que nos tangíveis. Através do supramencionado modelo, pôde-se notar que a 

organização de conhecimento passa a funcionar como um fluxo contínuo de transferência e 

transformação de informações e conhecimento, envolvendo os clientes internos e externos 

bem como suas estruturas internas, podendo ser metaforicamente comparada a uma rede. 

Quanto ao modelo de Stewart (1998), a contribuição ao modelo conceitual proposto 

veio ao encontro da necessidade se mostrar que organizações de conhecimento são aquelas 

que fazem uso intensivo do conhecimento, substituindo os seus estoques por informações e 

os ativos fixos pelo conhecimento. Uma outra contribuição desse autor é o fato de ele 

descrever a importância do Capital Intelectual numa Organização do Conhecimento, 

definindo-o como todo o conhecimento que existe em uma organização e que pode ser 

usado para ganhar uma vantagem diferencial, assumindo três formas: capital humano 

(CH) – toda capacidade, conhecimento, habilidade e experiências individuais das pessoas, 

capital estrutural (CE) - capacidade organizacional e os sistemas físicos utilizados para 

transmitir e armazenar o conhecimento do CH e do CC; e capital do cliente (CC) – valor 

dos relacionamentos de uma empresa com as pessoas com as quais faz negócios. 

Outro modelo de Organização de Conhecimento e  com toda certeza o que mais 

contribuiu como base conceitual foi o criado por Angeloni (1999) que surgiu através da 

união do modelo de Prax (1997) com as variáveis abordadas pelos pesquisadores do MIT 

(Instituto de Tecnologia de Massachusets - EUA), que trabalham com aprendizagem. 

Segundo a autora, Organização do Conhecimento é aquela voltada para a criação,  

armazenamento e compartilhamento do conhecimento, através de um processo catalisador 

cíclico - a partir  de três dimensões: Infra-Estrutura Organizacional composta pela 

variáveis (visão holística, cultura, estilo gerencial, e estrutura), Pessoas composta pelas 

variáveis (aprendizagem, modelos mentais, compartilhamento, intuição, criatividade e 

inovação) e Tecnologia  composta pelas variáveis (redes, datawarehouse, groupware, 

workflow e GED/EDD) visando o alcance dos objetivos individuais e organizacionais.  
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Vale ressaltar ainda que esse modelo de organização do conhecimento de Angeloni 

(1999) não teve como objetivo,  abordar as variáveis e fatores do ambiente externo. 

Para suprir essa dimensão (fatores do ambiente externo), foi utilizado o modelo de 

Terra (2000) que  destaca os vários planos e as sete dimensões da prática gerencial que 

relaciona-se à Gestão do Conhecimento como, o papel indispensável da alta administração  

na definição dos campos de conhecimento, o desenvolvimento de uma cultura 

organizacional voltada para a inovação, experimentação e aprendizado contínuo e 

comprometida com os resultados de longo prazo, as novas estruturas organizacionais e 

práticas de organização do trabalho, as práticas e políticas de administração de Recursos 

Humanos associadas à aquisição de conhecimentos externos e internos à organização, 

assim como à geração, à difusão e ao armazenamento de conhecimentos na organização, os  

avanços na informática, nas tecnologias de comunicação e nos sistemas de informação que 

afetam os processos de geração, difusão e armazenamento de conhecimento nas 

organizações, os esforços recentes de mensuração de resultados sob várias perspectivas e 

em sua comunicação por toda a organização e a  crescente necessidade de as organizações 

se engajarem em processos de aprendizado com o ambiente e, em particular, por meio de 

alianças com outras organizações e do estreitamento do relacionamento com clientes. 

Finalizando, conclui-se que comparando os modelos apresentados, pôde-se verificar 

que todos apresentam o  conhecimento como o foco principal, diferenciando-se, devido a 

uma maior concentração, na forma de análise das variáveis e na forma de contextualização 

das mesmas. 
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CAPÍTULO  3 

 

GESTÃO DO CONHECIMENTO NAS 

ORGANIZAÇÕES 
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3.1 - DEFINIÇÕES E CONCEITOS 

                  

“A Gestão do Conhecimento está imbricada nos processos 

de aprendizagem nas organizações e, assim, na 

conjugação desses três processos: aquisição e 

desenvolvimento de conhecimentos, disseminação e 

construção de memórias, em um processo coletivo de 

elaboração das competências necessárias à organização”. 

(Fleury & Fleury, 2000) 

Gestão do Conhecimento é o conjunto de ações que visa orientar a organização 

inteira para a produção do bem mais valioso da nova economia, descobrir formas de 

aproveitá-lo, difundi-lo, combiná-lo. E de lucrar com ele.   

Cohen (1999) chama a atenção para o fato de cada organização ter de escolher qual 

o tipo de Gestão do Conhecimento que irá usar: o segredo ou a cooperação, isto é, a 

evolução ditada pelas leis de mercado ou pela união dos pares. Na maioria das vezes, será 

necessário um misto dessas duas formas de gestão. 

Para Barroso & Gomes (1999), a Gestão do Conhecimento inclui na prática 

identificar e mapear os ativos intelectuais ligados à empresa; gerar novos conhecimentos 

para oferecer vantagens na competição do mercado; tornar acessíveis grandes quantidades 

de informações corporativas, compartilhando as melhores práticas e a tecnologia que torna 

possível tudo isto, incluindo groupware e Intranets. 

O atual ambiente organizacional caracteriza-se por uma turbulência crescente, e as 

mudanças se sucedem a uma velocidade sem precedentes na história. Esta dinâmica é 

determinada por vários fatores, tais como evolução tecnológica, aumento da concorrência, 

globalização da economia, desregulamentação dos mercados, incremento do comércio 

internacional, aumento dos fluxos financeiros mundiais, modificações de caráter 

demográfico, novas atitudes e hábitos do consumidor, novos valores e dimensões dos 

controles sociais, posicionamento ecológico, questionamento do papel das organizações na 
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sociedade, entre outros (Naisbitt, 1994, 1994; Drucker, 1994; Mello, 1997, Courtney, et al., 

1997; Treacy & Wiersema, 1995; Prahalad & Hamel, 1995). 

Observa-se que essa nova dinâmica trouxe como conseqüência o aparecimento de 

novas formas de organização, de estruturação, de sistemas, de processos e 

conseqüentemente de uma nova gestão condicionada aos paradigmas impostos por uma 

nova era em que o conhecimento tornou-se o recurso econômico mais importante para a 

competitividade das organizações.  

Essa modalidade ou prática de gestão, chamada de “Gestão do Conhecimento”, 

refere-se a todo esforço sistemático realizado pela organização para criar, utilizar, reter e 

medir o seu conhecimento.  

Apesar da diversidade de conceitos e perspectivas a respeito do tema Gestão do 

Conhecimento, a seguinte definição, proposta por Sveiby (1998), parece sintetizar as 

definições propostas por outros autores: 

“Gestão do Conhecimento é a arte de criar valor alavancando os ativos 

intangíveis. Para conseguir isso, é preciso ser capaz de visualizar a 

organização apenas em termos de conhecimento e fluxos de conhecimento”. 

Esta definição, diferentemente dos pressupostos dos paradigmas da era industrial, 

na qual a agregação de valor se dava pela adição de recursos como energia, capital, terra e 

mão-de-obra, valoriza os pressupostos dos paradigmas da Era do Conhecimento e infere 

que as organizações criam valor através da inteligência e competência das pessoas, assim 

como do relacionamento entre elas e seus clientes. A Gestão do Conhecimento tem como 

ponto central o ser humano, ou seja, a informação tem um lado humano comportamental, 

que acaba influenciando e formando a cultura informacional da organização.  

Até o Papa João Paulo II reconheceu e escreveu:  

“Se antes a terra, e depois o capital eram os fatores decisivos de 

produção ... hoje o fator decisivo é cada vez mais, o homem em si, ou seja, 

seu conhecimento”. 
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Novos padrões precisam ser desenvolvidos para se adequar às condições desta nova 

era, intitulada por Peter Drucker (1981) de Pós-Capitalista e pela maioria dos autores, de 

Era do Conhecimento. O sucesso passado não garante êxito futuro, uma vez que os 

modelos e habilidades da era industrial são muito diferentes dos exigidos pela Era do 

Conhecimento.  

A sociedade parece estar atravessando uma transição de era ou paradigma industrial 

para a Era da Informação e do Conhecimento, considerando que não apenas o capital 

financeiro e as estruturas físicas fornecem à organização competitividade, mas também, a 

sua capacidade de criar, transmitir, armazenar e utilizar eficientemente o conhecimento. 

Como resposta a essas exigências, surgem as chamadas organizações de conhecimento, 

evidenciando, assim, a importância de uma gestão baseada no conhecimento. 

Nesse sentido, em linhas gerais, esse tipo de gestão, pode ser definido como 

organizações que possuem as seguintes características: 

1- multidisciplinaridade; 

2- multifuncionalidade; 

3- ausência de fronteiras;  

4- abrange toda a rede de relações e vínculos da organização (ver Figura 

3.1): 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.1 – Rede de relações e vínculos da organização. 
Fonte: O Autor do presente trabalho. 

 

ORGANIZAÇÃO

PARCEIROS 

UNIVERSIDADES GOVERNO 

CONCORRENTES 

CLIENTES 

COMUNIDADE CONSULTORES 

FORNECEDORES 



 92

4.1- Com fornecedores: mútuo interesse no compartilhamento de 

saber; custos de transação. 

4.2- Com parceiros: complementaridade do saber agrega valor. 

4.3- Com consultores e universidades: crítica, pesquisa e apoio ao 

aprendizado; legitima experiências. 

4.5- Com concorrentes: benchmarking e inteligência competitiva. 

4.6- Com comunidades de prática: perícia e apoio sem fronteiras. 

4.7- Com governo: mediação de interesses, regramento. 

4.8- Com clientes: adaptação dinâmica a necessidades e expectativas. 

4.9- Na organização: compartilhamento visa ação coletiva. 

5- ausência de limitação no que concerne a dirigentes e pessoal especializado; e   

6- ausência de limitação no que tange a informações processadas. 

Na apresentação dessas características, buscou-se abranger as visões de autores 

respeitados nesse tema, porém, sem buscar um consenso.  

Não havendo uma definição consensual, não há, também, uma metodologia única 

que seja defendida pelos vários estudiosos. Aliás, seria de estranhar se houvesse. 

Administrar o conhecimento na organização é um processo complexo que não admite 

receitas prontas.  

Na verdade, Gestão do Conhecimento é promover e capturar a intersecção do 

conhecimento explícito e tácito. O’Dell (2000) propõe que a Gestão do Conhecimento é 

“uma estratégia consciente de tomar o conhecimento certo, das pessoas certas, no tempo 

certo e ajudar as pessoas a compartilhar e transformar a informação em ação, 

esforçando-se para melhorar o desempenho da organização”. 

É, sem dúvida, um processo complexo que depende basicamente de tecnologia, de 

pessoas e de mudanças. A evolução tecnológica dá razões para o otimismo. Por outro lado, 



 93

como relata Nicholas Carr, lê-se sobre as organizações que entraram na nova economia e 

que estão promovendo a Gestão do Conhecimento, mas quando se chega aos seus postos 

pela manhã, trabalha-se na mesma mesa ou na mesma máquina, usa-se o mesmo 

conhecimento para cumprir as mesmas tarefas para os mesmos chefes; as organizações 

vendem os mesmos tipos de coisas para o mesmo tipo de clientes. Podem-se ouvir slogans 

sobre empowerment e mudança, mas as velhas hierarquias parecem bastante sólidas, e os 

comandos e recompensas ainda fluem segundo as antigas regras. 

Esta constatação é por si só preocupante se for levado em consideração que daqui 

para frente e cada vez mais a competição se baseia no conhecimento dos empregados de 

uma organização. 

Para Barroso & Gomes (1999), a Gestão do Conhecimento é a arte de criar valor 

alavancando os ativos intangíveis. Para se conseguir isto é preciso ser capaz de visualizar a 

organização apenas em termos de conhecimento e fluxos de conhecimento baseando-se na 

premissa de que conhecimento é um conjunto de capacidades de: 

1) criar laços mais estreitos com os clientes;  

2) analisar informações corporativas e atribuir-lhes novos usos;  

3) criar processos que habilitem os funcionários em qualquer local a acessar e 

utilizar informações para conquistar novos mercados; e 

4) desenvolver e distribuir produtos e serviços de forma mais rápida e eficiente. 

Baêta (2000) corrobora a afirmação acima ao considerar que Gestão do 

Conhecimento é uma estratégia de integração dos ativos intelectuais de uma organização – 

informações registradas e os talentos de seus funcionários convertidos em maior 

produtividade, inovação e aumento de competitividade, através do aperfeiçoamento de suas 

habilidades. Nesta concepção, o conceito de “conhecimento” está relacionado à sua 

aplicabilidade transformadora; em outras palavras, conhecimento é informação 

transformada em capacidade através da ação efetiva, é a conversão em soluções. Figueredo 

(1994) já antecipara esta concepção ao afirmar que o desafio em relação ao conhecimento 
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adquirido pelas pessoas em situações de educação formal é sua transformação ou aplicação 

em inovação organizacional, portanto, ação efetiva. 

O foco de Gestão do Conhecimento, sob esse prisma, pode ser interpretado, 

portanto, como a criação de condições viabilizadoras para que o conhecimento dos 

indivíduos (inclusive o conhecimento tácito) seja transformado em uma ação inovadora. 

A Gestão do Conhecimento possui uma ampla gama de definições e conceitos, e 

para uma fundamentação consistente, faz-se necessário estudo profundo sobre cada 

definição e abordagem teórica. Essa enorme gama existe porque a Gestão do 

Conhecimento constitui-se pela contínua redefinição da proposta organizacional e de como 

fazer as coisas da organização, de forma a minimizar o tempo de resposta aos participantes 

da corporação, com a utilização do conhecimento criado quando da execução da ação de 

negócio. Em termos práticos, refere-se a uma ação estratégica de criação de processos que 

identificam, capturam e alavancam o conhecimento (McCampbell et al., 1999; Arthur, 

apud McCampbell et al., 1999). 

Abordar a Gestão do Conhecimento é uma tarefa complexa, exatamente pelo fato 

de tratar um ativo das organizações que não se contabiliza como os ativos tangíveis. De 

acordo com Bailey & Clarke (2000), a Gestão do Conhecimento pode ser compreendida 

como uma alavanca para a sustentação da competitividade organizacional futura, 

entretanto, pode gerar ansiedade nos gerentes da organização, que precisam visualizar o 

que é útil e relevante ao armazenamento de informações.  

A Gestão do Conhecimento é inicialmente retratada por Bailey & Clarke (2000) sob 

os focos da tecnologia da informação, do Capital Intelectual e sob uma ótica prática. 

Considerando a tecnologia da informação, a Gestão do Conhecimento é um processo 

organizacional que combina de maneira sinérgica os dados e as informações processados 

por sistemas informacionais, com a criatividade e a inovação do ser humano (Malhotra, 

apud Bailey & Clarke, 2000). Para Bontis (apud Bailey & Clarke, 2000), que considera a 

perspectiva do Capital Intelectual, a Gestão do Conhecimento enfatiza a exploração do 

Capital Humano, do conhecimento tácito individual; do capital estrutural, presente nas 

rotinas organizacionais; e do capital presente nas relações com o cliente. Sob uma ótica de 

caráter prático, é definida como os procedimentos que administram a criação, a 
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disseminação e a utilização do conhecimento para a execução dos objetivos da organização. 

Bailey & Clarke (2000) registram a presença de três importantes elementos para a Gestão 

do Conhecimento: a tecnologia, a mensuração e o processo.  

Em sua análise, Bailey & Clarke (2000) reconhecem a Gestão do Conhecimento, 

partindo do conceito de conhecimento e considerando duas questões. A primeira quando 

definem ser o conhecimento toda idéia passível de ser utilizável e que apresente valor 

organizacional, relevância pessoal e acessibilidade facilitada. A segunda questão retrata a 

inserção dessas características em uma realidade empresarial, onde cada gerente, para 

encontrar o melhor caminho, precisa analisar a sua organização. Em sua definição, a 

Gestão do Conhecimento é a forma de um gerente poder generalizar, comunicar e explorar 

o conhecimento das pessoas em benefício da organização. 

Barclay & Murray (1997) chamam a atenção para duas questões centrais a serem 

observadas: como o conhecimento é adquirido e como pode ser usado na geração de 

resultados condizentes com as necessidades da organização. 

No sentido pragmático descrito acima, Seleme (2000) aponta para uma ampla 

discussão na literatura, abordando quais as condições organizacionais necessárias para que 

sejam alcançados os resultados esperados pela Gestão do Conhecimento, que vão das 

habilidades humanas adicionais às inovações tecnológicas. Essa discussão se justifica, 

segundo Gonçalves Filho (2000), por fazer novas dimensões para as organizações, fazendo 

com que a concepção da Gestão do Conhecimento coexista com as estratégias de negócios 

e todos os outros processos organizacionais. 

Para Martensson (2000), a Gestão do Conhecimento é referenciada como uma 

ferramenta operacional ou como uma ferramenta de gerenciamento com foco estratégico. 

Como uma ferramenta operacional, ela é utilizada no tratamento da informação, que 

acontece em quatro estágios, o da coleta da informação, o do armazenamento da 

informação, o da disponibilização da informação e o da utilização da informação. 

Como ferramenta estratégica, tem a idéia central de fundamentar uma estratégia 

organizacional de ajuste das competências internas para acompanhar as variações do 

ambiente externo (Grönhaug & Nordhaug, apud Martensson, 2000). Para iniciar o processo 
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de criação de uma estratégia de Gestão do Conhecimento, a organização precisa construir 

um sistema para capturar e transferir internamente o conhecimento e as melhores práticas 

(Allerton, apud Martensson, 2000). Alguns elementos são considerados essenciais para o 

sucesso e para a implementação dessa estratégia organizacional, tais como: a comunicação, 

a criatividade, a cultura e as pessoas, o compartilhamento de conhecimentos, os incentivos 

para a participação do processo, o tempo destinado à aprendizagem, a criação de um 

sistema de avaliação, o suporte da alta administração e contínuo questionamento de qual é 

a importância do conhecimento para a organização (Martensson, 2000).  

Para Von Hoffman (1999), a Gestão do Conhecimento é o processo onde a 

informação que uma organização possui e o que a organização faz com essa informação é 

que determina se a mesma estará facilmente disponível aos outros internamente ou não. 

Compartilhar conhecimento não é algo que ocorra naturalmente. É um processo que deve 

ser administrado, encorajado e recompensado.   

Assim como Garvin, Ruggles associa a Gestão do Conhecimento a três atividades: 

geração, codificação e transferência. A geração trata de todo o novo conhecimento para um 

indivíduo, para um grupo ou para o mundo, e ele pode “vir à luz” pela criação, aquisição, 

síntese, fusão ou adaptação. A codificação é a captura e a representação do conhecimento, 

de forma que ele possa ser reutilizado por um indivíduo ou pela organização. A 

transferência implica o movimento do conhecimento de um lugar para outro e sua 

conseqüente absorção.  

Davenport (1998) estudou a Gestão do Conhecimento a partir de organizações que 

utilizavam formas de gerenciar seu conhecimento e constataram quatro objetivos. Um 

desses objetivos foi o de criar um repositório de conhecimento; outro, de prover acesso ao 

conhecimento; o terceiro, de ressaltar o conhecimento do ambiente; e por último o de fazer 

com que os funcionários se conscientizem do fato de que a Gestão do Conhecimento gera 

vantagens organizacionais, a partir do valor do conhecimento (Rowley, 1999). 

A Gestão do Conhecimento é reconhecida por muitas organizações engajadas em 

programas e outras atividades que envolvem a capacidade de processar o conhecimento 

(Rowley, 1999). É definida por Galagan (apud Rowley, 1999) a partir de um elenco de 

processos:  
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1) a geração de novos conhecimentos;  

2) o acesso ao conhecimento externo;  

3) a representação do conhecimento em documentos e banco de dados;  

4) os conhecimentos embutidos em processos, produtos e serviços; 

5) a transferência de conhecimento existente nas redondezas da organização;  

6) a utilização do conhecimento para tomada de decisão;  

7) o aumento do conhecimento através de incentivos e da cultura organizacional; 

8) a mensuração do valor do conhecimento; e  

9) o impacto da Gestão do Conhecimento.  

A criação do conhecimento acontece tendo como principal insumo variadas 

informações e como processo propulsor a interação social, que considera como 

características fundamentais a coerência, a relevância e a ação, permitindo e viabilizando a 

generalização, a comunicação e a exploração do conhecimento em prol do indivíduo e da 

organização. Configura-se em um processo, que requer pró-atividade e reatividade para se 

efetivar com a reutilização e com a reconstrução de conhecimentos. A reconstrução de 

conhecimentos é viabilizada pela expansão das redes de comunicação que possibilitam a 

codificação, o armazenamento e o compartilhamento do conhecimento (Hansen et al., 

1999; McCampbell et al., 1999; Arthur, Manasco, Sveiby, apud McCampbell et al., 1999; 

Bailey & Clarke, 2000; Bacon, apud Marquardt, 1996).  

De acordo com McCampbell et al. (1999), o sucesso de um programa de Gestão do 

Conhecimento está na ligação do conhecimento com o desempenho econômico da 

organização, na infra-estrutura técnica e organizacional, no padrão flexível da estrutura do 

conhecimento e de uma cultura amigável e linguagem compatível; conduzindo, a partir de 

práticas motivacionais, a transferência de conhecimentos. Terra (2002) sugere que um 

programa de Gestão do Conhecimento, para ser implantado, precisa, inicialmente, 

administrar os conhecimentos da organização, criando o conhecimento internamente ou 
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optando em buscá-lo fora da organização. Em seguida, necessário se torna criar 

procedimentos para manter o conhecimento estratégico. 

Para se ter  uma visão da aplicação de Gestão do Conhecimento, uma pesquisa 

recente sobre a implantação da Gestão do Conhecimento em organizações européias, 

publicada pela revista Information Strategy Online, ligada à conceituada The Economist, 

traz algumas informações interessantes para reflexão. Para 73 % das pessoas pesquisadas 

entre gerentes e executivos, a Gestão do Conhecimento é vista como uma coleção de 

processos que governa a criação, disseminação e utilização do conhecimento para atingir 

plenamente os objetivos da organização.  

Mesmo considerando o estado embrionário em que a Gestão do Conhecimento se 

encontra nas organizações em todo o mundo, esse percentual de concordância em torno de 

uma definição indica um amadurecimento em relação ao tema. Vale lembrar que, pelo 

menos do ponto de vista acadêmico, esse é um campo novo, na confluência entre teoria da 

organização, estratégia gerencial e sistemas de informação, que lida principalmente com 

aqueles aspectos críticos para a adaptação e a sobrevivência da organização diante de um 

ambiente de mudança crescente e descontínua.  

Para as organizações mais inovadoras, o conhecimento coletivo já é reconhecido 

como uma competência fundamental para a performance organizacional e se baseia nas 

habilidades e experiências individuais em relação ao trabalho realizado. É comum 

encontrar, na literatura especializada, essas questões associadas a organizações do 

aprendizado, reengenharia de processos, corporações virtuais, novas formas de organização, 

educação para o trabalho, criatividade, inovação e tecnologia da informação. Para muitos 

autores a Gestão do Conhecimento é um ponto importante de confluência entre a cultura 

administrativa da organização e a tecnologia de informação que ela utiliza.  

Segundo a pesquisa da Information Strategy Online, 89% dos entrevistados 

acreditam que o conhecimento é a chave para o poder nos negócios. As áreas críticas de 

conhecimento apontadas pelos executivos europeus são: preferências e necessidades dos 

clientes, desempenho da companhia, concorrência, aplicações de tecnologia, uso da 

informação existente, setores e nichos de mercado e regulamentações externas.  
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Terra (2000) cita diferentes focos através dos quais o conceito de “Gestão do 

Conhecimento” tem sido tratado na literatura: 

1) aprendizado individual e organizacional (cultura organizacional);  

2) relações entre pessoas, diferentes áreas da organização, diferentes organizações 

e o ambiente;  

3) desenvolvimento de competências individuais e organizacionais; e 

4) mapeamento, codificação e compartilhamento do conhecimento organizacional, 

conectividade entre as pessoas. 

De acordo com Terra (2000), a Gestão do Conhecimento nas organizações passa, 

necessariamente, pela compreensão das características e demandas do ambiente 

competitivo e, também, pelo entendimento das necessidades individuais e coletivas 

associadas aos processos de criação e aprendizado: 

• De um lado, é evidente que se está vivendo em uma ambiente cada vez mais 

turbulento, onde vantagens competitivas precisam ser, permanentemente, 

reinventadas e onde setores de baixa intensidade em tecnologia e conhecimento 

perdem, inexoravelmente, participação econômica. Neste contexto, o desafio de 

produzir mais e melhor vai sendo suplantado pelo desafio, permanente, de criar 

novos produtos, serviços, processos e sistemas gerenciais. Por sua vez, a 

velocidade das transformações e a complexidade crescente dos desafios não 

permitem mais concentrar esses esforços em alguns poucos indivíduos ou áreas 

das organizações. 

• Os trabalhadores, por sua vez, vêm aumentando, de forma considerável, seus 

patamares de educação e aspirações, ao mesmo tempo em que o trabalho passa 

a ter um papel central em suas vidas. De fato, verifica-se que os “indivíduos 

organizacionais”, de forma crescente, realizam-se sendo criativos e aprendendo 

constantemente. 

Fleury & Fleury (2000) corroboram a afirmativa acima ao citar que: 
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“A Gestão do Conhecimento está imbricada nos processos de aprendizagem 

nas organizações e, assim, na conjugação desses três processos: aquisição, 

e desenvolvimento de conhecimentos, disseminação e construção de 

memórias, em um processo coletivo de elaboração das competências 

necessárias a organização”. 

Esta coincidência torna bastante clara uma grande oportunidade: a de se criarem 

círculos virtuosos de geração de conhecimentos. Estes ocorrem no momento em que as 

organizações cientes da necessidade de se reinventar, de desenvolver suas competências, 

de testar diferentes idéias, de aprender com o ambiente e de estar sempre buscando grandes 

desafios, adotam estilos, estruturas e processos gerenciais que desencadeiam processos 

semelhantes ao nível individual. 

A revisão da literatura mostra que os processos de criação e aprendizado individual, 

de forma análoga ao processo organizacional, demandam e implicam reinvenção pessoal, 

ou seja, estão associados a mudanças de modelos mentais, mapas cognitivos e de 

comportamentos, assim como à busca de grandes desafios e resoluções de tensões internas. 

Além do mais, também se verifica que os indivíduos, em seus processos criativos e de 

aprendizado, dependem de grande motivação intrínseca, assim como da interação com 

outros, da combinação de múltiplas perspectivas e experiências e, finalmente, de tentativas 

e erros pessoais. 

Os conceitos acima, bastante associados aos das “Learning Organizations” ou das 

“Knowledge Creating Companies”, não são, todavia, facilmente traduzíveis, transferidos e 

aplicáveis à pratica gerencial. É com esta perspectiva que precisa-se analisar os 

“Facilitating Factors” ou “Enabling Conditions”, ou seja, as práticas, normas e processos 

que estimulam ou inibem a captação, geração, difusão e armazenamento de conhecimento 

pelas organizações. 

São vários os aspectos relacionados à Gestão do Conhecimento:  

1) papel da alta administração; 

2) cultura e estrutura organizacionais; 
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3) práticas de gestão de Recursos Humanos;  

4) impacto dos sistemas de informação e mensuração de resultados; e  

5) alianças estratégicas etc.  

Essa abordagem reflete a compreensão de que a Gestão do Conhecimento implica, 

necessariamente, a coordenação sistêmica de esforços em vários planos: organizacional e 

individual; estratégico e operacional; normas formais e informais. Em particular, quando se 

fala em Gestão do Conhecimento é necessário discutir:  

1) o papel da alta administração na definição dos campos de conhecimento, em 

que os funcionários da organização devem focalizar seus esforços de 

aprendizado, além do seu papel indispensável na definição de metas 

desafiadoras e na criação de culturas organizacionais voltadas à inovação, 

experimentação, aprendizado contínuo e comprometidas com os resultados de 

longo prazo e com a otimização de todas as áreas da organização;  

2) as novas estruturas organizacionais e práticas de organização do trabalho, que 

diversas organizações, em diferentes setores e em diferentes países, estão 

adotando para superar os limites à inovação, ao aprendizado e à geração de 

novos conhecimentos, impostos pelas tradicionais estruturas hierárquico-

burocráticas;  

3) quais são as práticas e políticas de administração de Recursos Humanos  

associadas à aquisição de conhecimentos externos e internos à organização, 

assim como à geração, difusão e armazenamento de conhecimentos na 

organização. Neste sentido, os princípios básicos - em alguns casos a partir de 

práticas emergentes - que deveriam estar norteando as várias políticas e práticas 

de administração de Recursos Humanos (recrutamento e seleção de pessoal, 

planos de carreiras, treinamentos e remuneração), visando:  

3.1) melhorar a capacidade das organizações de atrair e manter pessoas 

com habilidades, comportamentos e competências que adicionam aos 

estoques e aos fluxos de conhecimento (de valor) das mesmas; e 
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3.2) estimular comportamentos alinhados com os requisitos dos 

processos individual e coletivo de aprendizado, assim como aqueles que 

resguardem os interesses gerais e de longo prazo da organização no que 

tange ao fortalecimento de suas "core competences";  

4) como os avanços na informática e nas tecnologias de comunicação estão 

afetando os processos de geração, difusão e armazenamento de conhecimento 

nas organizações. A associação na literatura entre tecnologia de informação e 

Gestão do Conhecimento está relacionada ao uso de sistemas de informação 

para o compartilhamento de informações ou conhecimento. A Gestão do 

Conhecimento centra-se em três aspectos principais: foco nos ativos intangíveis 

(principalmente o fator humano), tornar a Gestão do Conhecimento algo 

explícito, incentivar e criar mecanismos que facilitem aos empregados o 

compartilhamento de seus conhecimentos. Em particular, várias tecnologias 

podem ser empregadas para esse fim: Intranets, groupware, document 

management systems, data warehouses, desktop-videoconferencing, electronic 

bulletin boards etc. Além disso, essas ferramentas podem ser classificadas em 

três grandes áreas:  

4.1) repositório de materiais de referência: conhecimento explícito que 

pode ser facilmente acessado e que evita duplicações de esforços;  

4.2) expertise maps: banco de dados com listas e descrições das 

competências de indivíduos de dentro e de fora da organização. Isto 

facilitaria o compartilhamento de conhecimento tácito; e 

4.3) just-in-time knowledge: ferramentas que reduzem as barreiras de 

tempo e distância no acesso a conhecimentos (ex: videoconferência).  

5) embora reconhecendo a importância dos esforços recentes de mensuração do 

Capital Intelectual, há que se destacar também os benefícios da mensuração dos 

resultados empresariais sob diversas perspectivas (adição ao estoque de 

conhecimento, em particular) e em sua comunicação por toda a organização; e 
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6) a crescente necessidade de as organizações se engajarem em processos de 

aprendizados com o ambiente e, em particular, por meio de alianças com outras 

organizações .  

O tema Gestão do Conhecimento tem bases sólidas em várias abordagens distintas e 

complementares. É convicção do autor do presente trabalho, ademais, que o recente foco 

da literatura nos processos geradores de conhecimento (de valor) representa, de fato, um 

avanço na teoria organizacional, visto que conseguiu evidenciar, com maior ênfase, como 

diversas práticas gerenciais e de organização do trabalho estão associadas a processos 

individuais e coletivos de criação, aprendizado e inovação. O tratamento mais analítico, 

entretanto, de suas principais questões continua a representar importantes desafios:  

1) Como mapear o conhecimento (competências individuais) existente nas 

organizações?  

2) Como facilitar e estimular a explicitação do conhecimento tácito dos 

funcionários?  

3) Como utilizar os investimentos em informática e em tecnologia de comunicação 

para se aumentar o conhecimento da organização e não apenas acelerar o fluxo 

de informações?  

4) Como atrair e selecionar pessoas com as requeridas competências, habilidades e 

atitudes? Que sistemas, políticas e processos devem ser implementados para 

moldar comportamentos relacionados ao estímulo à criatividade e ao 

aprendizado?  

5) Como manter o equilíbrio entre o trabalho em equipe e o trabalho individual e 

entre o trabalho multidisciplinar e a requerida especialização individual?  

Quando se pensa em Gestão do Conhecimento há uma superposição na direção das 

análises "micro" (indivíduos e grupos), "meso" (organização) e "macro" (ambiente). 

Reconhece-se, assim, que o aprendizado e a criação individual incluem a capacidade de 

combinar diferentes inputs e perspectivas, que o aprendizado organizacional demanda uma 

visão sistêmica do ambiente e a confrontação de modelos mentais distintos e, finalmente, 
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que o processo de inovação requer, crescentemente, a combinação de diferentes 

habilidades, conhecimentos e tecnologias de campos distintos do conhecimento e mesmo 

de diferentes setores econômicos.  

Subjacente ainda à maior parte destas questões está o reconhecimento de que o 

Capital Humano, formado pelos valores e normas individuais e organizacionais, bem como 

pelas competências, habilidades e atitudes de cada funcionário, é a "mola propulsora" da 

geração de conhecimentos e geração de valor nas organizações . Isto significa, por sua vez, 

reconhecer as necessidades de se estimular a motivação intrínseca, o estabelecimento de 

contatos pessoais, a análise de diferentes perspectivas, a abertura para a efetiva 

comunicação e para o aprendizado através de experiências, tentativas e erros individuais.  

A Gestão do Conhecimento tem caráter universal, ou seja, faz sentido tanto para 

organizações de setores tradicionais, como para organizações em setores de ponta; para 

organizações em setores primários, como para organizações em setores manufatureiros ou 

de serviços, para empresas do setor público, universidades particulares ou públicas. Além 

disso, não se limitam, por exemplo, ao chão de fábrica, departamento de novos produtos, 

áreas em contato com os clientes, área de logística e distribuição. A prática de Gestão do 

Conhecimento tem elevada importância para a competitividade das organizações no mundo 

todo, sobremaneira em empresas globalizadas e geograficamente distribuídas. A 

"tecnologia gerencial" expressa nos princípios e práticas de Gestão do Conhecimento 

discutidos neste trabalho apresenta, pode-se argumentar, elevada relação custo-benefício, 

além de se encontrar, em boa medida, ao alcance de praticamente qualquer tipo de 

organização, conforme exemplos arrolados neste trabalho. Há, entretanto, que se trabalhar 

com as condições de contorno vigentes.  

Neste sentido, o desnivelamento na formação educacional de boa parte dos países 

do mundo não poderia deixar de ser, mais uma vez, salientado. Os exemplos conhecidos de 

sucesso em solo nacional, as chamadas "ilhas de excelência", atestam, por sua vez, que a 

superação dessa desvantagem passa obrigatoriamente por estratégias educacionais, 

gerenciais e empresariais concatenadas e, pró-ativamente, inseridas no ambiente.  

Os desafios relacionados à adoção das práticas e modelos associados à Gestão do 

Conhecimento não são, evidentemente, triviais. Neste sentido, é preciso avaliar as várias 
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experiências (estudos de casos, em particular), reportadas na literatura, de organizações 

que se engajaram em grandes processos de mudanças. De maneira geral, eles apontam, 

antes de mais nada, para significativos esforços de conscientização e de comunicação e 

ativa participação pessoal da alta administração. Precisam, por outro lado, ser apoiados por 

mudanças de processos, estruturas, sistemas de informação e de incentivo individual e 

coletivo.  

Por fim, é convicção do autor deste trabalho que a simples intensidade dos 

investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) não pode ser diretamente associada a 

melhores desempenhos inovadores ou de geração e difusão de conhecimentos. Desta forma, 

qualquer esforço governamental de promover a mudança do país rumo a uma Sociedade do 

Conhecimento não pode deixar de levar em conta os avanços recentes na tecnologia 

gerencial relacionada à Gestão do Conhecimento.  

A Gestão do Conhecimento procura compreender, a partir dos recentes avanços nas 

tecnologias de informática e de telecomunicações, e das conclusões das teorias sobre 

criatividade e aprendizado individual e organizacional, como os investimentos nesta área 

podem de fato aumentar a capacidade de gerar, difundir e armazenar conhecimento de 

valor para as organizações e para o país.  
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3.2 - GESTÃO DO CONHECIMENTO: UMA VISÃO PRÁTICA 

 

Na prática, a Gestão do Conhecimento inclui a identificação e o mapeamento dos 

ativos intelectuais ligados à organização, a geração de novos conhecimentos para oferecer 

vantagens na competição pelo mercado e a acessibilidade a grandes quantidades de 

informações corporativas, compartilhando as melhores práticas e a tecnologia que torna 

possível esse processo.  

Na verdade, Gestão do Conhecimento deverá ser uma prática que estimule o 

verdadeiro compartilhamento, formando espíritos capazes de organizar os conhecimentos 

individuais, possibilitando a colocação do saber particular ou especializado a serviço da 

organização, da comunidade, do mundo. Montaigne afirmava que "antes uma cabeça bem-

feita que uma cabeça muito cheia". Assim, fazer Gestão do Conhecimento não é 

acumulação de saberes para o engrandecimento de um único indivíduo como o "dono do 

conhecimento organizacional", mas uma ação que estimule o saber coletivo, despertando 

nas pessoas o interesse e a vontade de compartilhar o que sabem. Frente a esse grande 

desafio, sugere-se que ela deve estar fundamentada nos seguintes pilares:  

1) Na formação de espíritos capazes de identificar e organizar seus próprios 

pensamentos, favorecendo a aptidão natural do ser humano de contextualizar e 

situar-se espacial e temporalmente, relacionando o que aprende com o mundo, 

interpretando-o e dando-lhe um significado que motive a si mesmo e o movimente 

em direção aos valores que acredita e a uma ética planetária.  

2) No despertar da condição do ser humano: ajudando as pessoas a se sentir parte 

integrante de um processo, reconhecendo-se num contexto de mundo, que extrapola 

normas e preceitos criados pela cultura fragmentária com a qual lidamos. Entender 

que essa cultura isolou o ser humano, dissociando-o da vida, eliminando as 

responsabilidades que cada um possui e fornecendo-lhes "tutores" para conduzir-

lhes a vida e o viver. É preciso resgatar a curiosidade e o impulso que motiva os 

indivíduos a responder às perguntas que sempre fizeram e que impulsionaram o 

avanço da humanidade: quem somos, o que desejamos, de onde vimos e para onde 

vamos?  
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Enquanto fragmentado, o saber não possui sentido, não fornece respostas às 

perguntas do homem, nem o situa na sociedade. À medida que a pessoa é despertada pela 

curiosidade, começa a responder a suas próprias indagações e vai dando sentido ao que 

realiza, adquirindo conhecimento. A relação entre o que nos insere no mundo e o que nos 

diferencia dele, é o ponto de partida para a aprendizagem. Gestão do Conhecimento é 

identificar e reconhecer os talentos da equipe, valorizando os resultados que apresentam e 

estimulando o florescimento das competências da equipe, incentivando-as a sempre fazer 

perguntas.  

1) No ensinar estratégias para que as pessoas possam dar sentido às suas vidas- 

todos têm um propósito, objetivos pelos quais se luta e desafios que se pretende 

vencer. É preciso preparar-se para os desafios e as incertezas da existência 

humana, concedendo-lhes um significado que representem os verdadeiros 

anseios do ser humano. O caminho deve ser trilhado pelos indivíduos, e 

compartilhadas as experiências adquiridas.  

2) No entender o significado da cidadania reaprendendo a cultura, as raízes e os 

valores que a conduzem e dão significado ao ser social. Entender os valores 

éticos e morais que devem guiar o destino da sociedade e do planeta Terra, 

morada do homem.  

3) No fazer as pessoas entenderam e passarem a exercitar a responsabilidade de 

cada uma e de todas elas na construção do mundo que se deseja. Não há tutela, 

não há tutelados, mas pessoas capazes, responsáveis pelo próprio destino e sem 

medo de assumir riscos.  

Frente a este novo desafio, os dirigentes empresariais precisam determinar 

claramente o papel que a informação e o conhecimento desempenham no planejamento e 

na execução da estratégia competitiva de sua organização, pois do contrário eles se 

arriscam a ficar numa posição de desvantagem perante seus concorrentes mais capacitados. 

Dentro desse contexto, torna-se imperativa a compreensão do potencial global da 

informação e do conhecimento dentro da organização, de modo a minimizar as incertezas e 

as ameaças ambientais e a maximizar as oportunidades (Vieira, 1993). 
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3.3 - A INFORMAÇÃO E O CONHECIMENTO 

 

 “Conhecimento é ‘expertise’, é saber feito de verdades ou 

princípios adquiridos a partir do estudo, da investigação e 

do desenvolvimento.. A informação é a notícia ou 

inteligência transmitida, facto ou dado transmitido por 

palavras ou de forma escrita. Da mesma forma que a 

madeira é matéria prima para a construção de uma porta, 

a informação é a matéria prima do conhecimento. Várias 

características transformam-no em recurso único: é 

difundível e auto-reproduz-se, é substituível, move-se à 

velocidade da luz e é compartilhável”. 

(Doutor Joaquim Borges Gouveia, Professor Catedrático - 
Universidade de Aveiro - em orientação ao autor, 2004) 

 

Tendo em vista os riscos e as incertezas do ambiente globalizado, o conhecimento 

organizacional tornou-se essencial para a sobrevivência das organizações, uma vez que 

estas se tornaram verdadeiras salas de aula, onde são oferecidas formas diversificadas de 

informação que, uma vez convertidas em conhecimento, promovem benefícios para todos, 

seja na adaptação à nova realidade externa, seja ao novo comportamento organizacional na 

realidade interna. 

Em geral, a fascinante discussão sobre Gestão do Conhecimento gera muito 

interesse. Mas faz-se necessário, nessa discussão, diferenciar dados, informação e 

conhecimento de forma mais profunda do que o senso comum apresenta (Silva, 2003). 

Dados, informações e conhecimento são elementos presentes no dia-a-dia das 

organizações em seus principais processos, sejam eles de apoio, operacionais ou de decisão. 

É com conhecimento que se transformam dados em informações e, posteriormente, por 

meio da análise e compreensão das informações é que se chega a novos produtos e 

processos que, por sua vez, trarão novas experiências e conhecimentos à organização 

(Prusak apud Liebowitz, 2000).  
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Na prática as palavras “dados”, “informação” e “conhecimento” são confundidas 

com freqüência por diversos autores em suas tentativas de analisar e definir o assunto. 

Nesta mesma linha, seguem as organizações que, por não conseguirem esse esclarecimento, 

julgam estar praticando a Gestão do Conhecimento quando estão no máximo gerenciando a 

informação. É preciso assim distinguir as diferenças existentes entre dados, informação e 

conhecimento. Há uma hierarquia que deve ser entendida e que está descrita na Figura 

3.3.a. 

Nessa hierarquia os dados são componentes essenciais para gerar informação que 

faça diferença para quem a usa. Essa informação, ligada à capacidade de raciocínio das 

pessoas (conhecimento tácito), será convertida em novos conhecimentos para as pessoas e 

para as organizações. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.3.a – Etapas na geração do conhecimento e inteligência. 
Fonte: Tjadem, (1996). 

 

Dados representam um conjunto de fatos discretos e objetivos sobre eventos, 

podendo ser entendidos numa organização como registros estruturados de transações 

(Davenport & Prusak, 1998). 

Geralmente dados descrevem uma parte de um fato ou acontecimento. Apenas após 

seu tratamento esses dados poderão ser convertidos em informações. Eles por si só não 

descrevem um fato e não permitem julgamento conciso. 
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Informação é dado que faz diferença, ou como diz Peter Drucker (apud Davenport 

& Prusak) (1998), dados com atributos de relevância e propósito. Geralmente, informação 

é entendida como mensagem, normalmente sob a forma de documentos ou mensagens 

visuais e/ou auditivas. Informação é, acima de tudo, contextual. 

Conhecimento está ligado à capacidade de agir (Sveiby, 1997). É intuitivo e, 

portanto, difícil de definir. Está ligado a experiências e valores do usuário, sendo acima de 

tudo ligado a padrões de reconhecimento, analogias e regras implícitas. Na maior parte das 

vezes está, numa organização, na cabeça de seus profissionais (conhecimento tácito) ou em 

documentos (conhecimento explícito). Explica-se, então, por que a grande confusão entre 

gestão da documentação e Gestão do Conhecimento. Conhecimento é um tipo de 

informação mais estruturada, com alto grau de refinamento, carregada de entendimento 

sobre um domínio. 

Em muitas das abordagens estudadas nas organizações, é possível estabelecer uma 

ligação muito próxima entre informação e conhecimento. A informação é uma relação de 

dados acomodados de uma certa forma, que podem originar o conhecimento. Já o 

conhecimento é identificado a partir de crenças produzidas pelas informações existentes. A 

criação de conhecimento, portanto a aprendizagem, envolve muito mais que processamento 

de informação. 

Para interpretar melhor o conhecimento, Levy (1999) conseguiu dividi-lo nas 

seguintes formas de conhecimento, traduzidos aqui em saberes que são:  

Saber o quê: Conhecimento sobre algum tipo de fato. Está muito próximo das 

definições de informação. Assim sua explicitação está ao alcance. 

Saber por quê: São as razões/motivos que se encontram por trás de qualquer 

decisão. Muitas vezes explicitamos esses conhecimentos ao criarmos as regras de negócio 

que regem a organização. A tecnologia de Datawarehouse, DataMining e Business 

Intelligence tem utilizado muito esse tipo de conhecimento para extrair das bases de dados 

transacionais novos conhecimentos. 
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Saber como: São as interpretações utilizadas para, através da análise de um 

conjunto de informações, estabelecer soluções para problemas. Muitos desses saberes são 

explicitados em sistemas periciais e também nos vários modelos de simulação. 

Saber quem: Apesar de pouco utilizado nas organizações, o conhecimento de quem 

está envolvido em cada fase dos processos de uma organização tem, a cada dia, ganho mais 

força. É o que mostram os sistemas de workflow e colaboração.  

No passado das organizações, a posse de informação era sinônimo de poder. Na 

sociedade pós-capitalista, o poder advém da transmissão, utilização e aplicação das 

informações (Drucker, 1981). Assim sendo, informação não é poder. O verdadeiro poder 

reside na habilidade de coletar, processar e dispor a informação de tal modo a transformá-

la em conhecimento que pode ser utilizado para atingir metas (Campos, 1996). Informação 

e conhecimento capacitam as pessoas para a tomada de decisão sobre as futuras ações.  

As análises realizadas sobre um determinado contexto possibilitam aos 

profissionais uma decisão mais concisa. Essa decisão, traduzida em conhecimento da 

situação, possibilita a alguém tomar uma ação com muito mais precisão e objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 3.3.b – Dados, Informações, Conhecimento e Ação. 
Fonte: Adaptado de Sveiby (2001). 
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Com a interpretação da Figura 3.3.b, pode-se demonstrar como a hierarquia dados, 

informação e conhecimento se relaciona e auxilia na criação dos novos conhecimentos e, 

conseqüentemente, na tomadas de ações.  

Estabelecendo-se uma hierarquia de valores, pode-se identificar o conhecimento 

como o topo de uma pirâmide que possui como base os dados (ver Figura 3.3.c). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 3.3.c – Hierarquia de valores. 
Fonte: o Autor do presente trabalho. 

 

As informações, por sua vez, são consideradas como tal a partir do momento em 

que contêm uma mensagem a ser transmitida de um emissor a um receptor. Sua função 

seria mudar o modo como o destinatário vê algo, exercer algum impacto sobre seu 

julgamento e comportamento. Os dados se transformam em informações a partir do 

momento em que o seu criador lhes agrega valor.   

O conhecimento tem origem na informação da mesma forma que esta tem sua 

origem nos dados. Entretanto, para ocorrer a transformação da informação em 

conhecimento, é necessário que haja um trabalho de comparação, análise das 

conseqüências e das conexões entre as informações e um processo de interlocução com 

outras pessoas para a validação do conhecimento.  
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dos dados. Entretanto, para ocorrer a transformação da informação em 

conhecimento, é necessário que haja um trabalho de comparação, análise das 

conseqüências e das conexões entre as informações e um processo de interlocução com 

outras pessoas para a validação do conhecimento.  

Conhecimento e informação são palavras presentes hoje na pauta de muitas 

discussões, seja nas comunidades técnico-científicas, seja no universo das organizações . 

Os dois termos têm se cruzado com tanta freqüência, que alguns chegam a tomá-los como 

sinônimos. Devido a essa relação intrínseca, é importante que se faça uma análise sobre o 

conceito “informação” e o conceito “conhecimento” com base na literatura (Vasconcelos, 

2000). 

Kando (1994) agrupa os conceitos de informação em três categorias 

interdependentes: 

a) Informação Objetiva 

Nesta categoria, a informação pode ser medida e observada e é uma entidade 

isolada fora da mente humana. Esta categoria de conceitos de informação é também 

essencial porque pode ser gravada, armazenada e comunicada. Buckland (1991) 

classifica este tipo de conceito de informação como information as thing 

(informação como coisa), ou seja, quando o termo informação é usado para indicar 

objetos tais como dados e documentos, os quais são considerados informação 

porque são informativos. Para Buckland (1991), qualquer informação que precise 

ser expressa, descrita e representada para ser comunicada encontra-se na categoria 

da informação como coisa, que coincide com o conceito de informação objetiva de 

Kando. A informação objetiva tem como características-chave: ser tangível; ser 

processável (passível de manipulação); ser uma evidência. Podem-se citar como 

exemplos: dados (que podem ser gravados e estocados no computador), textos e 

documentos. 

b) Informação Subjetiva 

Nesta categoria a informação é centrada nos receptores e por isto é denominada de 

intangível. Depende da situação individual, tal como o estágio de conhecimento do 

receptor, de sua intenção ou interesse. Essa informação depende das idéias que cada 



 114

pessoa tem na sua mente. Informação subjetiva é aquela que não pode ser tocada, 

observada ou medida e precisa ser representada ou expressa para ser comunicada. É 

denominada por Buckland (1991) de information as knowledge (informação como 

conhecimento). 

c) Informação como Processo 

Nesta categoria a informação objetiva é ligada à subjetiva pelo processo de 

construção do sentido, ou melhor, pelo processo de ser informado. Quando alguém 

é informado, o que ele sabe é modificado. Ao ato de informar, Buckland (1991) dá 

o nome de information as process (informação como processo). Esta definição está 

de acordo com a conceituação de Sveiby (1998), que chama de informação o 

processo de comunicação através do qual se utiliza a linguagem para articular 

alguns dos conhecimentos individuais. O autor chama a atenção para o fato de a 

informação ser transmitida não só por palavras mas, principalmente, por gestos e 

expressões: o corpo é utilizado pelos indivíduos como um emissor de informação. 

Para Nonaka & Takeuchi (1997), o conhecimento diz respeito a crenças e 

compromissos, ou seja, à aquisição e ao domínio do conhecimento liga-se uma ação, e esta, 

por sua vez, significa objetivos específicos, com significado. A informação é uma 

ferramenta para construção do conhecimento. Isolada ou agrupada, pode compreender 

apenas uma relação, uma lista de dados sem objetivo maior. O conhecimento, ao contrário, 

não obedece a essa estática, pois está envolvido com o processo evolutivo humano em 

exercitar a verdade das coisas.  

Machup, citado por Nonaka & Takeuchi (1997), afirma que a informação afeta o 

conhecimento acrescentando-lhe algo ou reestruturando-o. Para Dretske, também citado 

por Nonaka & Takeuchi (1997), a informação é um produto capaz de gerar conhecimento, 

e a informação que um sinal transmite é o que podemos aprender com ele. O conhecimento 

é identificado como a crença produzida (ou sustentada) pela informação. Assim, a 

informação é um fluxo de mensagens, enquanto o conhecimento é criado por esse mesmo 

fluxo de informação ancorado nas crenças e nos compromissos do seu detentor. 
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Davenport & Prusak (1998) reforçam que é “importante frisar que informação e 

conhecimento não são sinônimos”. 

Ainda Davenport & Prusak (1998) citam que a informação é uma mensagem 

geralmente na forma de um documento ou uma comunicação audível ou visível. Como 

acontece com qualquer mensagem, a informação tem um emitente e um receptor. Ela tem 

por finalidade mudar o modo como o destinatário vê algo, exercer algum impacto sobre 

seu julgamento e comportamento. 

Quanto ao conhecimento, Davenport & Prusak (1998) citam que: 

“(...) tem origem na cabeça das pessoas. Valores e crenças são partes 

integrantes do conhecimento, pois determinam, em grande medida, aquilo 

que o conhecedor ´vê´, absorve e conclui coisas diferentes nas mesmas 

situações, e organizam o conhecimento em função de seus valores. Uma das 

razões pelas quais se acha o conhecimento valioso é que ele está próximo 

da ação e se pode usar para tomadas de decisões acertadas”. 

Conhecimento é uma mistura fluida de experiência condensada, valores, 

informação contextual e insight experimentado, a qual proporciona uma estrutura para a 

avaliação e incorporação de novas experiências e informações. Ele tem origem e é aplicado 

na mente dos conhecedores. Nas organizações, ele costuma estar embutido não só em 

documentos ou repositórios, mas também em rotinas, processos, práticas e normas 

organizacionais (Davenport & Prusak, 1998). 

O conhecimento, na Sociedade do Conhecimento, não é puro nem simples, é uma 

mistura de vários elementos existentes no interior das pessoas, fazendo parte da 

complexidade e imprevisibilidade humanas. Internamente, as organizações, através das 

pessoas que as compõem, sempre procuraram, usaram e valorizaram o conhecimento, não 

constituindo algo de novo. A novidade está em reconhecer o conhecimento como ativo 

corporativo e entender a necessidade de geri-lo e cercá-lo com o mesmo cuidado dedicado 

aos demais ativos tangíveis (Davenport & Prusak, 1998). 

Na verdade, o conhecimento organizacional é inerente a todas as organizações e é 

definido como “a capacidade de executar tarefas que as pessoas não conseguem fazer 
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atuando de forma isolada, tarefas essas projetadas para criar valor para as partes 

interessadas na organização” (Garvin & Nayak, 1998). 

Nonaka & Takeuchi (1997) observam que o ocidente desenvolveu recentemente um 

grande interesse pelo tema do conhecimento. Entretanto, existem diferenças na concepção 

do conhecimento entre o Ocidente e o Oriente, cujas raízes remontam à Grécia Antiga. O 

conhecimento para o oriental é basicamente tácito, difícil de ser explicado e transmitido e 

representa uma vantagem competitiva. Já o ocidental entende o conhecimento como 

basicamente explícito. 

Grande parte do emaranhado de definições acerca de Gestão do Conhecimento vem 

da falta de clareza e de diferenciação entre dados, informação e conhecimento. As 

organizações investem em sistemas para captar, organizar e disseminar informações, e 

depois intitulam essas práticas de “Gestão do Conhecimento”. Acontece que, por definição, 

conhecimento não pode ser convertido em um objeto e transmitido de uma pessoa para 

outra (Lapa, 2004). 

Drucker (1999) definiu informação como dados dotados de relevância e propósito, 

e Davenport (1998) coloca que quem dota os dados de relevância são os seres humanos. 

Mesmo quando um computador transforma automaticamente dados em gráficos 

informativos, houve a participação humana para definição do seu desenho. A informação, 

diferente do dado, exige análise, e pessoas diferentes farão diferentes análises dos dados. A 

subjetividade complica a vida dos administradores informacionais: informação é difícil de 

ser transferida com fidelidade. 

O conhecimento é a informação mais valiosa e, portanto, mais difícil de gerenciar 

(Davenport, 1998). É valiosa porque alguém deu à informação um contexto, um 

significado, uma interpretação; alguém refletiu, acrescentou a ela sua própria sabedoria e 

considerou suas implicações mais amplas.  

O dado pode ser encarado como fragmento bruto e desarticulado da realidade, 

enquanto informação é todo o conteúdo (dados, fatos, textos, sons, imagens) organizado 

para comunicação em qualquer formato e por meio de qualquer canal ou suporte. O 

conhecimento é formado a partir de informações sistematizadas e assimiladas pelo 
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indivíduo, de forma relacionada com seu saber e sentir anteriores. Refere-se à inteligência 

como informações analisadas e contextualizadas para fins decisórios de alto valor agregado 

(Lapa, 2004). 

Qualificando a informação como um instrumento que modifica a consciência do 

homem e do seu grupo social, Antonio Barreto (2000) define informação como sendo 

“estruturas significantes com a competência de gerar conhecimento no indivíduo, em seu 

grupo, ou na sociedade.” E afirma que “a relação entre informação e conhecimento só se 

realiza se a informação é percebida e aceita como tal, colocando o indivíduo em um 

estágio melhor”. 

Partindo desse ponto, Barreto (2000) defende, como agente modificador da 

produção do conhecimento, o conceito de assimilação da informação como um processo de 

interação entre o indivíduo e uma determinada estrutura de informação, que vem gerar uma 

modificação em seu estado cognitivo, produzindo conhecimento, que se relaciona com a 

informação recebida. 

O conhecimento é, portanto, um estágio qualitativamente superior ao uso da 

informação. É qualquer alteração provocada no estado cognitivo do indivíduo, isto é, no 

seu estoque mental de saber acumulado, proveniente de uma interação positiva com uma 

estrutura de informação. Essa modificação altera o seu estoque de saber, porque acrescenta 

novo saber ou porque sedimenta um saber já estocado ou, ainda, porque modifica um saber 

anteriormente estocado. Se nenhuma alteração ocorrer no indivíduo, não aconteceu a 

assimilação da informação e, portanto, não se efetivou a relação informação/conhecimento 

(Lapa, 2004). 

 

3.3.1 - OS DOIS TIPOS DE CONHECIMENTO: TÁCITO E EXPLÍCITO 

 

“O conhecimento não é estático, é dinâmico, difícil de ser 
obtido e ser mantido atualizado e deve ser perseguido 
como o Santo Graal”. 

(Jashapara, 1993) 
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Nonaka & Takeuchi (1997) ressaltam uma preocupação quanto aos tipos de 

conhecimentos e às formas de interação necessárias para gerá-los e transmiti-los. Segundo 

esses autores, há dois tipos distintos de conhecimentos: o tácito e o explícito. 

Os autores ressaltam que a distinção entre conhecimento explícito e conhecimento 

tácito é a chave para a compreensão das abordagens ocidental e japonesa ao conhecimento. 

O conhecimento explícito pode ser facilmente processado por um computador, transmitido 

eletronicamente e armazenado em bancos de dados. Entretanto, a natureza subjetiva e 

intuitiva do conhecimento tácito dificulta o seu processamento ou a sua transmissão por 

qualquer método sistemático ou lógico. Para que possa ser comunicado e compartilhado 

dentro da organização, o conhecimento tácito tem que ser convertido em palavras ou 

números que qualquer um possa compreender. É exatamente durante o tempo em que essa 

conversão ocorre, de tácito em explícito e, novamente em tácito, que o conhecimento 

organizacional é criado (Nonaka & Takeuchi, 1997). 

Eles entendem que o conhecimento é basicamente tácito, isto é, algo altamente 

pessoal, está profundamente enraizado nas ações e experiências de um indivíduo, bem 

como em suas emoções, valores e ideais. É difícil de ser visto, o que dificulta sua 

transmissão e compartilhamento com os outros. Em outras palavras, podemos saber mais 

do que podemos dizer. O conhecimento tácito inclui elementos cognitivos e técnicos. Os 

elementos cognitivos, modelos mentais, modelos do mundo criados pelos seres humanos, 

estabelecendo e manipulando analogias em suas mentes, e os elementos técnicos incluem 

know-how concreto, técnicas e habilidades. Já o conhecimento explícito ou codificado, 

refere-se ao conhecimento transmissível em linguagem formal ou sistemática. 

A identificação do conhecimento tácito por muitos autores é baseada no trabalho 

seminal de Michael Polanyi, The Tatic Dimension, publicado em 1966. Segundo esse autor, 

o conhecimento tácito pode ser expresso como uma capacidade de podermos saber mais do 

que podemos dizer. 

Polanyi (1966) tende a definir o conhecimento tácito em termos de sua 

incomunicabilidade, mas esse ponto de vista não é consensual. Há também o ponto de vista 

que entende que tácito não significa conhecimento que não pode ser codificado, mas é 

melhor explicado como “conhecimento ainda não explicado” (Spender, 1996) e que, ao 
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aprofundar o conceito de conhecimento tácito, podemos identificar componentes 

tradicionalmente relegados na discussão na literatura de administração. 

Para Nonaka & Takeuchi (1997): 

“Embora os gerentes ocidentais estejam mais acostumados a lidar com o 

conhecimento explícito, o reconhecimento do conhecimento tácito e sua 

importância têm diversas implicações de suma relevância (...) dá origem a 

uma perspectiva totalmente diferente da organização – não  a de uma 

máquina de processamento de informações, mas a de um organismo vivo”. 

“... começa-se a considerar a inovação de uma forma diferente (...). O 

compromisso pessoal dos funcionários e sua identificação com a 

organização e sua missão tornam-se indispensáveis (...). Criar novos 

conhecimentos significa, quase que literalmente, recriar a organização e 

todos dentro dela em um processo contínuo de auto-renovação 

organizacional e pessoal”. 

As pesquisas de Nonaka & Takeuchi (1997) abriram novos caminhos para a 

compreensão da localização do conhecimento nas organizações e, por conseqüência, sobre 

a dinâmica de criação do conhecimento. Outros estudiosos adotaram abordagens diferentes, 

e novos termos foram criados para identificar e nomear o patrimônio de conhecimentos das 

organizações .   

Stewart (1998) introduziu o conceito de “Capital Intelectual” como sendo a soma 

do conhecimento de todos em uma organização, o que lhe proporciona vantagem 

competitiva. Para ele, gerenciar o Capital Intelectual deve ser a prioridade número um de 

uma organização. O autor ressalta que o conhecimento sempre foi importante, citando que 

não é sem motivo que somos homo sapiens (o homem que pensa). Lembramos que Morin 

& Kern (1995) classificam o homem como homo sapiens demens (homem racional 

insensato), ser complexo e múltiplo. Para eles as possibilidades cerebrais do ser humano 

são fantásticas, não somente para o melhor como também para o pior: se temos 

possibilidade de desenvolver o planeta, temos também a possibilidade de destruí-lo.  
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Sveiby (1998) ressalta os vários significados do termo conhecimento, podendo ser: 

informação, conscientização, saber, cognição, sapiência, percepção, ciência, experiência, 

qualificação, discernimento, competência, habilidade prática, capacidade, aprendizado, 

sabedoria, certeza etc., cada uma destas definições dependendo do contexto em que o 

termo é aplicado. O autor defende que o conhecimento tem quatro características principais: 

1) É em grande parte tácito; isto significa que é algo pessoal, formado dentro de 

um contexto social e individual, ou seja, não é propriedade de uma organização 

ou de uma coletividade. Embora pessoal, o conhecimento é também construído 

de forma social. O conhecimento transferido socialmente se confunde com a 

experiência que o indivíduo tem da realidade (Polanyi, 1983). 

 

2) É orientado para a ação; isto significa que estamos constantemente gerando 

novos conhecimentos por meio da análise das impressões sensoriais que 

recebemos e perdendo os antigos. Essa qualidade dinâmica do conhecimento é 

refletida em verbos como aprender, esquecer, lembrar e compreender. A esse 

processo de aquisição e geração de conhecimento Polanyi (1983) dá o nome de 

“processo de saber”. A associação de conhecimentos constitui uma habilidade 

pessoal inalienável e intransferível, cada pessoa devendo construí-la 

individualmente. 

 

3) É sustentado por regras. O cérebro cria, ao longo do tempo, inúmeros padrões 

que agem como regras inconscientes de procedimentos para lidar com todo tipo 

de situação. Essas regras permitem que o ser humano aja com rapidez e eficácia 

sem ter de parar para pensar no que está fazendo e desempenham um papel vital 

na aquisição e aperfeiçoamento de habilidades, estando atreladas ao resultado 

das ações. O conhecimento das regras funciona também como um 

conhecimento tácito. 

 

4) Está em constante mutação, mas quando explicitado pela linguagem, o 

conhecimento se torna estático. A linguagem por si só não é suficiente para 

transformar o conhecimento tácito em explícito. Sempre se sabe mais do que se 
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consegue expressar, e por isto o resultado é que o que se expressa é menos do 

que o que se sabe de forma tácita. 

 

Os economistas Brian Arthur e Paul Romer, citados por Sveiby, ressaltam algumas 

diferenças importantes entre conhecimento e capital, que, segundo eles, serão responsáveis 

pela transformação da economia mundial nos próximos anos: 

1) Conhecimento compartilhado é conhecimento dobrado. O melhor jeito de 

multiplicar o conhecimento é compartilhá-lo. O conhecimento cresce quando 

compartilhado e quando usado, ao contrário do capital, que, quando 

compartilhado é dividido. 

2) O conhecimento se deteriora quando não é usado. As habilidades, como por 

exemplo a fluência em uma determinada língua, se deterioram quando não são 

usadas. Ao contrário, patrimônios tangíveis, como o carro, desvalorizam-se 

quando são usados. 

 

De tudo o que acima se expôs, pode-se concluir que vários autores têm se dedicado 

à análise dos termos informação e conhecimento, sem haverem, no entanto, atingido um 

conceito único para cada termo. 

No presente trabalho, utilizar-se-ão os termos “informação” e “conhecimento” em 

consonância com as definições propostas por Nonaka & Takeuchi (1997), a saber: 

1) A informação é um meio ou um material necessário para extrair e construir o 

conhecimento. 

 

2) O conhecimento apresenta-se em dois tipos, isto é, o explícito pode ser 

articulado na linguagem verbal e portanto transmitido facilmente entre os 

indivíduos. O tácito é o conhecimento pessoal incorporado à experiência 

individual, difícil de ser articulado na linguagem formal. 

O conhecimento existente na organização difere em suas dimensões, e essas 

diferenças devem refletir-se no valor e na utilidade estratégica desse conhecimento. 
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Entender os elementos constitutivos do conhecimento é a base para se entender uma 

classificação do conhecimento da organização. Tentativas de resolver problemas práticos 

freqüentemente geram relações entre indivíduos que podem proporcionar informação útil. 

A troca e desenvolvimento de informação dentro dessas comunidades em amadurecimento 

facilitam a criação de conhecimento, estabelecendo uma relação entre as dimensões 

rotineiras do trabalho do dia-a-dia e uma aprendizagem e inovação ativas (Nonaka & 

Takeuchi, 1997). Essas comunidades representam, portanto, um papel-chave do processo 

de socialização apresentado por Nonaka & Takeuchi (1997), onde conhecimento tácito 

entre indivíduos é integrado, passo importante para o desenvolvimento de conhecimento.  

Nesse sentido, no próximo item faz-se necessário abordar os processos de criação, 

transformação e circulação do conhecimento nas organizações. 

 

3.3.2 - A CRIAÇÃO DO CONHECIMENTO NAS ORGANIZAÇÕES  

 

 “O sucesso das empresas japonesas se deve à sua 

capacidade e especialização na criação do conhecimento 

organizacional, que representa a capacidade da 

organização em criar novo conhecimento, difundi-lo na 

organização como um todo e incorporá-lo a produtos, 

serviços e sistemas”. 

(Nonaka & Takeuchi, 1997) 

 

Na visão de Nonaka & Takeuchi (1997), o conhecimento é criado dentro da 

organização para torná-la mais bem-sucedida e mantê-la no mercado, competitiva e à 

frente de suas concorrentes, na medida do possível. Os autores relacionam aspectos 

importantes na resolução da criação do conhecimento da organização, entendendo que, 

com a finalidade de evitar a estagnação e mesmo comprometer a sobrevivência da 

organização no mercado, estas devem: 
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“(1) alavancar a base de conhecimentos tácitos de um indivíduo e fazer uso 

da socialização para transferir esse conhecimento a toda a organização; (2) 

ampliar a criação aos diferentes níveis da organização, ou seja, difusão 

interativa do conhecimento; (3) ampliar as condições capacitadoras, e (4) 

continuar e criar constantemente nova tecnologia”. 

O conhecimento está constantemente fluindo, transformando-se e sendo criado e 

recriado dentro de organizações , instituições de pesquisa, universidades e outros agentes. 

Mas esse processo não ocorre só internamente a uma determinada organização. 

Normalmente, ele ultrapassa os limites das organizações e se dá em nível de redes 

formadas por muitos atores diferentes, como organizações , institutos de pesquisa, 

universidades, consultores, laboratórios, usuários, etc. 

Para entender os processos de criação, transformação e circulação do conhecimento, 

o autor do presente trabalho terá como base principalmente o modelo proposto por Nonaka 

& Takeuchi (1997). Esse modelo é focado na criação do conhecimento dentro da 

organização, mas, para o propósito deste trabalho, ele será complementado por outras 

abordagens e ampliado para explicar os processos de criação, transformação e circulação 

do conhecimento dentro de redes de inovação. 

Nonaka & Takeuchi (1997) centram sua análise no processo de criação e 

transformação do conhecimento dentro da organização e propõem uma nova abordagem 

para esse processo, baseados na experiência japonesa. Os autores colocam que os 

observadores ocidentais partem da visão da organização como uma máquina para 

“processamento de informações”, e o conhecimento é visto como sendo necessariamente 

explícito – algo formal e sistemático. Por outro lado, as organizações japonesas vêem o 

conhecimento como sendo basicamente tácito – algo dificilmente visível e exprimível. 

É enfatizada a importância do aprendizado tanto a partir da experiência direta 

quanto por tentativa e erro. Aprende-se não só com a mente, mas também com o corpo: “é 

preciso sentir”. “Criar novos conhecimentos não é apenas uma questão de aprender com 

outros ou adquirir conhecimentos externos. O conhecimento deve ser construído por si 

mesmo, muitas vezes exigindo uma interação intensiva e laboriosa entre os membros da 

organização.... As organizações no Japão acreditam que o conhecimento novo não pode 



 124

ser criado sem uma interação intensiva entre externo e interno. Para criar conhecimento, 

o aprendizado que vem dos outros e as habilidades compartilhadas com outros  precisam 

ser internalizados – isto é, modificados, enriquecidos e traduzidos de modo a se ajustarem 

à identidade e auto-imagem da organização” (Nonaka & Takeuchi, 1997).  

O modelo de criação do conhecimento de Nonaka & Takeuchi está apoiado no 

pressuposto de que o conhecimento humano é criado e expandido através da interação 

entre o conhecimento tácito e o conhecimento explícito. Os modos de transformação de 

conhecimento podem se dar através de socialização, externalização, combinação e 

internalização.   

Em primeiro lugar, o modo da socialização normalmente começa desenvolvendo 

um campo de interação. Esse campo facilita o compartilhamento das experiências e 

modelos mentais dos membros. Em segundo, o modo de externalização é provocado pelo 

diálogo ou pela reflexão coletiva significativos, nos quais o emprego de uma metáfora ou 

analogia significativa ajuda os membros da equipe a articular o conhecimento tácito oculto 

que, de outra forma, é difícil de ser comunicado. Em terceiro, o modo de combinação é 

provocado pela colocação do conhecimento recém-criado e do conhecimento já existente 

proveniente de outras seções da organização em uma rede, cristalizando-os assim em um 

novo produto, serviço ou sistema gerencial. Por fim, o aprender fazendo provoca a 

internalização (Nonaka & Takeuchi, 1997).  

Uma organização não pode criar conhecimento sozinha. Assim, a base do processo 

é o conhecimento tácito dos indivíduos. A organização tem de mobilizar o conhecimento 

tácito criado e acumulado no nível individual. O conhecimento tácito mobilizado é 

ampliado organizacionalmente através dos quatro modos de conversão do conhecimento e 

cristalizado em níveis ontológicos (níveis organizacionais) superiores. 

Nesse conceito, intitulado espiral do conhecimento, cujo detalhamento foi realizado 

no Capítulo 2, a interação entre o conhecimento tácito e o conhecimento explícito terá uma 

escala cada vez maior à medida que se elevarem os níveis ontológicos. Assim, a criação do 

conhecimento organizacional é um processo em espiral, que começa no nível individual e 

vai se elevando, ampliando comunidades de interação que cruzam fronteiras entre seções, 

departamentos, divisões e organizações (Nonaka & Takeuchi, 1997).  
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Na socialização, o conhecimento tácito passa da forma individual para a coletiva. 

Mas o conhecimento tácito exige esforços de aprendizagem, interação e experiência para 

ser transferido. Ele exige o contato e o convívio pessoal entre o “mestre” e o “aluno”. O 

processo de socialização do conhecimento tácito pode ser comparado à formação dos 

artesãos da Idade Média, que começavam como aprendizes dos mestres artesãos e 

aprendiam desde as regras básicas até as sutilezas e os “macetes” do ofício, através da 

observação, imitação, experiência e convívio durante vários anos. 

O conhecimento tácito, por sua característica, é o tipo de conhecimento de mais 

difícil transmissão nas organizações. O compartilhamento desse tipo de conhecimento 

depende de diversos fatores extra-organizacionais, envolvendo muitas vezes fatores 

emocionais e motivacionais. Todavia, este é mais facilmente compartilhado dentro de uma 

organização do que entre indivíduos de organizações diferentes, pois ele depende de 

elementos culturais, específicos a um ambiente ou a uma visão de mundo, os quais estão 

ligados ao tácito cognitivo, que podem ser mais bem compreendidos pelas pessoas que 

convivem no mesmo ambiente. 

Já o conhecimento codificado é mais facilmente coletivizado, pois ele tem a 

característica de ser não-rival e poder ser utilizado por muitos indivíduos ao mesmo tempo, 

além do fato de a transferência do conhecimento explícito exigir poucos esforços e 

implicar baixos custos.  

Então, para que o conhecimento possa ser transferido para muitos indivíduos e com 

rapidez, é mister que seja codificado. Colocando em outras palavras, o conhecimento 

codificado passa da forma individual para a coletiva pela simples e rápida transferência, ao 

passo que o conhecimento tácito passa do individual para o coletivo somente pela 

socialização (convivência, interação). 

O conhecimento flui e passa por transformações não somente dentro da organização, 

visto que a organização consiste em um sistema aberto que está interagindo com o meio. 

Portanto, será incorporada à análise a dimensão interno/externo, pois o conhecimento 

também está circulando entre as organizações, instituições, usuários, indivíduos externos, 

etc. Existem duas transferências possíveis nesta dimensão:  
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1) Transferência de conhecimento codificado de uma organização para outra.  

2) Transferência de conhecimento tácito de uma organização para outra. 

Ao circular ou ser transferido, o conhecimento transforma-se em maior ou menor 

grau, pois cada ator interage de forma diferente com o novo conhecimento. O tácito, ao 

passar da forma individual para a coletiva ou da interna para externa (ambas através da 

socialização, convivência), sofre grandes transformações, pois ele possui uma 

característica fortemente pessoal e não pode ser simplesmente transferido, deve ser 

aprendido, recriado e incorporado. Já o conhecimento codificado, ao circular, de interno 

para externo e de um indivíduo para outros, sofre poucas transformações, pois ele é 

facilmente transferível através de livros, manuais, etc.  

Na verdade, o conhecimento é criado a partir do momento em que a organização 

percebe, reconhece que o conhecimento tácito do indivíduo é que detona, através de suas 

habilidades, o processo de criação. A criação de idéias e o seu compartilhamento através da 

socialização tornam o processo organizacional dinamizado diante da conscientização de 

que a observação, agregada ao conhecimento tácito do indivíduo e à estruturação da 

organização que propicie um ambiente de trabalho favorável, fará com que ocorra uma 

difusão interativa do conhecimento na organização. Desta forma, a capacitação do 

indivíduo e, conseqüentemente, a da equipe e da organização estarão ampliadas 

quantitativa e qualitativamente. 

No próximo item será discutida a forma pela qual o conhecimento tem mudado o 

ambiente das organizações e será analisada a relação entre conhecimento, inovação e 

competitividade. 
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3.4 - GESTÃO DA INOVAÇÃO E DO CONHECIMENTO NAS 
ORGANIZAÇÕES  

 

“A diversidade de idéias e modelos mentais pode causar 

conflitos entre as pessoas. Aliás, espera-se que cause. As 

empresas inovadoras querem  mais é que a casa pegue 

fogo. Faz parte do jogo” . 

(Moysés Simantob, Coordenador Executivo do  
Fórum de inovação da FGV-EAESP) 

 

O contexto econômico atual caracteriza-se pela alta competitividade, pela 

sofisticação dos consumidores e pela velocidade em que ocorrem mudanças. A efetividade 

operacional, baseada na redução dos custos, no aumento da produtividade e na melhoria 

dos produtos é, atualmente, um imperativo para que as organizações consigam competir 

num mercado cada vez mais acirrado. Por outro lado, as organizações devem ser flexíveis 

o suficiente para atender à sofisticação dos consumidores, ou seja, oferecer produtos de 

qualidade e adequados às necessidades e características individuais dos clientes. Para 

atingir esses objetivos, as organizações devem estar continuamente revisando seus 

processos produtivos, seus produtos, seus relacionamentos com clientes, fornecedores, etc. 

Para isso, é necessário que haja uma constante inovação, que, por sua vez, é responsável 

pela velocidade em que ocorrem as mudanças nas formas de gestão organizacional.  

Neste sentido, as organizações têm procurado desenvolver novas formas de 

trabalho, de comunicação, de estruturas e tecnologias e novos vínculos com os diversos 

agentes com os quais interagem. Num ambiente turbulento como o que se apresenta nos 

dias de hoje, não há vantagem competitiva sustentável senão através do que a organização 

sabe, como consegue utilizar o que sabe e a rapidez com que aprende algo novo. 

No passado, a vantagem competitiva era obtida através da localização, do acesso à 

mão de obra barata, aos recursos naturais e ao capital financeiro. Entretanto, quase sempre, 

a concorrência conseguia igualar esses diferenciais competitivos. Hoje, uma das principais 

formas de se obter vantagem competitiva sustentável é através da gestão pró-ativa do 



 128

conhecimento, já que este é passível de gerar retornos crescentes e dianteiras continuadas. 

Isto ocorre porque o conhecimento reside nas pessoas e pode ser utilizado para a geração 

de novos conhecimentos, alavancando, desta forma, os negócios de uma organização.  

Apesar de muitos considerarem, atualmente, que o processo de globalização e a 

disseminação das tecnologias de informação e comunicação permitem a fácil transferência 

de conhecimento, observa-se que, ao contrário dessa tese, apenas informações e alguns 

conhecimentos podem ser facilmente transferíveis. Elementos cruciais do conhecimento, 

implícitos nas práticas de pesquisa, desenvolvimento e produção, não são facilmente 

transferíveis espacialmente, pois estão enraizados em pessoas, organizações e locais 

específicos. Somente os que detêm esse tipo de conhecimento podem ser capazes de se 

adaptar às velozes mudanças que ocorrem nos mercados e nas tecnologias e gerar 

inovações em produtos, processos e formas organizacionais, bem característicos de um 

perfil empreendedor. Dessa forma, torna-se um dos limites mais importantes à geração de 

inovação por parte das organizações , países e regiões o não-compartilhamento desses 

conhecimentos que permanecem específicos e não-transferíveis. 

Assim sendo, o sucesso nos negócios do século XXI depende basicamente da 

qualidade do conhecimento que cada organização aplica aos seus processos corporativos / 

empresariais. O desafio de utilizar o conhecimento existente na organização, com o 

objetivo de criar vantagens competitivas, torna-se crucial.  

Barton (1998) mostra que as organizações mais inovadoras são as que demonstram 

maior competência para gerar e administrar conhecimentos. Davenport & Prusak (1998) 

acrescentam que as organizações mais bem-sucedidas são aquelas em que a Gestão do 

Conhecimento faz parte do trabalho de todos os seus membros. Choo (1995) afirma que as 

organizações que sobrevivem no mercado globalizado têm o conhecimento como principal 

recurso estratégico. 

Se, por um lado, a capacidade de inovar não pode ser atingida no isolamento, longe 

dos esforços da ciência, da pesquisa e do desenvolvimento, por outro, a aprendizagem 

acontece também em conexão com atividades de rotina, de produção, distribuição e 

consumo e produz importantes subsídios ao processo de inovação. A experiência do dia-a-
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dia dos trabalhadores de chão de fábrica, engenheiros de produção e pessoal de vendas 

produz conhecimentos e insight cruciais ao processo de inovação (Lundvall, 1992). 

Drucker (1994) deixa claro que a inovação é um método à disposição de 

contingentes de homens normais, e não um processo resultante apenas de estalos de 

genialidade de uns poucos; é imaginação criadora sistemática, em vez de produto de 

temperamento artístico ou vocação científica ou, ainda, administrativa. inovação é um risco; 

os recursos presentes estão destinados a resultados futuros e altamente incertos. A ação e 

comportamento presentes estão subordinados ao potencial de uma realidade futura, ainda 

desconhecida e incompreendida. Este é o alerta para o poder da inovação. 

Quanto à capacidade de inovar, Lastres (1999) afirma que é necessário considerar 

que uma organização não inova isoladamente, pois as fontes de informações, 

conhecimentos e inovação podem se localizar tanto dentro como fora dela. O processo de 

inovação é, portanto, um processo interativo, realizado com a contribuição de variados 

agentes econômicos e sociais que possuem diferentes tipos de informações e 

conhecimentos. Essa interação se dá em vários níveis, entre diversos departamentos de 

uma mesma organização, entre organizações distintas e com outras organizações, como 

aquelas de ensino e pesquisa. O arranjo das várias fontes de idéias, informações e 

conhecimentos passou, mais recentemente, a ser considerado uma importante maneira de 

as organizações se capacitarem para gerar inovações e enfrentar mudanças, tendo em vista 

que a solução da maioria dos problemas tecnológicos implica o uso de conhecimento de 

vários tipos. 

Cohen (1999) lembra que a inovação pressupõe mudanças, e a Gestão do 

Conhecimento, que se justifica na organização, em grande parte, pela necessidade de 

inovar, deve levar em conta o gerenciamento das mudanças. Como em qualquer outro tipo 

de programa de mudança, as iniciativas de Gestão do Conhecimento precisam de gerentes 

que devem ter facilidade em gestão de programas e gestão da tecnologia, em gerir 

relacionamentos com equipes internas e externas, e com fornecedores externos da 

informação e do conhecimento, tais como clientes, outras organizações e parceiros 

acadêmicos. 

No entanto, para Toffler (1995), a responsabilidade da mudança é de todos: 
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“Devemos começar com nós mesmos, ensinando-nos a não fechar as nossas 

mentes prematuramente à novidade, ao surpreendente, ao aparentemente 

radical” . 

As mudanças necessárias à adaptação das organizações neste novo cenário que se 

apresenta envolvem novos procedimentos e o conseqüente abandono daqueles até então 

dominantes. Quando essas mudanças são profundas, podem caracterizar mudanças de 

paradigma (Vasconcelos, 2000).  

Faz-se necessária neste momento uma reflexão sobre inovação nas organizações 

atuais. Para isto Kuczmarski (1996) estima que a inovação é a melhor e única maneira de 

sortear a concorrência, anteceder ao conjunto da indústria e, o mais importante, criar 

produtos novos para o mercado que reforcem as margens de lucro e promovam os sistemas 

de ingressos. Quer dizer, pode resultar na arma competitiva mais poderosa de uma 

organização. 

Esta definição confere um valor de importância substancial à inovação dentro do 

jogo comercial, que é o relevante do texto. Um outro dado importante da inovação que 

merece ser conhecido é a área na qual ela se aplica ou se desenvolve; na definição de 

Porter (1991), a inovação pode não somente se manifestar nas novas tecnologias, mas 

também no programa de um novo produto, um novo processo de produção, um novo 

enfoque de marketing, ou uma nova maneira de formular ou organizar-se. 

Existem sete fontes de inovação (Drucker, 1985), onde as quatro primeiras estão 

dentro da organização, sejam instituições privadas ou de bem público, sejam da indústria 

ou do comércio, que são: 

1) O inesperado: os sucessos, as falhas ou os eventos extremos inesperados. 

2) A incongruência entre a realidade como ela é e como se acredita que ela deveria 

ser. 

3) A inovação baseada nas necessidades dos processos. 

4) As mudanças na estrutura da indústria ou a estrutura do mercado, que 

acontecem repentinamente. 
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As demais fontes geralmente compreendem mudanças que acontecem no ambiente 

externo à organização: 

1) Demografia (mudanças na população). 

2) Mudanças na percepção, no ânimo e no sentido. 

3) Novos conhecimentos científicos e não-científicos. 

Alguns desses fatores podem ser a razão pela qual devem ser tomados caminhos de 

inovação dos produtos e serviços de acordo com as circunstâncias que se está vivendo e 

com as possibilidades que as organizações têm.  

A criatividade e a inovação constituem o ponto de partida do desenvolvimento de 

produtos. É importante deixar claro que organização criativa e organização inovadora são 

coisas muito diferentes. Criatividade é imaginar coisas novas. inovação é fazer coisas 

novas (Levitt, 1981). 

Kuhn, citado por Fairbanks & Lindsay (2000), foi o primeiro filósofo a popularizar 

o conceito de mudança de paradigma, ao dizer, em 1962, que a ciência avança através da 

vitória de novos paradigmas. Para o autor, uma nova teoria dominante explica, em geral, 

cerca de 80% do que jamais foi explicado antes, ficando os outros 20% sem explicação. 

Esses 20% não devem ser afastados como insignificantes, mas sim mantidos como fonte de 

visão futura, objetivando desenvolvimento de uma nova teoria, pois, se por um lado as 

mudanças provocam resistências e induzem inseguranças, por outro lado, as mudanças 

conduzem ao grande desafio de se lidar com a expansão dos limites do conhecimento. 

Bauer (1999) faz uma analogia entre a ciência e a turbulência do ambiente 

empresarial: a ciência mostra que, em tudo no universo, a instabilidade é a regra e o 

equilíbrio, a exceção, exatamente como nos atuais ambientes de mercado. Este 

entendimento da realidade deve abrir novos caminhos para que as organizações se tornem 

capazes de aprender, não apenas a dialogar  com as turbulências de seus ambientes, mas 

sobretudo a tirar partido delas para poder evoluir. 

Historicamente, a origem dessa turbulência remonta às décadas de 50 a 80. A 

última década do século XX assistiu a um acirramento dessa tendência. Santana (2000) 
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aborda as três grandes revoluções que estiveram na origem da geração da instabilidade no 

ambiente, ou seja, a revolução da comunicação, a revolução da informação e a 

globalização. A articulação da globalização, como elemento associado às revoluções da 

informação e da comunicação, é destacada por Coutinho (1995), quando afirma que a 

globalização é um estágio avançado da internacionalização e da integração da economia 

mundial capitalista. 

Por sua vez, Lastres & Albagli (1999), ao abordarem essas transformações, sob o 

ponto de vista econômico, destacam que o desenvolvimento, a difusão e a convergência 

das tecnologias da comunicação e da informação (TCI), são centrais na conformação de 

uma nova dinâmica técnico-econômica, agora caracterizada por novas práticas de produção, 

comercialização e consumo de bens e serviços e cooperação entre os agentes. Essas 

práticas estão apoiadas, por um lado, em novos saberes, competências, aparatos e 

instrumentais tecnológicos e, por outro, em novas formas de inovar e de organizar o 

processo produtivo. A dimensão competitiva dessa nova dimensão técnico-econômica 

impõe, necessariamente, a capacidade de inovar como forma de atender a esse desafio. 

Dentro da conformidade dessa nova economia, o recurso conhecimento passa a ser o 

elemento central a ser considerado. Bernardes (1999) corrobora essa posição ao afirmar 

que a competitividade faz com que o mercado esteja cada mais soberano sobre as ações 

organizacionais. 

Para Thurow (1997), as organizações mais avançadas são aquelas que estão 

derrubando as paredes funcionais e criando uma teia entre invenção, programa, fabricação, 

vendas, logística e serviços, e permitindo que as decisões sejam tomadas nos níveis mais 

baixos da organização. Em função disso, estariam mudando também as expectativas com 

relação à qualificação dos empregados dos níveis mais baixos da hierarquia e com relação 

ao papel da gerência. Espera-se que os empregados sejam muito mais bem qualificados e 

que a gerência, principalmente a situada no topo das organizações, seja capaz de tomar 

decisões alinhadas às mesmas. 

Pode-se verificar, através da literatura, que a constatação de que o conhecimento é 

o mais importante recurso competitivo das organizações difundiu-se como um raio. 

Reconhecendo esse desafio, algumas organizações estão criando novas funções como a do 

Knowledge Manager (KM) e a do Chief Knowledge Officer (CKO) (Gerente do 
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Conhecimento). Terra (1999) destaca o nome de grandes organizações internacionais, 

como McKinsey & Company, Price Waterhouse, Andersen Consulting, Skandia AFS 

(seguradora sueca), WM-Data (organização de software européia), Canadian Imperial 

Bank of Commerce, Hewlett-Packard, GE Lighting, Dow Chemical, Monsanto, Coca Cola, 

Hoffman-LaRoche, que se debruçaram sobre a questão da Gestão do Conhecimento como 

forma de aumentar sua competitividade. Como conseqüência, novas expressões, tais como 

Trabalhadores do Conhecimento, redes de conhecimento, economia do conhecimento e a 

própria Sociedade do Conhecimento, são incorporadas, a todo momento, ao vocabulário 

das organizações (Vasconcelos, 2000). 

Earl & Scott (1999) estudaram 20 cargos de gestores do conhecimento em 

organizações norte-americanas e européias com o objetivo de entender o papel 

desempenhado e as atividades executadas por esses gerentes. Todos  eram executivos 

seniores de organizações . Como resultado do estudo, os autores concluíram que esse novo 

cargo nas organizações e a prática da Gestão do Conhecimento em geral envolviam muitas 

ambigüidades. Entretanto esses gestores concordavam em três pontos: 

1) O conhecimento é hoje uma fonte necessária e sustentável de vantagem 

competitiva. Numa era caracterizada pela incerteza e mudanças rápidas, é 

sabido que as organizações de sucesso são aquelas que criam consistentemente 

novos conhecimentos, disseminam esses conhecimentos através da organização 

e os incorporam à tecnologia, aos produtos e aos serviços. O conhecimento está 

realmente tirando o lugar do capital, dos recursos minerais e do trabalho como 

recurso básico da economia. 

2) As organizações não são competentes na Gestão do Conhecimento. Elas 

subestimam a criação e captura do conhecimento, elas perdem ou deixam 

escapar o conhecimento que possuem, inibem o compartilhamento e investem 

pouco, tanto no uso como na reutilização do conhecimento existente dentro da 

organização. Acima de tudo, as organizações não sabem o que elas sabem. Isto 

é particularmente verdadeiro no que concerne ao conhecimento tácito, 

conhecimento desarticulado, que é pessoal e de difícil formalização. 
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3) Várias organizações estavam envolvidas em programas de Gestão do 

Conhecimento, reconhecendo o potencial do conhecimento na criação de valor 

e na falha na exploração do mesmo. Os objetivos desses programas eram: 

projetar e instalar técnicas e processos para criar, proteger e usar o 

conhecimento detido; criar ambientes e atividades para descobrir e 

disponibilizar o conhecimento que não é mapeado pela organização e articular 

os objetivos e a natureza da Gestão do Conhecimento de forma a incorporá-los 

em outros programas da organização. 

Davenport & Prusak (1998) advogam que o primeiro passo em qualquer iniciativa 

ligada à Gestão do Conhecimento deveria ser o reconhecimento da existência de mercados 

de conhecimento. Alguns exemplos desses mercados são as universidades corporativas, as 

salas de bate-papo e os foros reais ou virtuais que reúnem pessoas. Os autores chamam 

atenção para o fato de que a maior parte das “fofocas” corporativas representam formas de 

transferência de conhecimentos sobre processos internos, e que os gerentes não deviam 

subestimar o valor das conversas. 

Alguns autores são da opinião de que tão importante quanto a Gestão do 

Conhecimento é a gestão da ignorância. A esse propósito, Cohen (1999) cita Robert 

Shelton, consultor da Arthur D. Little: 

 “Gestão da ignorância é o processo de identificar as coisas mais 

importantes que a equipe não sabe e projetar uma política que ajude a 

reduzir essa ignorância a um nível que permita avanços. Trocas de 

experiências são grandes ferramentas na gestão da ignorância”. 

Davenport & Prusak (1998) ressaltam que a importância do conhecimento 

não é nova: 

“Novo é reconhecer o conhecimento como um ativo corporativo e entender 

a necessidade de geri-lo e cercá-lo do mesmo cuidado dedicado à obtenção 

de valor de outros ativos mais tangíveis”. 

A relevância do conhecimento como base da inovação e recurso fundamental dessa 

fase impõe a exploração e interação das mais diferentes fontes para sua obtenção. Com 
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todos os recursos disponíveis atualmente e com a rapidez com que as mudanças vêm se 

dando, há uma exigência crescente de combinação de fontes, informação e conhecimento, 

facilitado por esses recursos. Isto levou a um crescimento substancial do grau de interação 

entre organizações. 

Nesse sentido, pode-se reconhecer, no período atual de mudança radical, que o 

conhecimento, o aprendizado e a inovação possuem papel-chave e afetam a economia e a 

sociedade de um modo geral. Definida com uma “Rede Global de Inovações”, a Siemens é 

prova viva da importância da Gestão do Conhecimento e do aprendizado para a inovação. 

Intuitivamente, a gerência percebeu que, para focar em produtos, serviços, e idéias novas, 

era necessário ter: 

1) uma alta capacidade de aprendizagem; 

2) uma alta capacidade de gestão do Capital Intelectual; e 

3) uma alta capacidade de criar dinamicamente redes de pessoas criativas; 

De forma um pouco mais pragmática, podemos entender um pouco melhor o 

contexto da inovação no século XXI a partir da Figura 3.4. 

 

 

 

Tempo para atingir mais de 50.000 pessoas (anos) 

Ano de Invenção 

Aceleração do Ciclo de inovação 

Figura 3.4 – Aceleração do Ciclo de Inovação. 
Fonte: Siemens (2002). 
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A tendência apontada por esta Figura é clara: os ciclos de inovação são cada vez 

mais rápidos, implicando a necessidade de as organizações saberem aumentar sua potência 

de aprendizagem e sua capacidade de saber lidar com eficiência com o seu Capital 

Intelectual. Como afirma o próprio presidente da Siemens AG, Dr. Enrich Von Pierer:  

"Nossa prioridade é gerenciar e colocar em rede o nosso conhecimento 

interno, de forma a nos tornar ainda mais eficientes e proporcionar maiores 

benefícios aos nossos clientes. (...) Como resultado, somos capazes de 

aprender mais rapidamente e podemos concentrar a nossa força inovadora 

no desenvolvimento de novos produtos e serviços”. 

Na Siemens, em 2002, 70% do faturamento vinham de produtos lançados havia 

menos de três anos. A gestão da inovação e do conhecimento assume, pois, um elevado 

grau de relevância para as organizações de todos os setores da economia. Mas, para gerir 

esse conhecimento, é fundamental a identificação exata da localização do conhecimento 

nas organizações (Passos, 1999). 

Nesse sentido, no próximo item será abordada a questão de onde está localizado o 

conhecimento nas organizações. 
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3.5 - ONDE ESTÁ O CONHECIMENTO NAS ORGANIZAÇÕES? 

 

“O conhecimento mais precioso não pode ser ensinado 

nem transmitido”. 

(Levitt, citado  por Nonaka & Takeuchi, 1997) 

 

Diversos autores, citados nos itens anteriores, afirmam que as organizações que 

sobrevivem no mercado globalizado têm o conhecimento como principal recurso 

estratégico. Mas uma das principais questões contemporâneas é o fato da concentração do 

conhecimento nas organizações. Os estudos de Nonaka & Takeuchi (1997) trouxeram 

grandes avanços para a compreensão da localização do conhecimento nas organizações . 

Outros estudiosos adotaram outras abordagens, e novos termos foram criados para 

identificar e nomear o patrimônio de conhecimento das organizações . 

O conceito de Sociedade do Conhecimento nos últimos anos proliferou-se por todo 

o mundo organizacional de forma vertiginosa. É a primeira sociedade em que a maioria das 

pessoas não faz o mesmo trabalho, tal como era o caso quando dominavam os camponeses 

ou quando se julgou que a sociedade poderia ser constituída de operadores de máquinas. 

Isto é muito mais do que uma mudança social. Trata-se de uma transformação fundamental 

na condição humana. 

Nessa nova sociedade, a riqueza resulta não apenas dos meios físicos (terra, capital 

e trabalho), mas sobretudo do conhecimento e da informação, que, aplicados ao trabalho, 

geram valor (Sousa, 2000), alterando a estrutura econômica das organizações e sobretudo a 

forma de valorizar o ser humano, pois só ele é detentor do recurso do conhecimento 

(Stewart, 1998). O conhecimento, enquanto ativo estratégico intangível, existe dentro das 

pessoas, pelo que compete às organizações a criação e desenvolvimento de uma cultura de 

trabalho que promova a disseminação e capitalização desses mesmos conhecimentos. 

Porém, admitir o conhecimento como recurso econômico impõe novos paradigmas 

na forma de valorizar o ser humano e as organizações, pois gera benefícios intangíveis que 

alteram o seu patrimônio. Por outro lado, a relação de propriedade altera-se, pois, sendo o 
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ser humano possuidor do recurso mais valioso da economia do conhecimento, ele 

transporta-o consigo para casa e poderá deixar a organização quando assim o desejar. O 

conhecimento é ainda um ativo que não se troca, partilha-se, e quanto mais partilhamos 

mais sabemos. Ao contrário dos ativos tradicionais, é um bem que não se deprecia com o 

uso; ao contrário, sua (re)utilização agrega muito mais valor .  

Drucker, em entrevista a Jorge Nascimento Rodrigues publicada na revista 

portuguesa Dirigir, em 2001, ao ser indagado sobre o que é essa nova sociedade, 

respondeu sem grande floreado:  

"É um conceito simples. Num sistema capitalista, o capital é o recurso de 

produção crítico, e está totalmente separado, e mesmo em oposição, com o 

trabalho. Na sociedade para que nos estamos a encaminhar muito 

rapidamente, o saber é o recurso-chave. Não pode ser comprado com 

dinheiro nem criado com capital de investimento. O saber reside na pessoa, 

no Trabalhador do Conhecimento”. 

A idéia do "Trabalhador do Conhecimento" é velha em Drucker, se por "velho" 

aceitarmos que ele descobriu esse personagem na década de 50 do século XX. Esse grupo 

social é hoje 1/3 da população ativa e será 40% em 2020, segundo um estudo feito por 

Drucker e divulgado, este ano, pelo The Economist (de 3/11/2001).  

As pessoas não precisam mais ser apenas uma peça de uma grande engrenagem 

para produzir. O Trabalhador do Conhecimento vai para casa todas as noites e deixa no seu 

quarto os meios de produção de que necessita. Não custa mais do que algumas centenas de 

contos ter todos os instrumentos necessários hoje para produzir. No passado, um 

computador custava milhões e era muito menos potente que os pequenos laptops de hoje. 

O trabalhador da Era do Conhecimento migra com grande facilidade para onde o seu 

trabalho é valorizado. Estamos a viver uma enorme democratização do trabalho, na qual as 

pessoas estão muito mais livres. A maior exigência é o enorme desafio com que se 

defrontam as organizações: como atrair e reter esses talentos que formam o seu verdadeiro 

Capital Intelectual (Alves, 2003). 



 139

Nesse sentido, o Trabalhador do Conhecimento é, essencialmente, a fonte básica da 

formação do conhecimento na Organização do Conhecimento. Numa composição de seu 

cérebro (inteligência e talento), mais a tecnologia da informação a seu dispor, temos o 

perfil desse novo profissional. 

 

3.5.1 - OS PROFISSIONAIS DO CONHECIMENTO  

 

“O conhecimento pertinente só existe se a pessoa é capaz 

de colocar a informação dentro de um contexto”. 

(Morin, 1996) 

 

Desenvolver as habilidades dos funcionários é hoje fundamental para que se possa 

gerar uma vantagem competitiva sustentável. A rápida transformação do conhecimento, 

causada pelas rápidas e contínuas mudanças tecnológicas e mercadológicas, tem imposto 

às organizações a necessidade de transformar o aprendizado corporativo numa prática 

constante. Com isso as organizações têm que se estruturar para identificar quais são os 

conhecimentos que efetivamente trazem a vantagem competitiva à organização. Num 

segundo momento, devem identificar quais são os profissionais que devem receber os 

conhecimentos e em qual prioridade. 

As ferramentas utilizadas, conforme Allee (1999), para a prática da Gestão do do 

Conhecimento são: a dinâmica organizacional, a engenharia de processo e a tecnologia da 

informação. Esses três fatores trabalham em conjunto para facilitar e aperfeiçoar a captura 

e o envio de dados, informações e conhecimento de uma organização e colocá-los à 

disposição de pessoas, ou profissionais do conhecimento, sendo inequivocadamente o 

recurso mais vital das organizações do século XXI. 

Para Stewart (1998), a organização deve preocupar-se em utilizar ao máximo o que 

seus funcionários sabem e incentivar um número cada vez maior de funcionários a saberem 

mais coisas úteis para a organização. Assim, é preciso reduzir as tarefas irracionais, 

burocráticas e também as competições internas. É preciso ainda identificar e estocar 
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talentos nos casos em que se fizerem necessários. E nestes casos criar as chamadas equipes 

de conhecimento. 

Todavia, nem todos os profissionais da organização serão incluídos nas equipes de 

conhecimento, apenas aqueles que possuam grandes habilidades e condições de 

discernimentos e que dediquem a maior parte do seu tempo e do seu talento em atividades 

que resultem em inovação. 

Stewart (1998) aplica a técnica dos quatro quadrantes, como é apresentado na 

Figura 3.5.1. para categorizar os funcionários da Organização do Conhecimento. O eixo 

vertical representa o valor agregado do funcionário (baseado nos conhecimentos 

existentes), e o eixo horizontal, o seu grau de substituição (baseado no potencial de 

substituição dos profissionais). Para o autor, a forma mais adequada de selecionar os 

funcionários necessários à equipe de conhecimento é através da classificação pelo grau de 

facilidade de substituição do funcionário e pelo seu valor de contribuição para a Gestão do 

Conhecimento, ou seja, sua relevância como fonte de conhecimento e não como um agente 

cumpridor de tarefas específicas na organização. É preciso, antes de qualquer coisa, deixar 

bem claro que, por se tratar de novos paradigmas no tratamento das pessoas, esse processo 

deve ser realizado com muita cautela, uma vez que se usado inadequadamente compromete 

todo o ambiente motivacional da organização. 

                                                           
 
 

 

 

 

 

   
 
 
Figura 3.5.1 -  Conhecimento dos funcionários. 
Fonte: Adaptado de Stewart (1998). 
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1° Quadrante: Composto de funcionários que correspondem à mão-de-obra 

especializada e semi-especializada e que possuem habilidades que não são específicas ao 

negócio da organização podendo ser adquiridas com facilidade, por exemplo, através de 

pequenos treinamentos. Os funcionários desta categoria podem ser facilmente substituídos 

e possuem baixo valor agregado. Uma possibilidade é a automatização de parte ou de toda 

a categoria. 

2° Quadrante: Composto de funcionários que realizam tarefas específicas e difíceis 

na organização, porém essas tarefas não são valorizadas pelos clientes. Esses funcionários 

são difíceis de ser substituídos apesar de possuírem baixo valor agregado para a 

organização. Uma alternativa para esta categoria é modificar o trabalho do funcionário, 

agregando valor de informação às suas tarefas, de forma a beneficiar os clientes. 

3° Quadrante: Composto de funcionários que realizam tarefas valorizadas pelos 

clientes, o que justifica seu alto valor agregado. Esses funcionários podem ser facilmente 

substituídos pelo fato de as tarefas por eles realizadas exigirem habilidades que podem ser 

alavancadas com facilidade, em outras pessoas ou organizações. Uma possibilidade para 

esta categoria inclui a alternativa de terceirização de tais serviços, liberando a organização 

do investimento em atividades não-prioritárias e não-essenciais para o negócio da 

corporação. Uma alternativa a ser considerada, inclui a diferenciação das tarefas realizadas 

por esses funcionários, de forma a possibilitar a transformação de seu conhecimento 

genérico em conhecimento de valor para a organização. 

4° Quadrante: Composto de funcionários que desempenham papéis difíceis de 

serem substituídos na organização. Esses funcionários possuem alto valor agregado e são 

essenciais para o bom funcionamento do negócio da organização. Esta categoria é a 

principal realizadora do processo de Gestão do Conhecimento e deve ser capitalizada, de 

forma que seus funcionários possam compor a equipe do conhecimento.  

Depois de classificados é que se iniciam os processos de Gestão do Conhecimento. 

Os profissionais classificados nos primeiros três quadrantes têm muita relevância para o 

sucesso da organização. Cabe à organização promover as transformações para identificar e 

agregar maior valor de informação, ou seja, mais conhecimentos, às funções 

desempenhadas por esses profissionais, procurando promovê-las aos quadrantes seguintes. 
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Esses esforços são fundamentais para o desenvolvimento da organização e de novos 

especialistas. 

Os esforços devem ser concentrados nos profissionais que se encontram no 4° 

quadrante.  

 

É nesse quadrante que se encontra com maior intensidade o Capital Intelectual, 

incorporado nas pessoas cujo talento e experiência criam os produtos e serviços que 

proporcionam vantagens competitivas tão necessárias à sobrevivência das organizações 

diante dos desafios e segundo as tendências de um mundo globalizado caracterizado por 

profundas mudanças. Essas mudanças exigem organizações mais competitivas a cada dia.  

 “Dentro do novo contexto empresarial criado pela globalização, a 

tecnologia de informação fornece possibilidades de permanente atualização 

e integração do negócio, visto que potencializa os processos de tratamento, 

disseminação e transferência de informações e conhecimentos. Essa 

tecnologia tão importante aliada a uma forte política de aprendizagem 

educacional proporciona às organizações um ambiente mais suscetível à 

vantagem competitiva” (Souza, 2002). 

O sucesso competitivo cada vez mais dependerá da capacidade que as pessoas das 

organizações têm de aprender e usar os conhecimentos. A sociedade foi capaz de 

globalizar a economia e a informação, agora precisará globalizar o conhecimento. 

Além de uma tecnologia ou modo de gestão é necessário se definir um conjunto de 

características dos elementos envolvidos com o processo de desenvolvimento do 

conhecimento na organização.  

A criação do conhecimento exige a participação em equipe de funcionários de linha 

de frente, gerentes de nível médio e altos gerentes, onde deve haver uma interação 

dinâmica entre estes elementos.  

 
4º Quadrante - Difícil Substituição –  

Alto Valor Agregado 
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Nonaka & Takeuchi (1997) chamam a atenção para a formação de uma " Equipe de 

Criação do Conhecimento". Os autores advogam que é preciso haver a interação dinâmica 

entre os membros da equipe, que dever composta por: 

Profissionais do Conhecimento: funcionários de linha de frente e gerentes de linha 

(são responsáveis pelo acúmulo e pela geração de conhecimento tácito e explícito).  

Engenheiros do Conhecimento: gerentes de nível médio (servem como ponte entre 

os ideais visionários do topo da organização e as realidades de mercado dos que estão na 

linha de frente).  

Gerentes do Conhecimento: altos gerentes (gerência do processo total de 

conhecimento organizacional no nível da organização).  

Resumidamente, suas responsabilidades são assim descritas:  

• Os profissionais do conhecimento são responsáveis pelo acúmulo e pela 

geração de conhecimento tácito e explícito. Compreendem os operadores do 

conhecimento, que, em grande parte, interagem com o conhecimento tácito, e 

especialistas do conhecimento que interagem principalmente com o 

conhecimento explícito.  

• Os engenheiros do conhecimento são responsáveis pela conversão de 

conhecimento tácito em explícito e vice-versa, facilitando conseqüentemente os 

quatro modos de conversão do conhecimento.  

• Os gerentes do conhecimento são responsáveis pela gestão do processo total de 

criação do conhecimento.  

Para efeito comparativo diferencial entre as qualificações da equipe de criação do 

conhecimento de uma forma mais sintetizada, ver Quadro 3.5.1. 
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Profissionais do 
Conhecimento 

Engenheiros do  
Conhecimento 

Gerentes do  
Conhecimento 

(1) precisam ter elevados 
padrões intelectuais; 

(1) eles precisam estar 
equipados com excelentes 
capacidades de coordenação e 
gerência de programas; 

(1) capacidade de expressar 
uma visão do conhecimento 
para dar um senso de direção 
às atividades de criação do 
conhecimento; 

(2) precisam ter uma 
forte noção de 
comprometimento para 
recriar o mundo segundo 
sua própria perspectiva; 

(2) precisam ser qualificados 
na elaboração de hipóteses 
para criar novos conceitos; 

(2) capacidade de comunicar a 
visão, bem como a cultura da 
empresa na qual ela se baseia, 
aos membros da equipe de 
programa; 

(3) precisam ter uma 
ampla variedade de 
experiências, tanto 
dentro quanto fora da 
empresa; 

(3) precisam ter a capacidade 
de integrar as diversas 
metodologias para a criação do 
conhecimento, 

(3) capacidade de justificar a 
qualidade do conhecimento 
criado com base em critérios 
ou padrões organizacionais;  

(4) precisam ser 
qualificados na condução 
de um diálogo com os 
clientes e com os colegas 
dentro da empresa; 

(4) precisam de habilidades de 
comunicação para encorajar o 
diálogo entre os membros da 
equipe; 

(4) talento fantástico para 
selecionar o líder certo para o 
programa; 

(5) precisam ser abertos 
para conduzir discussões 
francas e debates com 
outras pessoas. 

(5) devem ser profissionais no 
uso de metáforas par ajudar os 
outros a gerar e expressar a 
imaginação; 

(5) habilidade para criar o caos 
dentro da equipe de programa, 
por exemplo, estabelecendo 
metas extraordinárias 
desafiadoras, 

 (6) devem despertar confiança 
entre os membros da equipe; 

(6) habilidade na interação 
com os membros da equipe de 
forma prática, solicitando seu 
compromisso: 

 (7) devem ter a habilidade de 
prever o curso de ação futuro 
com base em uma 
compreensão do passado. 

(7)capacidade de dirigir e 
gerenciar todo o processo de 
criação do conhecimento 
organizacional.  

Quadro 3.5.1 – Qualificações da Equipe de Criação do Conhecimento. 
Fonte: Nonaka & Takeuchi (1997). 

 

Para os autores, esse modelo é superior aos modelos top-down (de cima para baixo) 

e bottom-up (de baixo para cima), ambos ineficazes no sentido de estimular a interação 

dinâmica necessária à criação do conhecimento organizacional. Propõem eles um novo 
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modelo, que chamam de middle-up-down (do meio para cima e do meio para baixo), que 

coloca o gerente de nível médio no centro da Gestão do Conhecimento.  

Conclui-se desta forma que, independentemente do nível que esteja sendo 

considerado, o envolvimento com o processo do conhecimento não é algo passivo, uma 

vez que implica participação, envolvimento, comunicação, cooperação, negociação e 

iniciativa própria. Enfim, a função gerencial é a chave que facilita o processo de criação do 

conhecimento organizacional. Para tanto, o verdadeiro "Profissional da Era do 

Conhecimento" necessita reunir não somente aptidões técnicas, mas necessita reunir 

igualmente aptidões emocionais, cognitivas e comportamentais.  

Continuando nesta mesma linha, o item a seguir abordará a gestão do Capital 

Intelectual como fonte essencial de vantagem competitiva para as organizações na Era do 

Conhecimento. 

 

3.5.2 - A GESTÃO DO CAPITAL INTELECTUAL 

 

“As organizações são afectadas por uma forma sub-reptícia 

de depreciação do seu capital que mina a sua capacidade de 

sobreviver. É a depreciação do Capital Intelectual, a base de 

conhecimentos que torna cada organização única e que 

reside não só nos indivíduos que a constituem mas na teia de 

ligações que eles estabelecem entre si e com o exterior”. 

(Doutora Silvina Maria Vagos Santana, Professora - 
Universidade de Aveiro, em co-orientação ao autor, 2004) 

 

O Capital Intelectual é uma realidade da qual não se pode mais fugir. Sua influência 

influência na gestão empresarial fez surgir um novo código de comportamento e uma nova 

atitude em relação ao mesmo. 

Praticamente todas as áreas de conhecimento sofrem seus reflexos. Os gestores 

estão preocupados com aspectos relacionados à criação, socialização, transferência, 
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internalização e expansão do conhecimento. Os contadores, por sua vez, estão preocupados 

em identificar, mensurar e avaliar o efeito do Capital Intelectual sobre o patrimônio das 

organizações. Já os economistas estão preocupados com o valor econômico proveniente do 

conhecimento, pois este passou a ser o principal fator de produção na economia moderna, 

juntando-se aos tradicionais fatores: terra, mão-de-obra e capital financeiro.  

Dessa forma, veio um reconhecimento explícito por parte de um crescente número 

de organizações de que seu Capital Intelectual é uma fonte essencial de vantagem 

competitiva que deve ser gerida de forma mais sistemática. Em especial, organizações 

estão desenvolvendo estratégias empresariais de iniciativas para capturar e disseminar 

aquilo que aprendem ao longo do tempo para facilitar o compartilhamento de novas idéias 

e experiências através de barreiras funcionais e organizacionais, para alavancar suas 

melhores práticas e para gerir seu Capital Intelectual por meios deliberados que não o de 

continuar a depender de abordagens fortuitas. Estão verificando, por exemplo, que insights 

capturados no chão da fábrica, quando adequadamente catalogados, interpretados e 

disseminados, podem levar a mudanças de processos que rendem vantagens em termos de 

custo; que um reexame daquilo que cada participante do setor sabe versus aquilo que suas 

organizações específicas sabem exclusivamente pode levar a novas parcerias de 

compartilhamento de conhecimentos com concorrentes; e que a criação e a troca de idéias 

podem melhorar o processo decisório da organização e aumentar a inovação. Em suma, 

organizações que adotam uma abordagem estratégica à gestão de seu Capital Intelectual 

vêem uma oportunidade de melhorar suas posições de mercado relativas a organizações 

que continuam a gerenciar tal capital de forma oportunista: Se, na realidade, 

“conhecimento é poder”, então seu controle e canalização fazem mais sentido, em termos 

de negócios, do que simplesmente deixar que as fagulhas voem. 

Stewart iniciou o artigo Intellectual capital (1994) dizendo que “em 1494, um 

monge Veneziano, habilidoso em matemática, chamado Luca Pacioli, publicou seu Summa 

de arithmetica, geometrica, proportioni et proportionalità, o primeiro livro-texto de 

contabilidade. Ele é famoso por apresentar como usar o registro de partidas dobradas que 

tornou as organizações mais facilmente administráveis financeiramente. Mas, agora, com a 

Gestão do Conhecimento, meio milênio depois, custa acreditar que tal esquema não serve 

mais”. 
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O conceito, embora não seja novo, está aumentando em razão de muitas 

organizações de software, consultorias e novas tendências do trabalho – o trabalho por 

programas que se utilizam principalmente do chamado Capital Intelectual. O Capital 

Intelectual representa um componente não contabilizável hoje e em muitas organizações 

supera o valor dos ativos tangíveis. 

Sveiby (1998) cita que “a peça-chave da gerência é transformar Capital Humano 

em capital estrutural. Capital Humano não se pode possuir, Capital Estrutural é 

propriedade da organização”. A propriedade intelectual do lado dos ativos é possível 

graças ao Capital Intelectual, “a parte que sai todos os dias da organização após o 

expediente”. Para Sveiby o gerenciamento do conhecimento está dividido em duas partes: 

gerenciamento da informação e gerenciamento das pessoas. O primeiro é baseado no 

desenvolvimento de sistemas informáticos, e o segundo, no gerenciamento das pessoas e 

trata do lado filosófico, sociológico e humano da informação, e ainda não é devidamente 

tratado pelas organizações . 

Stewart (1998) mostra como descobrir, medir, gerenciar e desenvolver o Capital 

Intelectual, visando ao desenvolvimento de estratégias úteis e valiosas para competir na 

Era da Informação. E esta tarefa está longe de ser uma tarefa de fácil execução, e pessoas 

que tentam gerenciar o conhecimento em organizações muitas vezes se deparam com 

grandes dúvidas ao terem de decidir se um determinado conhecimento é importante ou não. 

A Gestão do Conhecimento nas organizações passa, necessariamente, pela 

compreensão das características e demandas do ambiente competitivo e, também, pelo 

entendimento das necessidades individuais e coletivas associadas aos processos de criação 

e aprendizagem (Vasconcelos, 2000). 

Edvinsson & Malone (1998) ressaltam que as organizações são cada vez mais 

valorizadas pelos seus ativos intangíveis, que são ativos que não possuem existência física 

e por isto são de difícil avaliação. O conceito de ativo intangível surgiu em resposta a um 

crescente reconhecimento de que fatores extra-contábeis podem ter uma importante 

participação no valor real de uma organização. Alguns destes valores são:  patentes, 

marcas registradas, direitos autorais, direitos exclusivos de comercialização, etc. Para 

Walman (apud Edvinsson e Malone, 1998), os ativos intangíveis podem ser considerados, 
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além da capacidade intelectual humana, nomes de produtos e marcas registradas e até 

mesmo ativos contabilizados a custo histórico, que se transformaram ao longo do tempo 

em bens de grande valor. 

Edvinsson & Malone (1998) consideram que o Capital Intelectual é o capital 

originário do conhecimento, representado por ativos não financeiros, os ativos ocultos de 

uma organização. Rich Karlgaard, editor da Forbes, citado por Edvinsson & Malone 

(1998), declarou que inteligência humana e os recursos intelectuais constituem 

presentemente os ativos mais valiosos de qualquer organização, pois aí está depositado o 

conhecimento. 

Terra (2000) entende que os ativos intangíveis não devem ser confundidos com a 

Gestão do Conhecimento, porque eles fazem parte da organização na criação e 

administração do conhecimento em uma organização. Ao se contabilizarem os ativos 

intangíveis de uma organização, não se devem atribuir os resultados à criação de 

conhecimento, e sim a uma etapa importante na análise de toda a estrutura que envolve a 

sua gestão, que certamente implica uma série complexa de outras variáveis. 

Edvinsson & Malone (1998) corroboram a afirmação acima quando dizem que a 

gestão do Capital Intelectual é mais do que a simples Gestão do Conhecimento ou da 

propriedade intelectual, pois o Capital Intelectual é: 

“A posse do conhecimento, experiência aplicada, tecnologia organizacional, 

relacionamento com clientes e habilidades profissionais que proporcionem 

à organização uma vantagem competitiva no mercado”. 

O autor relata que na Skandia, organização de seguros sueca, o primeiro passo para 

se mostrar a importância do assunto foi criar um novo cargo corporativo, uma nova 

posição funcional de Capital Intelectual (CI) equivalente a outras funções existentes, como, 

por exemplo, Finanças e Marketing. A missão desta nova função de Capital Intelectual na 

Skandia é incentivar o crescimento e desenvolver o Capital Intelectual na organização 

como um valor visível e permanente. Ela deve também fazer ligação com outras funções 

na organização, como desenvolvimento de negócios, Recursos Humanos  e sistemas 

informatizados. 
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De acordo com Edvinsson & Malone (1998), se considerarmos uma organização 

como um organismo vivo, digamos, uma árvore, então o que é descrito em organogramas, 

relatórios anuais, demonstrativos financeiros, brochuras explicativas e outros documentos 

constitui o tronco, os galhos e as folhas. O investidor inteligente examina essa árvore em 

busca de frutos maduros para colher. 

Os autores consideram,porém, que presumir que essa é a árvore inteira, por 

representar tudo que seja imediatamente visível, é certamente um erro. Metade da massa, 

ou o maior conteúdo dessa árvore, encontra-se abaixo da superfície, no sistema de raízes. 

Embora o sabor da fruta e a cor das folhas forneça evidência de quão saudável aquela 

árvore é no momento, compreender o que acontece nas raízes é uma maneira muito mais 

eficaz de conhecer quão saudável a árvore em questão será nos anos vindouros. O 

apodrecimento ou o parasita que agora começa a atingi-la a nove metros abaixo da 

superfície pode muito bem matar a árvore que hoje aparenta gozar de excelente saúde 

(Edvinsson & Malone, 1998). 

Embora os diversos autores apresentem terminologias por vezes diferentes, existe 

um razoável consenso acerca das componentes do Capital Intelectual. Portanto, será 

utilizado aqui o esquema pioneiro, apresentado por Leif Edvinsson, o primeiro executivo 

no mundo a ocupar o cargo de diretor de Capital Intelectual, também organizador do grupo 

que se reuniu em Mill Valley. Assim, de acordo com as pesquisas realizadas pela 

companhia de seguros e serviços financeiros sueca Skandia, esses fatores assumem, 

tipicamente, duas formas: 

1. Capital Humano: o conhecimento, a experiência, o poder de inovação e as 

capacidades dos empregados para realizar as tarefas do dia-a-dia. Inclui também os valores, 

a cultura e a filosofia da organização. O Capital Humano não pode ser propriedade da 

organização. O Capital Humano é que constrói o capital estrutural. Uma das 

responsabilidades da liderança consiste na transformação de Capital Humano em capital 

estrutural para aumentar o poder da organização. 

2. Capital Estrutural: os equipamentos de informática, o software, as bases de dados, 

as patentes, as marcas registradas e tudo o que constitui capacidade organizacional que 

apóia a produtividade dos empregados, em poucas palavras, tudo o que permanece no 
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escritório quando os empregados regressam, à noite, às suas casas. O capital estrutural 

inclui ainda o capital de clientes, o relacionamento desenvolvido com os clientes. Ao 

contrário do Capital Humano, o capital estrutural pode ser possuído e, portanto, negociado. 

Equacionando, tem-se: 

Capital Humano + Capital Estrutural = Capital Intelectual 

Assim, é fácil ver que o Capital Intelectual não se enquadra nos modelos 
contabilísticos tradicionais em que: 

Ativo = Passivo + Situação Líquida 

O Capital Intelectual, em especial, valoriza matérias como a lealdade dos clientes 

ou o desenvolvimento da competência dos empregados. Não atribui valor ao sucesso de 

curto prazo que não projete a organização para o futuro.  

Assim, a Skandia traduz o valor de mercado de uma organização através do 

esquema abaixo, demonstrando que existe um determinado número de pilares que se 

acrescentam ao capital financeiro, que explicam o notório gap entre o valor contábil e o 

valor de mercado (Figura 3.5.2). 

Edvinsson & Malone (1998) expressam nesse modelo os valores ocultos da criação 

da riqueza. São eles: Capital Humano, capital estrutural e capital de clientes. 

É desnecessário afirmar que se está diante de uma grande diversidade de 

componentes. Para além do Capital Humano, Edvinsson & Malone (1998) organizam o 

capital estrutural como se fosse composto por três tipos de capital: organizacional, de 

inovação e de processos.  

O capital organizacional abrange o investimento da organização em sistemas, 

instrumentos e filosofia operacional que agilizam o fluxo de conhecimento pela 

organização. Trata-se da competência sistematizada, organizada e codificada da 

organização e também dos sistemas que alavancam aquela competência.  

O capital de inovação refere-se à capacidade de renovação e aos resultados da 

inovação sob a forma de direitos comerciais amparados por lei, propriedade intelectual e 
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outros ativos e talentos intangíveis utilizados para criar e colocar rapidamente no mercado 

novos produtos e serviços.  

O capital de processos é constituído pelos processos e técnicas utilizados pelos 

empregados e que aumentam e ampliam a eficiência da produção ou a prestação de 

serviços. É o tipo de conhecimento prático empregado na criação contínua de valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.5.2 – Esquema da Skandia para o valor de mercado. 
Fonte: Edvinsson & Malone (1998). 

Encontram-se incluídos no capital de inovação os dois ativos tradicionais que não 

possuem natureza física: a propriedade intelectual (como, por exemplo, as marcas 

registradas) e o saldo remanescente dos ativos intangíveis, como a cultura organizacional. 

Chegamos assim “às raízes da árvore”. 

O capital de clientes representa o valor do relacionamento com os clientes. Esta 

noção de capital de cliente teria sido verdadeiramente estranha para os contabilistas há 

apenas alguns anos. No entanto, sempre esteve presente, oculta sob a denominação de 

goodwill. Por exemplo, o relacionamento de um banco com os seus clientes tem um valor 

que qualquer comprador potencial do banco teria de pagar. 

Valores de 
Mercado 

Capital 
Financeiro 

Capital 
Intelectual 

Capital 
Estrutural 

Capital 
Humano 

Capital de 
Clientes 

Capital 
Organizacional 

Capital de 
inovação 

Capital de 
Processos 



 152

Pode-se ir ainda mais longe: é no relacionamento com os clientes que o fluxo de 

caixa se inicia, não na área contábil, como alguns parecem acreditar. Medir tal solidez e 

lealdade é o desafio para a categoria do capital de clientes. 

Os índices incluem medidas de satisfação, longevidade, sensibilidade a preços e até 

mesmo o bem-estar financeiro dos clientes de longa data. 

Muitos outros modelos têm vindo a surgir nestes escassos anos de reconhecimento 

do Capital Intelectual, apresentando sempre como finalidade acomodar o propósito da 

investigação em gestão: “medir para poder gerir”. O Capital Intelectual não é colateral, 

mas o seu valor na criação de cashflows pode ser mais valioso do que qualquer outro ativo 

expresso no balanço. 

Brown (1998) previne que “a gestão do Capital Intelectual é uma questão de bom 

senso e transparência, tão simples quanto não deixar que os melhores empregados ou as 

melhores idéias deixem a organização”. 

Edvinsson & Malone (1998) propuseram formas de identificar e ampliar a 

visibilidade e a mensurabilidade dos ativos intangíveis da organização, incluindo reformas 

nos sistemas contábeis. Davenport & Prusak (1998) concordam que o sistema contábil 

precisa de reformas, porém não recomendam essa área como ponto de partida para a 

Gestão do Conhecimento, pois não existem sinais de mudanças, em curto prazo, dos 

sistemas e práticas contábeis. Até organizações como a Microsoft, que nitidamente têm 

muito mais capital de conhecimento que capital físico, não advogam a completa 

reformulação dos sistemas contábeis. 

Quanto à localização, Stewart (1998) considera que o Capital Intelectual está em 

cada um destes 3 (três) lugares: pessoas, estrutura e clientes, representados pelo Capital 

Humano, capital estrutural e capital do cliente. O autor ressalta a importância da distinção 

entre Capital Humano e capital estrutural para a Gestão do Conhecimento: 

• Capital Humano: é a capacidade necessária para que os indivíduos ofereçam 

soluções aos clientes. O Capital Humano é importante porque é a fonte da 

inovação e renovação. 
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• Capital Estrutural: é representado pelos ativos intelectuais estruturais, como 

sistemas de informações e laboratórios, que transformam o know-how 

individual em propriedade de um grupo. Esses ativos estruturais vão dar suporte 

ao compartilhamento, transmissão e alavancagem de conhecimentos. 

• Capital de Clientes: é o valor dos relacionamentos de uma organização com as 

pessoas com as quais faz negócios. É nos relacionamentos com os clientes que 

o Capital Intelectual se transforma em dinheiro. 

O Capital Intelectual não é criado a partir de partes distintas de Capital Humano, 

estrutural e de clientes, mas do intercâmbio entre eles. 

Portanto, para que o conhecimento produza vantagem competitiva sustentável, ele 

precisa ser gerenciado de forma pró-ativa em organizações preocupadas em gerar 

verdadeiras comunidades empresariais, nas quais as pessoas se sintam integrantes, seguras 

e protegidas, empolgadas e com um espírito criativo dissoluto, a fim de que possam estar 

totalmente empenhadas no cumprimento da missão e com os valores institucionais. 

No modelo proposto por Sveiby (1998), existem três tipos de ativos intangíveis: 

Competência do Funcionário - a competência do funcionário deveria ser incluída no 

balanço patrimonial dos ativos intangíveis porque é impossível conceber uma organização 

sem pessoas. Concorda-se que a competência individual não pode ser propriedade de 

ninguém, a não ser de quem a possui, pois os funcionários são membros voluntários de 

uma organização. 

Estrutura Interna - consideram-se como estrutura interna: patentes, conceitos, 

modelos e sistemas administrativos e de computadores – criados pelos funcionários - 

pertencem à organização (ou podem ser adquiridos externamente). Considera-se também 

como estrutura interna, a cultura ou o espírito organizacional. Juntas, a estrutura interna e 

as pessoas constituem o que geralmente se chama de organização. 

Estrutura Externa - a estrutura externa inclui relações com clientes e fornecedores, 

bem como marcas, marcas registradas e a reputação ou a imagem da organização perante a 

sociedade. O valor desse ativo é determinado basicamente pelo grau de satisfação que os 
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clientes e a sociedade possuem com relação à organização – tanto com a solução 

apresentada nos problemas de seus clientes, como sua responsabilidade perante o meio 

social em que está inserida, mas sempre apresenta um elemento de incerteza. As 

reputações e as relações podem mudar ao longo do tempo.  

Edvinsson (1997) diz que “Capital Intelectual é o domínio de conhecimentos, 

experiência acumulada, tecnologia da organização, relacionamento com clientes e 

habilidades profissionais”. Coloca, ainda Edvinsson (1997), que “organizações com altas 

taxas de crescimento, como a Intel, Microsoft, Netscape, são cotadas muito acima de seu 

valor de livros. A maioria das organizações que passaram por um processo de fusão no 

período de 1981 a 1993 foi negociada de duas a nove vezes o seu valor contábil”. A 

diferença, para o autor, é o Capital Intelectual. Afirma que: 

• Capital Intelectual é informação que suplementa as demonstrações financeiras; 

• Capital Intelectual é capital não-financeiro; 

• Capital Intelectual é um passivo, não um ativo. 

Edvinsson (1997) considera que o Capital Humano gera na organização um tipo de 

Capital Estrutural, que inclui bancos de dados, sistemas de informação, entre outros. Não 

se pode “possuir” o Capital Humano, mas o capital estrutural resultante é de propriedade 

da organização e pode ser vendido. Infelizmente, afirma o mesmo autor, nem o Capital 

Humano nem o Capital estrutural é visível nos sistemas de contabilidade convencionais, e 

para isso são necessários sistemas especiais de informações gerenciais.  

Na visão de Sveiby (1998), o conhecimento é uma capacidade de agir e não pode 

ser descrito por meio de palavras, por ser principalmente tácito, pois sempre se sabe mais 

do que se pode expressar. Para Sveiby (1998), a gestão que está baseada em sistemas de 

informatização para o gerenciamento da informação, é o que mais evolui neste momento. 

O gerenciamento das pessoas cuida do lado filosófico, sociológico e humano da 

informação mas ainda não recebe o devido cuidado por parte das Organizações. A 

propriedade intelectual do lado dos ativos é possível graças ao Capital Intelectual, a parte 

que sai todos os dias da organização após o expediente. E, assim como o capital do 

acionista não pertence à organização, Stewart (1998) posiciona seu conceito na frase: “O 
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Capital Intelectual constitui a matéria intelectual – conhecimento, informação, propriedade 

intelectual, experiência – que pode ser utilizada para gerar riquezas”. 

Como exemplo, tem-se o CIBC (Canadian Imperial Bank of Commerce): em 

compra da organização, esses bens intangíveis, especialmente sua base de seis milhões de 

clientes, seriam acrescidos aos bens financeiros que o banco controla. É importante 

relacionar algumas tendências bastante gerais que estão desempenhando um papel 

significativo no desenvolvimento atual do conhecimento: 

1) A globalização da economia, que está exercendo pressões terríveis sobre 

organizações em termos da necessidade de flexibilidade, inovação e velocidade 

de processo aumentada. 

2) A velocidade e flutuação cambial. 

3) A conscientização do valor do conhecimento especializado, encravado em 

processos e rotinas organizacionais, para se lidar com as pressões da 

globalização. 

4) A conscientização do conhecimento como um fator de produção distinto e seu 

papel consistem em crescentes razões de valor contábil para valor de mercado 

em setores baseados em conhecimento. 

5) A pressão competitiva. 

6) A necessidade de baixos investimentos em redes de processamento de dados 

enfim constituem uma ferramenta para auxiliar o trabalho integrado e a 

Aprendizagem Organizacional e de uns com os outros.  

As organizações competem crescentemente com base em seus ativos intelectuais. 

Organizações competem numa “economia de conhecimento”, funções que requerem 

habilidade são desempenhadas por “trabalhadores do conhecimento”, e organizações que 

melhoram com a experiência adquirida são “organizações que aprendem” (Learning 

Organizations).  
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Ferramentas administrativas e organizacionais, como a “reengenharia”, envolviam 

fazer mais com menos através de trabalho mais inteligente; outra ferramenta importante: a 

“melhoria contínua” da qualidade - derivada da aprendizagem - de como fazer as coisas de 

forma cada vez melhor ao longo do tempo e o desenvolvimento de novas “competências 

essenciais”, que exigiu a descoberta de novo know-how organizacional.  

Na verdade, essas denominações descrevem o aumento das necessidades da 

organização e a maneira pela qual vêm evoluindo as ferramentas organizacionais aplicadas 

nesse novo ambiente. Um ambiente em que inovações são duplicadas rapidamente pelos 

concorrentes e organizações menores freqüentemente arrebatam fatias de mercado das 

maiores pelo lançamento de novos e melhores produtos e serviços, é o que representa o 

Capital Intelectual das organizações – seu conhecimento, experiência, especialização e 

diversos ativos intangíveis, em vez de seu capital tangível físico e financeiro –, que cada 

vez mais determina suas posições competitivas. 

Em um mundo de crescente complexidade,  

“... a necessidade de ser ‘um eterno aprendiz’ constitui hoje o maior desafio 

para as pessoas e para as organizações” (Fleury, 1995).  

Não é um desafio fácil de ser enfrentado, pois exige flexibilidade, inteligência, uma 

postura de questionamento permanente de premissas, de modos de pensar, o conviver com 

a tradição e a modernidade, suas características e contradições. 

O próximo item discutirá a relação existente entre o Capital Intelectual e a gestão 

de Recursos Humanos  dentro do contexto da Gestão do Conhecimento.  
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3.5.3 CAPITAL INTELECTUAL E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS  

 

“Os gestores das empresas da Era do Conhecimento têm 

forçosamente de manter um profundo domínio ‘know-how’ 

da organização, de modo a gerir eficazmente os ‘activos 

intelectuais’. Os gestores necessitam de implementar 

sistemas  que permitam desenvolver e melhorar 

competências individuais á escala global da organização. 

Este é um aspecto estratégico numa economia marcada 

pela escassez de Recursos Humanos  competentes”. 

(Luís Oliveira, CNS Hipermédia, 2001) 

 

Não constitui nenhuma novidade dizer que o talento das pessoas que trabalham na 

vantagem competitiva definitiva. Por muitas vias se chega novamente ao fator humano nas 

organizações. Sempre que se fala sobre Capital Intelectual ou Gestão do Conhecimento, 

acaba-se discutindo o papel dos Recursos Humanos  vistos cada vez mais como seres 

humanos do que apenas Recursos Humanos  nas organizações.  

Fazendo um breve histórico da antiga área de Administração de Recursos Humanos  

para o enfoque atual de Gestão de Pessoas, também se percebem mudanças significativas. 

A área de Recursos Humanos, mais conhecida como Departamento Pessoal, tinha como 

principais tarefas a admissão de funcionários, seu registro legal, o controle das normas e 

aplicação das leis trabalhistas, a punição de funcionários, a vigilância de seus cartões de 

ponto e sua dispensa do quadro funcional. Portanto, cabia-lhe apenas uma ação 

fiscalizadora e reguladora.  

Com o advento da escola de Relações Humanas, a evolução das técnicas de 

Administração e o grande aperfeiçoamento das teorias sobre comportamento humano 

aplicadas ao ambiente organizacional, as ações de Recursos Humanos  se deslocam mais 

para a área de seleção de pessoal, cargos e salários, treinamentos, benefícios, apoio da área 

de serviço social, entre outros. Esse conjunto de especialidades é válido desde que a 
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organização não seja administrada tecnicamente e gerenciada por partes, identificando-se 

nesse estágio um ponto crítico da gestão dos Recursos Humanos (Orlickas, 1999).  

A responsabilidade pelos Recursos Humanos  de uma organização deixa de ser 

exclusividade de um departamento e passa a ser dividida com os gestores e/ou gerentes de 

linha, permitindo ao profissional de Recursos Humanos  uma atuação numa dimensão mais 

estratégica.  

As pessoas deixam de ser vistas como recursos e começam a ser encaradas como 

parceiras na organização, contribuindo com seus conhecimentos, habilidades, 

proporcionando decisões que dinamizam a organização.  

Na abordagem da Gestão do Conhecimento, o departamento de Recursos Humanos  

tem um papel fundamental e precisa urgentemente assumir um posicionamento ativo. 

Trata-se de uma mudança dentro de uma mudança. O contexto histórico mudou com a 

sociedade industrial da produção em massa e consumo em massa para, mais recentemente, 

a customização em massa. O ambiente competitivo da organização mudou com a 

globalização dos mercados, a inovação tecnológica e suas múltiplas facetas e 

conseqüências. O enfoque do papel das pessoas na organização e sobre o valor do seu 

conhecimento mudou, demandando novas tecnologias de gestão. E Recursos Humanos  

está hoje chegando ao centro do furacão, por bem ou por mal, de onde deverá emergir 

transformado. Este é um momento de reflexão crítica para os profissionais de Recursos 

Humanos (Teixeira Filho, 2002). 

Com o crescimento da importância da Gestão do Conhecimento, as organizações 

passam a se preocupar com o que sabem, o que precisam saber e, não menos importante, o 

que a concorrência sabe. Passa a ser cada vez mais importante identificar o impacto e a 

consistência do conhecimento no setor especifico de sua organização. Torna-se 

fundamental criar condições e apoiar o desenvolvimento e a comunicação desse 

conhecimento. A organização passa a perceber a importância de transformar seu 

conhecimento realmente em um ativo a serviço da organização, em vez de apenas 

propriedade de indivíduos ou grupos internos. 
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Para que dados sejam transformados em informações são necessárias ferramentas. 

Mas é necessário tempo para que se transforme informação em conhecimento. Pode-se 

pensar em informação como sendo um dado que faz sentido, que faz diferença. Mas o 

conhecimento seria então um conjunto formado por experiências, valores, informação de 

contexto e - por que não? - criatividade aplicada à avaliação de novas experiências e 

informações. Essa abordagem, útil para aplicações ao trabalho e às organizações, identifica 

o conhecimento como algo inseparável das pessoas. Nas organizações o conhecimento se 

encontra não apenas nos documentos, bases de dados e sistemas de informações, mas 

também nos processos de negócio, nas práticas dos grupos e na experiência acumulada 

pelas pessoas (Teixeira Filho, 2002). 

Davenport & Prusak (1998) consideram que as pessoas derivam conhecimento das 

informações de diversas formas: por comparação, pela experimentação, por conexão com 

outros conhecimentos e através das outras pessoas, por exemplo. As atividades de criação 

de conhecimento têm lugar com e entre os seres humanos. O conhecimento é transmitido 

por pessoas e para pessoas, através de meios estruturados como vídeos, livros, documentos, 

páginas web, etc. Além disso, as pessoas adquirem conhecimento daqueles que já o têm, 

através de aprendizado interpessoal e compartilhamento de experiências e idéias. As 

pessoas têm usado conhecimento nas organizações há muito tempo, pelo menos 

implicitamente. O conhecimento da organização, da competição, dos processos, do ramo 

de negócio, enfim, tem estado por trás de milhões de decisões estratégicas e operacionais, 

ao longo dos anos. No entanto, o consenso de que o conhecimento é um recurso que 

precisa ser gerenciado é relativamente recente. Numa economia global, o conhecimento se 

torna a maior vantagem competitiva de uma organização (Teixeira Filho, 2002). 

 

3.5.3.1 O novo papel da gestão de Recursos Humanos  

 
A preocupação com o fortalecimento do Capital Intelectual tem mudado a gestão 

dos Recursos Humanos  nas organizações . Observa-se que os processos de recrutamento e 

seleção têm se modificado, no sentido de usar novas técnicas capazes de identificar pessoas 

com potencial de crescimento, flexibilidade e pensamento estratégico (Vasconcelos, 2000). 
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Chiavenato (1992) comenta que no mundo complexo e competitivo de hoje, a 

escolha das pessoas certas se torna vital para o funcionamento da organização. Pessoas 

bem selecionadas e bem posicionadas não somente contribuem para o adequado 

funcionamento da organização como também constituem um significativo potencial para 

futuras substituições. 

Davenport & Prusak (1998) citam o caso da McKinsey: 

“Se há um fator que seja sozinho o mais fundamental para o sucesso da 

McKinsey na Gestão do Conhecimento, acreditamos que ele esteja na ponta 

inicial: o tipo de pessoal que a organização contrata”. 

As organizações precisam de pessoas capazes de incentivar a criação e 

comunicação do conhecimento, colocar esse conhecimento numa forma estruturada e 

mantê-lo ou aprimorá-lo. Para Davenport & Prusak (1998), esta nova função envolve 

habilidades tanto soft, como hard, ou seja, habilidades relacionadas à implementação de 

uma cultura organizacional de aprendizagem e habilidades relacionadas ao 

desenvolvimento da infra-estrutura facilitadora. 

A necessidade de criação de um ambiente propício à aprendizagem deixou de ser 

passível de solução no nível individual, passando para um esforço organizado de formação 

de equipes interdisciplinares. Esta nova demanda reforçou a necessidade de se estudar o 

comportamento humano nas instituições, principalmente no que diz respeito ao trabalho 

em equipe, necessário ao desenvolvimento de programas de pesquisa (Borges – Andrade, 

1984).  

Cabe ao novo perfil da área de gestão de pessoas ajudar a organização a realizar sua 

missão, proporcionar competitividade, favorecer o desenvolvimento dos funcionários por 

meio de programas de treinamento que possam mantê-los motivados, aumentar a satisfação 

dos colaboradores, desenvolver e manter qualidade de vida no trabalho, administrar a 

mudança e manter políticas éticas e de responsabilidade social (Chiavenato, 1999).  

Embora o papel do profissional de Recursos Humanos  tenha passado por 

incontáveis progressos e transformações nos últimos anos, principalmente em termos de 

filosofia e postura, vale lembrar que em muitas organizações ainda prevalece o antigo 
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modelo de Administração de Pessoal. A concepção sobre as pessoas era mandatária e 

mantinha-se num nível de policiamento, tendo como base um trabalho essencialmente 

burocrático acompanhado de uma hierarquia formal no ambiente organizacional. Hoje, 

valorizam-se as experiências dos profissionais, suas competências, dando-se ênfase para o 

Capital Intelectual, buscando-se nas pessoas o grande diferencial competitivo de mercado. 

Todos esses pontos trazem às organizações e às áreas de Recursos Humanos  alguns 

novos desafios, e para vencer esses desafios é preciso pensar em um novo modelo de 

Recursos Humanos  nas organizações.  

Para uma melhor compreensão de novos modelos de Recursos Humanos  que vêm 

sendo implementados nas organizações, faz-se necessário um breve levantamento histórico 

das diferentes épocas e de suas transformações. 

Ao longo do século XX, as três eras – industrialização clássica e neoclássica e a 

chamada Era da Informação – exigiram mudanças de comportamentos e novas visões na 

forma de abordar e lidar com os seres humanos dentro das organizações.  

As áreas de Recursos Humanos  passaram por três etapas distintas: relações 

industriais, Recursos Humanos  e gestão com pessoas. Cada abordagem está diretamente 

relacionada às necessidades de sua época e à mentalidade predominante.  

Na industrialização clássica, surgem os antigos Departamentos de Pessoal, cuja 

existência se justificava pela necessidade de cumprimento das exigências legais. 

Posteriormente, os Departamentos de Relações Industriais assumem o mesmo papel, 

adicionando outras tarefas direcionadas ao relacionamento da organização com os 

sindicatos. Também se restringem a atividades de caráter operacional e burocrático. As 

pessoas são vistas como mão-de-obra e consideradas como apêndices das máquinas. Na era 

da industrialização neoclássica, aparecem os Departamentos de Recursos Humanos , em 

substituição aos antigos Departamentos de Relações Industriais. Passam a assumir uma 

postura centralizadora diante de atividades mais específicas e consideradas táticas, como: 

recrutamento, seleção, treinamento, avaliação, remuneração, higiene e segurança do 

trabalho, relações trabalhistas e sindicais, além das tarefas operacionais e burocráticas.  
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A grande transformação ocorre na Era da Informação com o surgimento das 

equipes de Gestão de Pessoas. As atividades táticas passam a ser delegadas aos gerentes de 

linha em toda a organização, os quais assumem o papel de gestores de pessoas. As tarefas 

de natureza operacional e burocrática são terceirizadas, exigindo-se da equipe de Gestão de 

Pessoas uma atuação mais estratégica dentro da organização, assumindo o papel de 

consultoria interna. Os seres humanos passam a ser considerados componentes essenciais 

em uma organização, independente de sua razão de existência e objetivos.  

Prevalece a visão de que os indivíduos representam o papel ativo da organização a 

ser mobilizado para utilizar eficientemente os demais recursos da organização, visando 

atuar de forma eficaz na obtenção de resultados positivos. 

O aperfeiçoamento da estruturação de trabalho na organização moderna, associado 

ao impacto provocado pela inovação e avanço tecnológico proporcionando maior agilidade 

no acesso à informação e à globalização, vem impelindo a área de Recursos Humanos  para 

um redimensionamento de seu campo de atuação, considerando a “competitividade” 

palavra-chave.  

Da mesma forma que o indivíduo espera obter na organização um meio para o 

alcance de sua satisfação pessoal, a organização também apresenta expectativas quanto à 

sua capacidade de contribuição que ultrapasse os custos de sua manutenção. 

Portanto, é grande a inter-relação das necessidades do indivíduo e da organização, 

estando os objetivos de ambos entrelaçados, cabendo à organização o aproveitamento da 

sinergia dos esforços de todos os funcionários que trabalham em conjunto.  

Fischer, citado por Fleury & Fleury (2000), identificou alguns pontos fundamentais 

da gestão estratégica dos Recursos Humanos  nas organizações , voltadas à Gestão do 

Conhecimento. Entre eles destacam-se: 

“Capacitação de competências necessárias às estratégias de negócio: as 

empresas procuram captar pessoas questionadoras e com alto nível 

educacional”. E “Desenvolvimento de competências essenciais: observa-se 

a demanda por pessoas preocupadas com o auto-desenvolvimento”. 
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Stewart (1998) lembra que na era do Capital Intelectual as partes mais valiosas dos 

trabalhos tornaram-se essencialmente tarefas humanas: sentir, julgar, criar e desenvolver 

relacionamentos. O Trabalhador do Conhecimento leva suas ferramentas consigo, em seu 

cérebro. 

Fleury & Fleury (2000) complementam que na economia baseada no conhecimento, 

o que mais adiciona valor são as atividades inteligentes. As atividades rotineiras, manuais, 

passam a ser cada vez menos importantes. 

Nessa linha, os profissionais de Recursos Humanos  deixam de direcionar seus 

esforços para atividades especificas, voltadas exclusivamente para realização de  tarefas, e 

passam a se concentrar em promover o auto-desenvolvimento e o pensamento crítico. Isso 

leva necessariamente o profissional de Recursos Humanos  a sair de trás de sua mesa, ou 

da sala de aula, e ir para onde o trabalho está sendo realizado. O que se espera, nessa visão, 

é que o profissional de Recursos Humanos , equipado com o conhecimento sólido sobre os 

processos de aprendizagem, e portador da visão global de negócio, seja capaz de articular 

na organização os processos básicos de Gestão do Conhecimento (Teixeira Filho, 2002).  

Fischer, citado por Fleury & Fleury (2000), confirmou, na sua pesquisa de 

doutorado, a tendência das organizações brasileiras em estarem passando por mudanças em 

suas práticas de gestão de pessoas que são consistentes com o modelo de gestão estratégica 

de Recursos Humanos . 

Storey, citado por Fleury & Fleury (2000), identifica uma versão soft e uma versão 

hard da expressão gestão estratégica de Recursos Humanos . Para o autor, a versão hard 

está relacionada com os aspectos quantitativos, de administrar Recursos Humanos  de 

forma racional. A versão soft enfatiza os aspectos de comunicação, motivação e liderança. 

Chiavenato (1996), em sua obra “Como Transformar Recursos Humanos  (de um 

centro de despesa) em um Centro de Lucro”, já apontava para os oito principais desafios da 

área de Administração de Recursos Humanos (ARH): 

1) A Administração de Recursos Humanos  lida com meios, com recursos 

intermediários e não com fins. 
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2) A Administração de Recursos Humanos  lida com recursos vivos, complexos, 

diversificados e variáveis: as pessoas.  

3) A Administração de Recursos Humanos  é uma responsabilidade de linha e uma 

função de staff: as pessoas estão alocadas e espalhadas nos demais órgãos da 

organização.  

4) A Administração de Recursos Humanos  preocupa-se fundamentalmente com a 

eficiência e muito pouco com a eficácia. Ela está geralmente voltada para os 

meios e quase nunca para os fins. 

5) Como as pessoas trabalham nas diversas áreas da organização, sujeitas às 

decisões dos respectivos dirigentes, a Administração de Recursos Humanos 

trabalha em ambiente e em condições que não determinou e sobre os quais 

possui um grau de poder e de controle muito pequeno. 

6) Os padrões de desempenho e de qualidade dos Recursos Humanos  são 

extremamente complexos e diferenciados, variando de acordo com o nível 

hierárquico, com a área de atividade, com a tecnologia aplicada e com o tipo de 

tarefa ou atribuição. 

7) Como a Administração de Recursos Humanos  não lida diretamente com fontes 

de receita, ela não proporciona aportes de dinheiro para a organização.  

8) Dificuldade de se saber se a Administração de Recursos Humanos  está fazendo 

ou não um bom trabalho para a organização. 

O mesmo autor apresenta também as doze tendências da RH, quais sejam: 

1) Uma nova filosofia de ação: não mais administrar Recursos Humanos , ou 

administrar pessoas, mas sim administrar com as pessoas. 

2) Enxugamento e downsizing voltado para o core business da área. 

3) Metamorfose de área de serviços em área de consultoria interna. 

4) Transferência de decisões e ações para a média gerência. 
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5) Intensa ligação com o negócio da organização. 

6) Ênfase na cultura organizacional participativa e democrática. 

7) Utilização de mecanismos de motivação e de realização pessoal. 

8) Adequação das práticas às diferenças individuais das pessoas. 

9) Completa virada em direção ao cliente interno ou externo. 

10) Preocupação com a criação de valor para a organização ou para o cliente. 

11) Contínua preparação da organização e das pessoas para o futuro. 

12) Visão voltada para o ambiente externo e utilização do benchmarking. 

Fleury & Fleury (2000) desenvolveram um modelo que ilustra uma gestão de 

Recursos Humanos  voltada para a formação de competência. Os aspectos ressaltados são: 

“A importância dada às pessoas para o êxito das estratégias de negócio. 

Ela é refletida pela posição do responsável pelos Recursos Humanos  na 

estrutura hierárquica da organização e pela documentação das políticas de 

Recursos Humanos . Quanto mais alta for a posição do responsável pelos 

Recursos Humanos, maior é a probabilidade de as pessoas serem 

consideradas recursos estratégicos e de o responsável por Recursos 

Humanos  ter voz ativa nas decisões”. 

As políticas adotadas pelas organizações para atrair, desenvolver e reter as pessoas. 

A adoção de estratégias para a participação dos empregados é vista como sendo uma 

disposição das organizações em desenvolver propostas de melhoria contínua e 

aprendizagem entre o pessoal. 

Formação de competências propriamente ditas. Neste item está incluído o 

investimento e treinamento e desenvolvimento dos empregados, como forma de 

desenvolver as competências essenciais para o negócio. 
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O autor cita alguns pontos fundamentais que mostram a diferença do enfoque atual 

da gestão de Recursos Humanos  em relação ao utilizado anteriormente: 

• A importância atribuída ao desenvolvimento do empregado, como recurso 

fundamental para a consecução das estratégias empresariais. 

• A importância do desenvolvimento do trabalho em equipe. 

• A gestão da cultura para o sucesso organizacional (Fleury, 1989). 

Sobre o processo de elaboração de estratégias Fleury & Fleury (2000) chamam a 

atenção quanto à participação dos funcionários: 

“Para a estratégia conseguir adesão, é necessário que haja participação, 

isto é, que não seja privilégio de uma minoria pensante, mas seja discutida 

nas várias esferas da vida organizacional”. 

Teixeira Filho (2002) cita alguns pontos que podem ser observados no 

desenvolvimento de novas estratégias de atuação do profissional de Recursos Humanos. 

Segundo aquele autor, o profissional de Recursos Humanos: 

• pode apoiar as áreas de negócio na obtenção de novos conhecimentos, tanto de 

fontes internas quanto externas; 

• pode apoiar a organização na distribuição da informação e nas políticas de 

comunicação; 

• pode desenvolver 'políticas culturais' na organização, visando disseminar novos 

modelos mentais para reflexão, abordagem do processo de aprendizado e ação; 

• pode apoiar a estruturação da 'memória organizacional', através dos 

representantes das áreas de especialidade, processos, estruturas, registros, 

sistemas, manuais, documentos, livros, vídeos, etc.; e 

• pode apoiar a interconexão entre os núcleos de conhecimento, ajudando a 

identificar quem sabe o quê, e criando sistemas, processos e bases de dados que 

facilitem a proteção, o acesso e a atualização da memória organizacional. 
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Fleury & Fleury (2000) relatam a observação de mudanças significativas na prática de 

gestão de pessoas nas organizações, que passaram a incorporar o conceito de competência: 

“Novas técnicas têm sido empregadas nos processos de seleção visando 

identificar pessoas com potencial de crescimento, flexibilidade para 

enfrentar os incidentes críticos e as novas demandas das empresas, além do 

pensamento estratégico”. 

Os processos de treinamento e desenvolvimento assumem novos contornos. 

Algumas organizações estão criando as universidades corporativas, onde o processo de 

desenvolvimento das pessoas deve estar alinhado à definição das estratégias de negócio e 

competências essenciais da organização. No Anexo 1, relata-se diversas organizações que 

adotaram conceitos e práticas para criação de Universidades Corporativas. 

A função Recursos Humanos  assume papel relevante na definição das estratégias 

de negócio e definem-se políticas e práticas mais modernas, adequadas ao processo de 

atrair, reter e desenvolver os melhores talentos; a unidade de gestão é o indivíduo e não o 

cargo (Fleury & Fleury, 2000). 

Na concepção de Orlickas (1999), a nova área de Recursos Humanos: 

• Modificou-se e ampliou sua atuação. 

• Atualizou-se com a realidade sócio-econômica. 

• Tornou-se um centro de investimento. 

• Adotou a estratégia de instrumentalizar e orientar seus executivos. 

• Seu planejamento passou a ser vinculado ao planejamento estratégico dos 

negócios da organização. 

• Desenvolveu meios para que as pessoas possam caminhar pró-ativamente na 

direção da obtenção dos resultados organizacionais. 

• Passou a se preocupar em se aproximar do principal cliente da organização, o 

próprio funcionário. 
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• Passou a atuar com o foco no cliente externo.  

• Os desafios do Terceiro Milênio apontam para mudanças cada vez mais velozes 

e intensas nas organizações.  

Conforme Chiavenato (1999), 

“o mundo moderno se caracteriza por tendências que envolvem 

globalização, tecnologia, informação, conhecimento, serviços, ênfase no 

cliente, qualidade, produtividade e competitividade. Todas essas tendências 

estão afetando e continuarão a afetar a maneira pela qual as organizações 

utilizam as pessoas”. 

Com isso, a antiga área de Recursos Humanos  está deixando de se centrar no 

passado e em tradições para constituir-se em área aprumada para o futuro e preocupada 

com o destino da organização. 

Chagas (2000), citado por Vasconcelos (2000) chama a atenção para o fato de que, 

na Era do Conhecimento, a organização é o indivíduo, e esta é a grande revolução que está 

ocorrendo nos dias de hoje. Segundo o autor, a vantagem competitiva das organizações 

passa agora a ser definida por algo singelo como a criatividade dos indivíduos, desde que 

acompanhada pelo conhecimento do negócio (que inclui a tecnologia) e da capacidade 

empreendedor. Para funcionar, a mente humana precisa de alimentos tradicionalmente 

colocados em segundo plano pelas organizações, como a emoção, o sonho, a felicidade. 

Segundo o autor, as organizações precisam da presença envolvente do 

empreendedor, cuja maior preocupação está na compreensão do que acontece à sua volta, 

fora ou dentro do ambiente das organizações. Entretanto esses indivíduos precisam de um 

clima de liberdade para criar, produzir e contribuir com boas idéias. 

Chagas (1999) confere aos empreendedores a facilidade de aprender com seus pares 

e com os fracassos e erros. Para o autor, é preciso retomar o paradigma empreendedor, cuja 

especialidade é inovar através da diversificação das fontes de aprendizagem: 
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“O empreendedor vê nas pessoas uma das suas mais importantes fontes de 

aprendizado, e não se prende somente a fontes reconhecidas, tais como 

literatura técnica, relatórios de pesquisas, cursos reconhecidos”. 

Paladino (1999a) também chama a atenção para a importância da formação de 

empreendedores nas organizações da Era do Conhecimento: 

“Na formação de empreendedores, o fundamental é preparar as pessoas e 

aprender a agir e pensar por conta própria, com criatividade, liderança e 

visão de futuro, para inovar e ocupar o seu espaço no mercado, 

transformando esse ato também em prazer e emoção”. 

Também para Gratton (2000), citado por Vasconcelos (2000), existem três aspectos 

do Capital Humano que precisam ser desenvolvidos. O primeiro é o Capital Intelectual, 

que pode ser desenvolvido pelo aprendizado. O segundo é o capital social, que é 

desenvolvido através de boas e fortes redes de relacionamento. O terceiro é o capital 

emocional que é a compreensão de si próprio, atingida através da auto-análise, aliada ao 

feedback das pessoas. A autora acredita que apenas 30% dos executivos acreditam 

verdadeiramente na importância das pessoas para as organizações. Cerca de 40% ainda 

precisam ser persuadidos, e os outros 30% ainda não entenderam nada sobre a necessidade 

de colocar as pessoas no coração da estratégia das organizações, como única maneira de a 

organização ser competitiva. 

Antes da conclusão deste bloco de informações, é importante ressaltar um estudo 

europeu sobre gestão de Recursos Humanos, intitulado “Competências são fator-chave” (in 

Expresso 21-06-2002). 

Esse estudo revela que cerca de 70% das organizações européias possuem um 

sistema de gestão centrado no desenvolvimento das competências distintivas de cada 

empregado. Esse estudo sobre gestão das competências na Europa foi elaborado pela 

European Training and Development Foundation (ETDF) e divulgado pela Associação 

Portuguesa de Gestores e Técnicos de Recursos Humanos (APG) - entidade que está 

associada àquela organização internacional. 
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A pesquisa foi realizada entre abril de 1999 e março de 2001 e abrangeu diversos 

setores de cinco países, a saber, França, Suíça, Itália, Inglaterra, Irlanda e Bélgica.  A 

investigação é a primeira abordagem comparativa no espaço europeu e visa refletir as 

realidades da gestão das competências e compreender as diferentes concepções e práticas 

nacionais nesta área da gestão de Recursos Humanos.  

A informação foi recolhida através da análise de documentos sobre gestão e 

modelos de competências, de um inquérito realizado junto das organizações, da 

auscultação de personalidades com ligações ao tema e da avaliação no quadro das reuniões 

da ETDF. 

De acordo com aquela pesquisa, a tendência de a política de Recursos Humanos  

adotar um sistema de gestão das competências deve-se ao novo ambiente de negócio criado 

pela globalização da economia e pelas novas tecnologias.   

Neste plano, os elementos identificados no estudo são as mudanças para assegurar a 

sobrevivência da organização, o imperativo tecnológico, a necessidade de uma cultura de 

inovação, a Gestão do Conhecimento e o movimento para a internacionalização da 

atividade empresarial. 

Gestão de talento para o longo prazo. Este contexto exige que a gestão de Recursos 

Humanos  esteja alinhada com os objetivos de negócio. Por isso,  deverá centrar-se no 

desenvolvimento da gestão dos quadros de alto potencial, no acompanhamento da evolução 

das profissões, na sustentação das orientações estratégicas, no acompanhamento das 

mudanças necessárias e na criação de uma política de pessoal e uma rede de Recursos 

Humanos  comum. 

"As competências são um factor-chave de competitividade", assevera Paulo Silva, 

docente no departamento de Gestão da Universidade de Évora, que apresentou os 

resultados do estudo. "Isto porque, ao conhecê-las e identificá-las, possibilita o detectar de 

disfuncionalidades da estrutura de qualificações requeridas, sendo este aspecto 

determinante para uma adequada gestão da formação e efectiva em termos de custos", 

explica. Para os responsáveis dos departamentos de Recursos Humanos na Europa, a 
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criação de um sistema de gestão de competências é a sua segunda prioridade nas políticas 

de Recursos Humanos. 

Domínio do comportamento. A investigação verificou que existem dois modelos 

dominantes na gestão de competências no espaço europeu. O primeiro incide sobre a 

função, onde é privilegiado o desenvolvimento do material, dos produtos, dos serviços e 

dos conhecimentos que lhe estão associados. 

Nesse modelo de gestão, o sistema é muito estruturado, está focalizado nos técnicos 

e nos trabalhadores que não pertencem aos quadros da organização e está direcionado para 

o crescimento da performance coletiva, em equipe.  A segunda via centra-se no 

comportamento das pessoas, isto é, na sua capacidade de mobilização para concretizar os 

objetivos. Este modelo de gestão de competências possui um sistema muito flexível e mais 

qualitativo, incide no desenvolvimento dos quadros, está orientado para a mobilidade em 

contextos multiculturais e focalizado na melhoria dos resultados individuais. Portanto, o 

desempenho global da organização mede-se pela soma das performances individuais. 

Conforme já foi referido, esse é o modelo dominante nas organizações dos países 

abrangidos no estudo. No entanto, em 68% dos casos estudados verifica-se uma 

combinação dos dois sistemas. Ou seja, embora o modelo individualista seja o 

predominante, podem ser conjugadas algumas características do sistema coletivo. 

Os resultados da análise mostram que os objetivos do modelo de gestão de 

competências variam conforme os países. A Bélgica, por exemplo, focaliza-se na procura 

da excelência e da performance, o Reino Unido assenta nos standards mínimos de 

performance e centraliza-se no posto de trabalho, e a França tem como meta a produção 

partilhada de três elementos: a estratégia, a organização e a gestão. 

Quanto à complexidade dos modelos de gestão, aproximadamente 23% das 

organizações têm dispositivos muito estruturados, 17% adotam sistemas muito simples 

(neste caso, as organizações mais pequenas), e 60% possuem sistemas flexíveis e 

qualitativos. Quanto ao desenvolvimento das competências, cerca de 63% das organizações 

apostam na aplicação de uma política de formação ativa, 60% executam uma avaliação 

regular e rigorosa, 30% mencionam um sistema de remunerações alinhado com os 
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objetivos do negócio, e outros 30% consideram estratégica uma aposta no desenvolvimento 

do conhecimento e da especialização. 

O estudo vem reforçar que, para que as organizações possam tirar o máximo 

proveito de sua idéias, seus líderes precisam entender como e por que os ativos intelectuais 

deixam de ser gerenciados e perceber enormes custos dessa negligência, que representa 

dinheiro desperdiçado e oportunidades não aproveitadas (Stewart, 1998). 

 
3.5.3.2 A Gestão do Conhecimento e uma nova oportunidade para Recursos 

Humanos   
 
 

As organizações de uma certa forma começam a se dar conta de que o estilo 

gerencial até então usado, a concepção do papel das pessoas no trabalho e a distribuição de 

informação e poder na organização estão na raiz da alienação e da perda do conhecimento. 

As organizações estão preocupadas cada vez mais com esse potencial “escassez de Capital 

Intelectual”. Muitas organizações , principalmente as de maior porte, têm-se voltado para 

Recursos Humanos, e para Treinamento & Desenvolvimento em particular, na busca de 

alternativas.  

As organizações estão também cada vez mais conscientes da importância da cultura 

administrativa para os resultados da organização, principalmente, e há um interesse muito 

grande hoje em torno dos valores organizacionais. Através de ações de cunho participativo, 

reuniões, seminários e treinamentos, busca-se criar uma sinergia entre os valores 

individuais e os valores do grupo. Essa busca por um alinhamento, ainda que questionável 

em diversos aspectos, está sendo mais um ponto de interesse das organizações nas questões 

de Recursos Humanos. 

Nesse sentido, a necessidade de explorar intensivamente o Capital Intelectual tem 

impulsionado as organizações a valorizar crescentemente o seu Capital Humano. Se a 

telemática permite que a informação possa ser acumulada e gerenciada através de 

sofisticados bancos de dados eletrônicos, bem como comunicada e transferida à distância 

rapidamente, a capacidade de criação de conhecimento depende fundamentalmente da 

inteligência humana (Silva, 2003).  
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Em extenso estudo sobre a vantagem competitiva das nações, Porter chega à mesma 

conclusão:  

“É a criação do conhecimento e a capacidade de agir, que são o resultado 

de um processo altamente localizado, que determinam o sucesso 

corporativo” (Porter, 1989). 

Assim sendo, a Gestão do Conhecimento oferece uma ameaça e uma oportunidade 

para Recursos Humanos. A ameaça é aquela que paira sobre todos na organização: é a 

ameaça da extinção para aqueles que não se adaptarem a esses tempos ultra-competitivos 

em que a necessidade de  reinventar as organizações sob o signo da aprendizagem contínua 

passou a ser inerente à sua sobrevivência. Mas a oportunidade que se abre é a da retomada 

da valorização do papel do ser humano (Capital Humano) nas organizações, e com ela a 

importância da sua gestão. Afinal, o conhecimento é indissociável da pessoa. 

Uma das questões centrais da Gestão do Conhecimento, que pretende ir além do 

simples gerenciamento da informação ou do conhecimento explícito, é que com sua efetiva 

implantação, possa ampliar a capacidade empresarial de criar conhecimento novo, 

compartilhá-lo na comunidade organizacional e agregá-lo a produtos, serviços e processos, 

de sorte a gerar vantagens competitivas sustentáveis. Trata-se do gerenciamento, portanto, 

dos ativos intangíveis e do conhecimento tácito, buscando transformar esta 

imponderabilidade patrimonial em resultados econômicos.  

Nesse sentido, no próximo item será abordada a questão de como implantar a 

Gestão do Conhecimento.  
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3.6 - COMO IMPLANTAR A GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

 “A Gestão do Conhecimento é uma prática em evolução. 

Até mesmo os mais desenvolvidos e amadurecidos 

programas de Gestão do Conhecimento que estudamos 

eram trabalhos em andamento e inacabados. A maioria de 

seus gerentes, porém, conseguia articular objetivos de 

negócios específicos e Gestão do Conhecimento, e alguns 

já haviam atingido alguns de seus objetivos”. 

(Davenport & Prusak, 1998)  

 

A Gestão do Conhecimento realmente decola nas organizações quando uma simples 

realidade é por elas internalizada: o recurso conhecimento é o recurso empresarial que 

permite o maior grau de estímulo econômico. Com isto quer-se dizer que o custo marginal 

de reprodução, reaproveitamento e distribuição é muito baixo – em alguns casos, próximo 

a zero! Na medida em que a alta administração tem uma real consciência disto, fica muito 

mais fácil implementar iniciativas de Gestão do Conhecimento (Terra, 2003). 

Davenport & Prusak (1998) consideram que a Gestão do Conhecimento deve 

começar por um problema empresarial reconhecido, relacionado ao conhecimento. Perda 

de clientes, produtos mal projetados, perda de pessoal-chave e redução do índice de 

vitórias de contratos de prestação de serviços são todos problemas empresariais que podem 

ser atribuídos a uma má Gestão do Conhecimento. Atacar esses problemas, identificar seu 

componente do conhecimento e usar o valor empresarial de resolvê-los como justificativa 

para esforços do conhecimento são boas maneiras de se lidar com a Gestão do 

Conhecimento. 

Na opinião de Terra (2003), um outro aspecto prático muito importante para se 

conseguir a atenção da alta administração das organizações é a questão da linguagem que 

se utiliza. Temos notado que por ser a Gestão do Conhecimento um tema muito ligado à 

própria essência do ser acadêmico – criar, organizar, validar e disseminar conhecimento –, 
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com freqüência os mais ligados à Gestão do Conhecimento acabam por utilizar muitas 

referências com pouco apelo empresarial (por exemplo, organizações que aprendem, 

aprendizagem com feedback loop, ciclos de conversão do conhecimento tácitos e explícitos, 

etc).  

Acredita-se que esse vocabulário é adequado ao ambiente acadêmico, mas quando 

transposto para o ambiente empresarial precisa se adequar à linguagem deste último. 

Assim, por exemplo, para motivar a alta administração das organizações, os objetivos da 

Gestão do Conhecimento devem ser explicitados de maneira muito pragmática.  

Ainda de acordo com Terra (2003), alguns exemplos dos objetivos que a alta 

administração das organizações normalmente entende com maior facilidade são os 

seguintes: 

1) Acelerar a geração de novos conhecimentos de valor competitivo. 

• Aumentando e facilitando a colaboração entre os funcionários; e 

•  facilitando o acesso dos funcionários às fontes de informações e 

de aprendizagem. 

2) Melhorar o processo de decisão no nível de gestão, na produção e/ou na 

linha de frente. 

3) Reduzir custos e o re-trabalho. 

• Não “reinventando a roda”; e 

• evitando atividades de baixo valor agregado. 

4) Descobrir e re-utilizar Capital Intelectual e o conhecimento já existente 

na organização para gerar novas receitas. 

5) Proteger o Capital Intelectual existente na organização. 

6) Alavancar o conhecimento existente na organização para melhor servir 

os clientes. 

Prefere-se, ademais, falar de iniciativas e programas de Gestão do Conhecimento e 

não de um programa de Gestão do Conhecimento. Afinal quem pode dizer que treino, e-

learning, práticas rotineiras de brainstorming fora da organização, implementação de 
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software para gestão de conteúdos, procura de documentos, CRM ou portais corporativos, 

apoio à formação de comunidades de prática, patentes, incentivos para compartilha de 

conhecimento, etc, não têm a ver com Gestão do Conhecimento.  

O fato de o recurso conhecimento permear praticamente todas as atividades numa 

organização faz com que a Gestão do Conhecimento adquira diferentes significados para 

diferentes pessoas. A forma pela qual a Gestão do Conhecimento passa então a ser vista, 

“vendida” e implementada depende muito da formação prévia das pessoas que lideram 

estas iniciativas na organização (Terra, 2003).  

De fato, todas as iniciativas supracitadas, utilizando-se ou não intensamente das 

tecnologias de informação e comunicação, podem contribuir para a Gestão do 

Conhecimento. Assim, implantar Gestão do Conhecimento pode significar a utilização de 

uma grande variedade de ferramentas.  

Na opinião de Eduardo Lapa, Consultor e Diretor de Comunidades de Práticas da 

SBGC- Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento, em videoconferência com o 

autor do presente trabalho (fevereiro/2004), entretanto, o primeiro grande desafio é a 

identificação clara e específica de quais bases de conhecimento uma organização precisa 

realmente gerir de forma sistemática, metódica e estratégica, canalizando para isso 

Recursos Humanos, financeiros e tecnológicos. Essa identificação é, invariavelmente, mais 

complexa do que parece. Não são muitas as pessoas que conseguem enxergar as suas 

próprias organizações a partir de fluxos e de stocks de conhecimentos.  

No trabalho de consultoria realizado por esse autor na área de Gestão do 

Conhecimento, pode-se verificar isto, por exemplo, quando é solicitado aos gestores e 

diretores de organizações que digam quais as competências centrais das suas organizações. 

De maneira geral, esses gestores tendem a responder a esta questão do ponto de vista do 

que fazem e não do que sabem. Agravando a situação, permanece o fato de que quando 

vários gestores de uma mesma organização são incitados a responder a esta pergunta, as 

respostas tendem a divergir muito.  

Quais os principais processos organizacionais? Organizações que conhecem bem os 

seus processos já deram um primeiro e importante passo rumo à identificação das bases de 
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conhecimentos estratégicos. É evidente, outrossim, que alguns processos são muito mais 

estratégicos do que outros. Este fato também já ajuda a restringir o escopo dos esforços da 

Gestão do Conhecimento. No final das contas, as pessoas responsáveis pela implementação 

de iniciativas de Gestão do Conhecimento precisam ser capazes de responder de que forma 

as iniciativas de Gestão do Conhecimento estão a transformar a maneira pela qual 

diferentes grupos de profissionais na organização realizam os seus trabalhos no dia-a-dia e 

como as bases de conhecimento estratégico da organização estão a sendo fortalecidas, 

aplicadas e protegidas.  

Segundo Terra (2003), logicamente que diferentemente de programas típicos de 

gestão da informação, as iniciativas de Gestão do Conhecimento têm um grande 

componente de transformação dos valores e práticas das pessoas, pois são estas, em última 

instância, as que realmente, criam, detêm e compartilham o conhecimento. 

Desta forma, observa-se que é primordial que qualquer iniciativa de Gestão do 

Conhecimento comunique muito claramente para todos os colaboradores como estes se 

beneficiarão da Gestão do Conhecimento. Iniciativas de Gestão do Conhecimento  

necessitam, obrigatoriamente, conciliar os interesses das organizações e dos trabalhadores. 

Em muitos casos isto tem significado rever o perfil de pessoas selecionadas, os 

mecanismos de reconhecimento e recompensa, os critérios para promoção e as políticas 

que afetam a mobilidade dos colaboradores dentro das organizações.  

De fato, este último ponto, na opinião do autor, é uma das alavancas ainda pouco 

exploradas em programas de Gestão do Conhecimento, pois um dos principais interesses e 

recompensa para os trabalhadores do conhecimento é a oportunidade de aplicar seus 

talentos e conhecimentos em várias áreas da organização. As descrições de cargo 

tradicionais têm características intrinsecamente reguladoras e limitantes. Já as descrições 

de competências, interesses, afinidades e o fortalecimento e divulgação da identidade 

humana ampliam horizontes pessoais. Entender bem isto significa incentivar a reutilização 

de conhecimento, muitas vezes esquecido ou sub-aproveitado e detonar processos 

motivadores para os trabalhadores do conhecimento (Eduardo Lapa, Consultor e Diretor de 

Comunidades de Práticas da SBGC - Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento, em 

videoconferência com este autor, fevereiro/2004). 
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Por onde começar? Começar pequeno ou grande? Quem deve liderar os esforços de 

Gestão do Conhecimento? Deve-se criar um departamento de Gestão do Conhecimento? 

Como justificar os esforços de Gestão do Conhecimento? Estas são algumas da perguntas 

mais comuns em organizações que ouvem falar e se interessam pelo tema Gestão do 

Conhecimento.  

Para responder às questões acima, Terra (2003) considera que se deve levar em 

consideração vários fatores, tais como:  

• tipo de organização,  

• seu tamanho,  

• setor de atuação,  

• situação competitiva em que ora se encontra,  

• grau de aceitação e conhecimento do tema Gestão do Conhecimento,  

• infra-estrutura existente de tecnologia de informação,  

• existência de um líder carismático,  

• grau de intensidade de conhecimento do negócio da organização, etc.  

Implementar programas de Gestão do Conhecimento assemelha-se a implementar 

importantes programas de mudança organizacional (change management).  

É necessário esforço sistemático em várias áreas, das quais citam-se algumas, como 

se segue:  

• atuação da liderança,  

• estratégias de comunicação,  

• revisão de processos,  

• implantação de novas tecnologias,  
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• novas políticas de Recursos Humanos,  

• novas medidas de resultados.  

Não é objetivo aqui discutir como esses vários pontos se entrelaçam. Almeja-se 

apenas alertar quanto ao aspeto necessariamente multidisciplinar e de change management 

normalmente associados a iniciativas importantes de Gestão do Conhecimento.  

Todas as organizações realizam de alguma forma Gestão do Conhecimento, pois 

não é possível conceber o trabalho humano sem o emprego da inteligência humana e 

porque as organizações nos seus processos de trabalho e crescimento estão invariavelmente 

reutilizando algum tipo de conhecimento para produzir e servir aos clientes. Neste sentido, 

a Gestão do Conhecimento, que surgiu como disciplina administrativa na última década, 

pode ser definida da seguinte maneira:  

“Gestão do Conhecimento significa rever e organizar as principais 

políticas, processos e ferramentas de gestão e tecnológicas à luz de uma 

melhor compreensão dos processos de GERAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, 

VALIDAÇÃO, DISSEMINAÇÃO, COMPARTILHA e USO dos 

conhecimentos estratégicos para gerar resultados (econômicos) para a 

organização e benefícios para os colaboradores” (Terra, 2003).  

No momento em que as organizações privadas e os órgãos públicos começam a 

implantar programas em Gestão do Conhecimento, cresce em importância a questão sobre 

que metodologia deve ser adotada neste tipo de programa. 

A Gestão do Conhecimento abrange hoje diversas iniciativas, tais como: gestão 

eletrônica de documentos, websites, Intranets, documentação de processos, educação à 

distância, comunidades virtuais, entre outras. No caso do Brasil, até o momento, as áreas 

onde as organizações, públicas e privadas, mais têm desenvolvido programas de Gestão do 

Conhecimento focam em: memória organizacional, competitive intelligence e comunidades 

virtuais de práticas. Com o objetivo de mostrar um exemplo metodológico de implantação 

de Gestão do Conhecimento, seguem aspectos de uma metodologia prática.  
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Sobre Etapas de Projeto. Os diversos programas na área de Gestão do 

Conhecimento, pesquisados para o presente trabalho, envolvem, por exemplo: criação de 

memória organizacional em Intranets, desenvolvimento de datawarehouses, estruturação 

de processos de Competitive Intelligence, organização de comunidades virtuais de práticas, 

entre outros. Na literatura mundial sobre Gestão do Conhecimento, não existe uma 

abordagem única, uma metodologia única, uma "receita" que sirva para todas as situações, 

conforme descrito anteriormente.  Por conseguinte, embora não seja objetivo aqui 

apresentar uma "receita", ou uma visão do "one size fits all", nem "lançar" uma nova 

metodologia, pretende-se, sim, sistematizar algumas experiências. Percebe-se que, de uma 

forma mais geral e abstrata, os programas acabam por percorrer caminhos que têm em 

comum algumas grandes etapas: preparação, explicitação, socialização, divulgação e 

avaliação.   

Na etapa de Preparação, etapa inicial que em muitos casos começa com uma 

conversa, um telefonema ou um e-mail,  um grupo, uma organização ou mesmo um líder 

deseja começar um programa de implantação de Gestão do Conhecimento na organização.  

Nesta etapa discutem-se aspectos condicionantes, tais como: objetivos, abrangência, 

abordagem, patrocinadores, áreas envolvidas, pessoas participantes, inter-relações com 

outros programas em andamento, ambiente tecnológico, processos de negócio afetados, 

infra-estrutura necessária, necessidades de investimento, prazos, expectativas dos 

envolvidos, atribuições e responsabilidades, estratégia de implantação e identificação de 

indicadores do processo de Gestão do Conhecimento. 

Essa fase deve ter como produto um documento que registre todo esse contexto em 

que o programa de Gestão do Conhecimento acontecerá. Esse documento será a base para 

um plano - com um cronograma e um orçamento - do programa de implantação de Gestão 

do Conhecimento. Essas idéias incluem decisões dos envolvidos, alguma preparação e 

negociação interna, ajustes das expectativas e toda a necessidade de articulação, comuns 

em qualquer programa de mudança. 

Ainda nessa etapa, uma vez dado o sinal verde para o programa, deverá começar-se, 

em geral, algum esforço de nivelamento em relação aos conceitos, métodos, técnicas e 

ferramentas que serão utilizadas. Dependendo da dimensão da organização, da duração do 
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programa e da abrangência do esforço, o nivelamento de que aqui se fala pode se dar 

através de uma apresentação, um curso, a formação de um grupo de estudos, um programa-

piloto, dentre outros recursos. Tudo vai depender, naturalmente, da situação e das 

circunstâncias. Mas o importante é que, quando o programa for realmente iniciado, haja 

equilíbrio das percepções de todos os envolvidos. 

Na Preparação deve-se procurar esclarecer da melhor forma os objetivos de todos 

na organização, com o fim de evitar mal-entendidos e procurar, também, sinergias e 

cooperação. Um trabalho bem feito na Preparação facilitará em muito as etapas seguintes.  

A etapa seguinte é de Explicitação. Praticamente todo programa de Gestão do 

Conhecimento envolve alguma explicitação dos conhecimentos. Pode ser o registro dos 

conhecimentos tácitos de um grupo de profissionais, ou envolver a documentação de 

processos, ou a criação de uma memória organizacional baseada em Intranet, ou a 

construção de um website, ou a formação de uma datawarehouse, ou a documentação de 

"melhores práticas", para citar apenas alguns. 

Pode ainda ser a criação de registros, para acesso dos demais membros da 

organização, a partir do que está na memória individual das pessoas ou a partir de alguma 

documentação pré-existente. Pode envolver a passagem de documentos de papel para o 

meio eletrônico. Pode envolver entrevistas e levantamentos. Pode ainda implicar na 

sistematização de conhecimentos dispersos. 

A forma de trabalho para essa explicitação pode ser através de levantamentos 

individuais (entrevistas, por exemplo) ou em grupo (JADs e walkthrough estruturados). 

Pode envolver atividades presenciais (reuniões, por exemplo) ou à distância (por e-mail, 

telefone ou videoconferência). Mas em geral é preciso o contato com pessoas que detêm o 

conhecimento, bem como sua cooperação. Mais uma vez é patente a importância, para o 

sucesso do trabalho, da etapa de Preparação. 

A etapa de Explicitação é crucial, uma vez que requer cuidado e esforço minuciosos. 

O produto depende da situação, mas em geral envolve a base de algum tipo de memória 

organizacional. A qualidade, a atualidade e a precisão do que se obtém na etapa de 

Explicitação serão condicionantes do sucesso da iniciativa nas etapas posteriores. 
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A etapa chamada Socialização abrange a disseminação dos conhecimentos 

explicitados na etapa anterior. Isto pode ser obtido via Intranet, grupos de discussão e e-

mail. Pode também ser feito por meio de eventos, palestras, reuniões, dinâmicas e 

coaching, com tutorial e formação ou treino em serviço. 

Nessa etapa, o trabalho começa a permear as demais áreas da organização, com as 

quais se pode começar a fazer diversos tipos de validações, atualizações e complementar 

algumas situações especificas da realidade e do contexto. Isto pode ser alcançado por meio 

da criação de comunidades de práticas, que passam a ter a base da memória organizacional 

criada na etapa de Explicitação. Pode ainda ser conseguido via integração de sistemas de 

informação. O importante é que os produtos da Gestão do Conhecimento na organização 

passem a ser posse também de círculos cada vez mais amplos de colaboradores. 

Essa etapa é crítica para o sucesso do programa. É nela que se começa a perceber se 

a abordagem adotada foi adequada. Pela reação das pessoas e pelo ritmo de sua adesão às 

novas práticas e recursos que estão disponíveis, pode-se perceber se o rumo escolhido será 

bem-sucedido. Se a Preparação for bem conduzida, haverá uma expectativa de todos em 

relação aos resultados obtidos. Se a Explicitação for bem realizada, haverá conteúdos 

relevantes e úteis à disposição dos interessados. E com uma Socialização bem incentivada 

e mediada, as pessoas na organização começarão a interagir com o conteúdo gerado, 

usando-o em seu trabalho e atualizando-o à medida que for necessário. 

A Socialização é uma etapa delicada. Nela aparecem com mais força, em geral, as 

barreiras culturais. É preciso que o processo de Gestão do Conhecimento em implantação 

esteja alinhado com os processos de negócio da organização, para que o conhecimento 

registrado na etapa de Explicitação realmente seja útil ao trabalho das pessoas. Se o 

conhecimento disponível na memória organizacional gerada não for relevante, dificilmente 

haverá interesse por parte das pessoas envolvidas, que tenderão a não fazer uso desse 

conhecimento e a não dar sua contribuição, o que redundará,conseqüentemente, na 

inexistência de atualizações adequadas.  

A Socialização também é a etapa de crescimento exponencial dos conteúdos. A 

troca de informações entre os colaboradores e sua incorporação à base de conhecimentos 

da organização, pode “explodir”. Daí a preocupação com o ambiente tecnológico, a infra-



 183

estrutura, as atribuições e responsabilidades na etapa de Preparação. Uma Socialização 

bem gerida é fundamental para o programa poder passar para a etapa seguinte. 

Seguindo um planejamento cuidadoso, e passando pela “prova de fogo” da 

Socialização, o programa de implantação de Gestão do Conhecimento entrará na etapa de 

Divulgação. Por melhor que seja o conteúdo gerado, e o processo de gestão implementado, 

por melhor que sejam as ferramentas adotadas e por mais ativas que sejam as pessoas 

envolvidas, este tipo de iniciativa não floresce por si só. É preciso incentivo e divulgação. 

São diversas as formas pelas quais isto pode ser obtido, a saber, por 

"contaminação", com a paulatina adesão de novos grupos, novas áreas ou novos processos 

de negócio; de forma incentivada explicitamente, com esforços de divulgação, 

investimento e promoção; de dentro para fora, com a divulgação para outras áreas feita 

pelo próprio grupo original do programa; de fora para dentro, criando-se processos de 

benchmarking das melhores práticas da organização em Gestão do Conhecimento com o de 

outras organizações . 

A Divulgação pode envolver programas-piloto em outras áreas, filiais, etc. Pode ser 

um esforço explícito de endomarketing, com divulgação interna através de mensagens, 

newsletters, palestras, eventos, etc. A Divulgação pode se dar, inclusive,  paralelamente às 

demais etapas, quando serão divulgadas paulatinamente para outras áreas da organização 

as atividades realizadas e os resultados obtidos. O importante é que todos na organização 

sejam informados do que está a acontecer, saibam quais são os objetivos e as atividades e 

tenham acesso aos produtos gerados e aos resultados obtidos.  

Uma Divulgação bem conduzida é crucial para a superação de eventuais 

resistências. A Divulgação não garante nenhuma mudança cultural, mas é uma componente 

importante nesse processo. Afinal, para aderir a uma iniciativa, ou a uma nova forma de 

trabalho, uma pessoa precisa, antes de tudo, conhecer essa iniciativa ou essa nova forma de 

trabalho. 

A etapa de Avaliação objetiva medir indicadores, obter feedback e possibilitar um 

novo ciclo de melhoria e inovação no processo de Gestão do Conhecimento implantado. 

Como, na visão do autor do presente trabalho, a Gestão do Conhecimento é "uma coleção 
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de processos que governa a criação, disseminação e utilização do conhecimento para 

atingir plenamente os objetivos da organização", são necessários indicadores, como em 

qualquer outro processo organizacional. Daí a importância da identificação de indicadores 

na etapa de Preparação. Os indicadores dependem da organização, do foco do programa e 

da situação. Mas são fundamentais.   

Entretanto, além de indicadores quantitativos objetivos, há muitas lições aprendidas 

ao longo desse tipo de esforço de implantação. Essas lições também devem ser 

incorporadas à memória organizacional, para que estejam explicitadas e acessíveis a todos. 

A etapa de Avaliação é um momento de reflexão. Trata-se aqui de aprender coletivamente 

com os erros e acertos e pensar no próximo ciclo. 

A Formação da equipe do programa é outro ponto crucial. A formação da equipe 

para atuar na implantação da Gestão do Conhecimento na organização constitui um passo 

inicial fundamental. O tamanho da equipe e o seu perfil profissional dependem do foco do 

programa e da dimensão da organização. No entanto, algumas medidas de caráter geral são 

observadas nos programas que se têm estudado. 

Identificação do responsável geral (Chief Knowledge Officer): Esta pode ser uma 

atribuição acumulada por algum executivo, como o CIO, por exemplo. Mas é preciso que o 

processo de Gestão do Conhecimento tenha responsáveis claramente identificados na 

organização. 

Formação da equipe de analistas de informação: Modelar, pesquisar fontes, recolher 

informações, especificar, contextualizar e estruturar os conteúdos, em geral, são a base do 

trabalho na implantação de Gestão do Conhecimento. Uma equipe bem formada de 

analistas de informação é essencial em qualquer programa desta natureza.   

Formação de um Comitê Gestor do processo de Gestão do Conhecimento: É 

importante o compromisso dos diversos setores da organização. Será preciso negociar 

prioridades, decidir alternativas, justificar investimentos, contornar resistências, etc. Um 

Comitê Gestor, com representantes das áreas críticas, é um caminho em geral bem-

sucedido na implantação de programas deste tipo.   
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Formação dos Grupos de Especialistas de Apoio: As ferramentas de consulta, as 

bases de dados, as séries históricas, as ferramentas de comunicação, enfim, todos os 

componentes podem ser suportados por uma equipe específica, formada de analistas de 

informações, pessoal de suporte de Informática, etc. Mas existirão sempre questões de 

conteúdos que só poderão ser adequadamente tratadas por especialistas. Esses grupos dão 

um apoio de segundo nível ao processo de Gestão do Conhecimento.  

Estruturação de um Fórum Estratégico de Planejamento e Direção: Em algum ponto 

da estrada começarão as “cobranças”: desempenho, resultados, custos, etc. Pelo caráter 

abrangente da Gestão do Conhecimento, é mais aconselhável que esses indicadores sejam 

discutidos num Fórum Estratégico, onde o planejamento das ações e as diretrizes sejam 

colocados de forma alinhada com a estratégia da organização.   

Formação da equipe de apoio em infra-estrutura: Todos os componentes 

tecnológicos são passíveis de falhas, e o processo global pode ser prejudicado se não 

houver suporte adequado ao uso, nos diversos pontos do processo da Gestão do 

Conhecimento. Estruturar uma equipe de apoio à infra-estrutura é uma medida que se 

traduzirá em economia de tempo, energia, dinheiro e aborrecimentos.  

Outro ponto essencial é o perfil profissional para a equipe que vai trabalhar na 

implantação de Gestão do Conhecimento na organização. Pautando-se pela experiência 

deste autor,  o  perfil necessário, do ponto de vista da Gestão do Conhecimento, abrange 

uma série de habilidades e capacidades, como se segue: 

• pensamento sistêmico,  

• abertura cultural,  

• criatividade,  

• propensão para aprendizagem contínua,  

• capacidade de comunicação e expressão oral e escrita,  

• capacidade de pesquisa e análise de informações relativas ao negócio, e 
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• propensão ao trabalho em equipe e a compartilhar conhecimentos, entre outras.  

Todavia, é de suma importância a realização de execução de um diagnóstico 

preliminar da organização, no início da etapa de Preparação do programa. Aconselha-se, 

neste ponto, um roteiro básico que abranja o seguinte:  

• Identificar o perfil dos competidores atuais.  

• Identificar o perfil dos clientes atuais.  

• Analisar o histórico da atuação da organização.  

• Identificar o perfil dos fornecedores atuais.  

• Analisar o perfil de novos potenciais “entrantes” .  

• Identificar eventuais produtos substitutos.  

• Identificar agentes reguladores existentes.  

• Analisar a estabilidade relativa dos produtos da organização.  

• Analisar a estabilidade relativa dos processos da organização.  

• Analisar a estrutura organizacional atual.  

• Analisar a arquitetura da tecnologia existente.  

• Analisar o desempenho organizacional recente (físico, financeiro e de mercado). 

• Analisar o perfil profissional existente na organização.  

• Analisar as orientações estratégicas atuais da organização.  

• Examinar o histórico de iniciativas anteriores (Qualidade, Benchmarking, Re-

engenharia, orientação a processos, implantação de ERP, e-commerce, Intranets, 

etc.).  

• Avaliar o nível de consumo dos recursos.  
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• Avaliar o desempenho global dos processos.  

• Avaliar a qualidade global dos produtos.  

• Avaliar informações de gestão disponíveis.  

• Avaliar o fluxo de comunicação organizacional.  

Com base neste diagnóstico, pode-se proceder ao estudo de viabilidade do 

programa de Gestão do Conhecimento, com análise de custo x benefícios, bem como à 

determinação da sua possível abrangência.  

Por fim, com o objetivo de orientar os interessados numa rápida agenda de Gestão 

do Conhecimento listou-se uma série de características de organizações que, na visão 

prática de autores e consultores, no início do século XXI, não se encontram na linha de 

frente da Gestão do Conhecimento.  
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3.6.1 - CARACTERÍSTICAS DE ORGANIZAÇÕES  QUE NÃO ADOTAM 
GESTÃO DO CONHECIMENTO   

 

I – Falta de relação entre estratégia e conhecimento  

• Pessoas na organização definem as competências-chave em termos de produtos e 
serviços. Não há clareza sobre quais os principais ativos intangíveis da organização. 

• Não há um claro entendimento sobre a natureza explícita ou tácita dos conhecimentos 
estratégicos. 

• As estratégias da organização não são comunicadas de forma ampla e nem diretamente 
relacionadas a bases de conhecimento. 

• Não há estratégias sistemáticas para aquisição de conhecimento externo à organização 
e inserção em redes externas de aprendizagem e colaboração. 

• Não há um claro entendimento sobre quais conteúdos e informações internas da 
organização são de alto valor para os clientes, fornecedores e parceiros. 

 

II – Cultura que não estimula a colaboração  

• Atitudes colaborativas não são um fator importante para contratação. 

• Não se investem tempo e recursos para transmissão de valores, cultura e formação de 
redes de contato (particularmente nas primeiras semanas de novos empregados).  

• Falta de reconhecimento visível por atitudes colaborativas.  

• Sistemas de remuneração focados no desempenho individual.  

• Pessoas não colaborativas são promovidas.  

• Ausência de exemplo de compartilhamento e muita coisa “secreta”.  

• Relações muito formais e comunicação através das linhas hierárquicas.  

• Espaços que não facilitam o contato pessoal.  

• Mecanismos de revisão de erros passados com foco no aprimoramento não são 
amplamente difundidos.  

• Elevada rotatividade na organização.  
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III – Conhecimento disperso e não ordenado  

• Na cabeça das pessoas.  

• Em papel, gavetas, disquetes.  

• Em aplicações que não se comunicam. 

• Em múltiplas Intranets sem responsabilidades e padrões muito bem definidos.  

• Informação e conhecimento estratégico externo não integrado.  

• Documentos espalhados em vários lugares sem indexação e categorização centralizada. 

 

IV – Infra-estrutura  

• Plataformas e formatos proprietários.  

• Ausência de uma arquitetura corporativa unificada. 

• Dificuldade de integração de dados.  

• Aplicações de TI focada no desktop ou em aplicativos específicos e departamentais. 

 

V – Acesso à Informação  

• Dificuldade em aceder a informações vitais.  

• Informação residente em silos departamentais. 

• Ausência de padrões corporativos para design de informações (sites) departamentais. 

• Redundância e duplicação de informação.  

• Vários métodos e senhas para se buscar e acessar a informação.  

• Necessidade de intermediação dos departamentos de TI para acessar a informação.  

• Interfaces não-amigáveis que de fato bloqueiam o acesso às informações.  

• Ausência de mecanismos de notificação e alerta sobre informações novas, relevantes 
para as necessidades específicas de cada usuário.  
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VI – Excesso de Informação  

• Ausência de customização bom base no perfil dos utilizadores. 

• Impossibilidade de personalização. 

• Inexistência de mecanismos para criar categorias automáticas e/ou semi-automáticos. 

• Muitos aplicativos abertos simultaneamente Mecanismos de busca bastante limitados 
e/ou não-integrados. 

 

VII – Ausência de informação sobre a informação  

• Quem criou a informação, o seu “background” e como pode ser contatado?  

• Por quanto tempo a informação será válida, acurada e relevante?  

• Em quais contextos a informação é relevante?  

• Quem validou a informação?  

• Falta de mecanismos amigáveis de feedback. 

 

VIII – Ausência de políticas explícitas para acesso à informação e para publicação 
 
 

• Qual a política de informação da empresa?  

• É tudo proibido até que se mostre a necessidade de acesso ou é tudo acessível até que 
se mostre a necessidade de restringir o acesso?  

• Quem pode publicar?  

• Que informações precisam ser pré-aprovadas?  

• Que informação pode ser compartilhada com clientes, parceiros e fornecedores?  
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IX – Ausência de mecanismos eficientes e distribuídos de publicação e colaboração 
 
 

• Dificuldade para indivíduos em publicar informação para o resto da organização. 

• Publicação sem validação ou ciclo de vida. 

• Dificuldade na localização de experts: É difícil saber quem sabe o quê na organização. 

• Ambientes virtuais de colaboração limitados: Equipes de programa, comunidades de 
interesse ou de prática não dispõem de um ambiente amigável para compartilhamento 
de informações.  

• Ausência de mecanismos de colaboração que incluam parceiros externos de forma 
segura. 

 

X – Ausência de métricas para avaliar fluxos de conhecimento e satisfação dos 
usuários  

 

• Sistemas com baixo grau de uso e métricas focadas no desempenho técnico.  

• Baixo entendimento do valor e uso de conteúdos estratégicos.  

• Perspectiva dos usuários não avaliada.  

• Ausência de mecanismos de reconhecimento de contribuições individuais ou 
departamentais. 
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3.7 – CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 
 

 

Após intensa pesquisa literária nas mais diversas dimensões que compõem a Gestão 

do Conhecimento, este capítulo apresentou algumas contribuições como base teórica e 

conceitual para a elaboração do modelo conceitual proposto.  

Num primeiro momento, foi o de compreender que  Gestão do Conhecimento está 

vinculada à gestão, utilização, criação e disseminação do conhecimento para atingir os 

objetivos da organização, isto é,  ela está definitivamente imbricada nos processos de 

aprendizagem organizacional. Dessa forma, a essência da Gestão do Conhecimento se 

passa em torno das sucessivas transformações de conhecimentos tácitos a uma forma 

explícita, o quê, por via de regra, depende exclusivamente do interesse das pessoas que os 

detém em se prontificar a repassar esses conhecimentos para outras pessoas. 

Num segundo momento, foi, o que é conceitualmente aceito, que o conhecimento 

humano tornou-se um recurso econômico proeminente e estratégico na era da Gestão do 

Conhecimento, haja vista a agregação de valor às organizações. Portanto, constando como 

o bem mais valioso e poderoso, inclusive superior aos próprios recursos naturais ou todos 

os bens físicos que as organizações possuem registradas em seus ativos. 

Num terceiro momento, que dadas as particularidades dos ativos intangíveis, 

caracterizam-se como investimentos de difícil avaliação, constituindo-se um desafio 

técnico atribuir-lhes valores monetários. Na verdade, os indicadores apresentados pelos 

mais diversos autores investigados na literatura são essencialmente não-financeiros e 

alicerçados nos conceitos de organizações do conhecimento. A falta de estrutura teórica 

coerente aos setores emergentes do conhecimento é uma característica da atualidade. 

Assim, observou-se que a maior dificuldade não reside em se criarem medidas intangíveis, 

mas, definitivamente em interpretá-las.   

Num quarto momento, visualizou-se a necessidade de novos métodos para 

valorização do Capital Intelectual. Cabe ressaltar que a análise da valorização e otimização 

de bens intangíveis transcende o âmbito de uma simples área do conhecimento; está, no 

entanto, assentada em várias áreas do conhecimento, combinando métodos e conceitos que 

transcendem o âmbito da gestão, contabilidade, finanças, e pesquisa operacional. O Capital 

Intelectual valoriza atividades como a lealdade dos clientes ou o desenvolvimento da 
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competência dos empregados. O núcleo da chamada economia do conhecimento é 

constituído por fluxos de investimento em Capital Humano bem como em sistemas de 

informação. Nota-se que pode ocorrer justamente o contrário. O que acontece é que 

intuitivamente – uma vez que não é efetivo por não haver mensuração científica – o 

mercado está atribuindo valor aos ativos intangíveis.  

Num quinto momento, conclui-se que as tecnologias úteis para a Gestão do 

Conhecimento são aquelas que propiciam a integração das pessoas, que facilitam a 

transposição de fronteiras entre unidades de negócio, que ajudam a prevenir a 

fragmentação das informações e permitem criar redes globais para o compartilhamento do 

conhecimento.  A Tecnologia da Informação deve ser utilizada para facilitar as atividades 

essenciais, para a evolução da empresa, com a solução de problemas e inovação. Deve 

fornecer meios para que as pessoas possam representar seus problemas, desenvolver 

protótipos e criar soluções. As ferramentas devem ser flexíveis e fáceis de usar.   

Por fim, através de toda a pesquisa literária que se mencionou acima, pôde-se  

concluir que para a elaboração de um modelo que teria como objeto principal de estudo 

uma organização de aprendizagem empreendedora, a definitiva realidade de que apesar de 

muitas organizações possuírem complexos sistemas de coleta e análise interna e externa de 

dados, capazes de gerar um grande volume de informações, a maioria ainda não é capaz de 

transformar essas informações em conhecimentos e difundi-los de maneira organizada e 

integrada dentro da organização. Cria-se assim, um vasto campo para a difusão e aplicação 

dos conceitos e princípios da Gestão do Conhecimento onde a verdadeira vantagem é a 

capacidade de aprender e gerar mais conhecimento. Esse conhecimento está tanto na 

organização como fora dela e pode ser criado, desenvolvido, copiado e adaptado visando a 

melhoria da estrutura organizacional.  
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4.1 - INTRODUÇÃO 
 

 

“No coração da organização que aprende encontra-se 

uma mudança de mentalidade - em vez de nos vermos 

como algo separado do mundo passamos a nos ver 

conectados ao mundo; no lugar de considerar os 

problemas como causados por algo ou alguém lá fora, 

enxergamos como nossas próprias ações criam os 

problemas pelos quais passamos. Uma organização que 

aprende é um lugar onde as pessoas descobrem 

continuamente como criam sua realidade. E como podem 

mudá-la”. 

(Senge, 1998) 

 

Nessa transição paradigmática que estamos testemunhando neste início de milênio, 

podemos afirmar que estamos vivendo sob a égide das mudanças marcadas por uma nova 

sociedade emergente e por uma nova visão empreendedora de fundamental importância. A 

época atual, como é evidente, vem sendo marcada por grandes e rápidas mudanças. A 

tendência mundial, hoje, aponta para a transculturalidade e a transnacionalidade. Em 

termos de mercado, isso equivale à globalização, ainda que com todas as suas falhas. No 

mundo das empresas, independentemente do setor em que atuam, o ser humano caminha 

para deixar de ver a organização em que trabalha como um mecanismo em que é apenas 

uma peça. A empresa, por sua vez, passará a tratá-lo como indivíduo cujas potencialidades 

precisam ser descobertas. Para isso, investirá em sua integração. 

O resultado traduzir-se-á, como já vem acontecendo em muitas organizações, num 

desenvolvimento harmônico. As pessoas se sentirão partes do todo sem perder suas 

individualidades. Isso é fundamental para que elas tenham, continuamente, motivação para 

exercer sua criatividade. O próprio curso da história está se encarregando dessa abertura. 

Hoje, como sabemos, está em plena evidência o conceito da empresa núcleo de ensino e 
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aprendizado, em que o fluxo da informação pode e deve ser ininterrupto. Esse ponto é 

fundamental. 

Atualmente, com as profundas modificações por que estão passando, as 

organizações vêm investindo intensamente em educação. A superespecialização tornou-se 

um fator de entrave ao desenvolvimento organizacional, ao contrário do que se imaginava 

até há bem pouco tempo. Em outras palavras, quem ainda pensa que o conhecimento 

puramente técnico é o bastante está fora de época. 

Na verdade, hoje encontra-se uma maior preocupação de empreendedores, 

dirigentes organizacionais e até mesmo dos níveis hierárquicos mais baixos, em 

compreender e incrementar a capacidade de aprendizagem de suas organizações, tendo a 

visão de que desta maneira pode-se alcançar vantagem competitiva sustentável. Na opinião 

de DiBella et al. (1999), a não ser que as empresas desenvolvam sua capacidade de 

aprendizagem, irão sofrer de tendências atrofiantes, como miopia mercadológica, falta de 

uma ótica empreendedora, pensamento “bitolante”, síndrome de “não-fomos-nós-que-

inventamos-isso” e tentativa de “reinventar a roda”. 

Esta nova e emergente preocupação abrange atividades desenvolvidas desde as 

universidades até serviços comerciais e industriais de empresas. Evidencia-se pelo 

aumento significativo do investimento das instituições em pesquisa, formação, 

organização, gestão, marketing e informática, e na valorização da tecno-ciência (que 

requer, não continuidade, mas ruptura criadora, flexibilidade e autonomia, ao contrário da 

padronização e diferenciação qualitativa dos fluxos e dos processos).  

O seguinte adágio expressa muito bem o valor oculto da aprendizagem: “Se você 

acha que a educação custa caro, tente a ignorância”. As empresas e as organizações que 

operam na atual era pós-industrial defrontam-se com uma constante mudança em 

praticamente todos os domínios que afetam seu desempenho, incluindo-se aí as áreas de 

tecnologia, distribuição demográfica e preferências do consumidor (DiBella et al., 1999). 

De acordo com DiBella et al. (1999), para sobreviverem, sua competência básica, 

mais crítica, não é aquela que vem lhes garantindo o sucesso, mas sim a habilidade de 

aprender e de se adaptar a mudanças, de tal maneira que possam amanhã estar ainda no 
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mercado. Na opinião dos autores, o desafio da globalização e da concorrência crescentes, 

exigem das empresas e das organizações condições operacionais em aperfeiçoamento 

contínuo por meio do que podem aprender com sua própria experiência ou do 

benchmarking com seus concorrentes. 

Na verdade, o surgimento e o crescimento das organizações sempre estiveram 

associados à geração de um tipo específico de conhecimento. A evolução do pensamento 

organizacional, no entanto, trouxe uma profunda mudança ao significado atribuído ao 

conhecimento. Na Era do Conhecimento, as organizações competitivas, precisam fazer 

mudanças estratégicas freqüentes, adaptando-se às necessidades de desenvolvimento 

impostas pela dinâmica organizacional.  

O reconhecimento da importância do processo de aprendizagem para o 

aprimoramento das organizações torna oportuna a identificação do nível de evolução do 

conhecimento em organizações tradicionalmente preocupadas com a qualidade de suas 

ações orientadas para o aprendizado organizacional e para práticas diferenciadas que 

favoreçam o desenvolvimento do conhecimento. 

A crescente instabilidade no ambiente transforma a Gestão do Conhecimento em 

um mecanismo fundamental para o desenvolvimento e competitividade das organizações. 

Para que o conhecimento se manifeste de forma adequada, afirmam Garvin et al. (1998), as 

organizações devem voltar-se para o aprendizado, apresentando condições ambientais, de 

infra-estrutura e de pessoal que favoreçam a sua geração e adotando práticas que permitam 

a eclosão e perpetuação do conhecimento. 

A sociedade contemporânea caracteriza-se pela pluralidade de organizações, porém, 

apesar de sempre ter havido trabalho, a história da administração e das organizações é 

bastante recente. Compreender a complexidade organizacional do mundo moderno não é 

uma tarefa simples. Acima de tudo, é preciso que se perceba que os preceitos e filosofias 

da administração moderna estão relacionados à própria forma de concepção do trabalho, do 

homem e das organizações. 

As necessidades do sistema de gestão pressupõem a evolução da organização 

sistematicamente, rompendo paradigmas tradicionalmente aceitos. Ao reconhecer que a 
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mudança passou a fazer parte do seu cotidiano, as organizações devem procurar formas de 

superação, e, nesse sentido, a perpetuação e desenvolvimento do conhecimento gerado 

constitui-se no grande desafio das organizações contemporâneas.  

A criação do conhecimento organizacional é definida por Nonaka & Takeuchi 

(1997) como a capacidade de uma empresa em criar novo conhecimento, difundi-lo na 

organização como um todo e incorporá-lo a produtos, serviços e sistemas. O conhecimento 

divide-se em explícito e tácito, sendo que a tendência das organizações ocidentais é a de 

valorizar as formas de conhecimento explícito, algo formal e sistemático. O conhecimento 

tácito possui as dimensões técnica e cognitiva, originando uma perspectiva diferente da 

organização, cuja visão passa de uma máquina de processamento de informações para um 

organismo vivo.  

Inseridas cada vez mais em um ambiente turbulento, as organizações precisam 

continuamente se preparar para as mudanças, superando deficiências de aprendizado e 

tornando-se mais eficazes. Baseado nesse pressuposto, Senge (1990) criou a organização 

que aprende ou Learning Organization. De acordo com Senge (1990), o grande precursor 

teórico do modelo, as Learning Organizations são instituições onde as pessoas expandem 

continuamente sua capacidade de criar os resultados que realmente desejam, onde surgem 

novos elevados padrões de raciocínio, onde a aspiração coletiva é liberada e onde as 

pessoas aprendem continuamente a aprender em grupo. Senge (1990) enfatiza o 

investimento de pessoal que as Learning Organizations demandam, afirmando que as 

organizações só aprendem através de indivíduos que aprendem. O aprendizado individual 

não garante o aprendizado organizacional, mas sem ele não há como ocorrer o aprendizado 

organizacional. 

Garvin et al. (1998) considera Learning Organization como aquela particularmente 

hábil no aprendizado do conhecimento organizacional. Nessa organização o aprendizado 

não é meramente reativo mas sim intencional, eficaz e conectado ao objetivo e à estratégia 

da organização. O aprendizado é oportuno, prevendo os desafios, as ameaças e as 

oportunidades, e não simplesmente reagindo às crises. O aprendizado cria flexibilidade e 

agilidade para que a organização possa lidar com a incerteza. Mais importante ainda, as 

pessoas consideram-se capazes de gerar continuamente novas formas de criar os resultados 
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que mais desejam. Por isso, as mudanças que caminham lado a lado com o aprendizado 

criam raízes, em vez de serem transitórias. 

Nesse sentido, Dodgson (1993) considera que a aprendizagem é a forma pela qual 

as organizações constroem, suplementam, mantêm e organizam o conhecimento e as 

rotinas em torno de suas atividades, de suas culturas, bem como adapta e desenvolve a 

eficiência para melhorar o uso das aptidões e habilidades da sua força de trabalho. 

Enquanto processo é constituído de fases ou etapas, que atinge os diferentes níveis. Pode 

começar nos indivíduos em ambientes organizacionais até se consolidar na organização; 

como pode fazer o caminho inverso. 

Para Huber (1991), uma entidade aprende se, através do processamento de 

informações, as perspectivas de comportamentos potenciais são alteradas. Entendendo 

entidade tanto como indivíduo, grupo, organização, indústria ou sociedade, e que o 

processamento de informação implica sua aquisição, distribuição e interpretação. 

Na opinião daquele autor, a maneira como a Aprendizagem Organizacional é 

tratada ocorre em diferentes caminhos, mas o foco principal de análise, por parte de 

estudiosos, é a aprendizagem intencional que tem contribuído significativamente para a 

expansão  de seu entendimento (Huber, 1991). 

Sabe-se também que não é um processo desordenado, mas freqüentemente 

orientado, seja num espectro mais amplo ou restrito. Sabe-se que a Aprendizagem 

Organizacional ocorre independentemente da consciência e controle da organização; mas 

segundo muitos autores quando sistematicamente controlada pode se transformar em 

poderosa ferramenta gerencial, inclusive pela competição da eficiência operacional. 

Segundo Huber (1991), a Aprendizagem Organizacional é caracterizada também 

em termos de atributos, os quais são relativos a: 

a) Existência: que uma organização aprende se uma de suas unidades adquire 

conhecimento que é potencialmente útil à organização. Há aqui o pressuposto 

de que uma organização pode aprender algo, mesmo que cada um de seus 

membros não aprenda o mesmo.  
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b) Extensão: ocorre uma aprendizagem maior quando a maioria de seus 

componentes obtém  conhecimento considerado como potencialmente útil.  

c) Elaboração: mais Aprendizagem Organizacional ocorre quando há uma 

variedade crescente de interpretações de uma mesma informação, o que leva a 

mudanças na variação dos comportamentos.  

d) Profundidade: quando mais unidades organizacionais desenvolvem 

compreensão uniforme de várias interpretações. 

Com relação ao conhecimento adquirido, utilizando a distinção de Argyris & Schön 

(1996), é importante destacar como ele se torna efetivamente um conhecimento 

organizacional. Isso ocorre através de duas colocações distintas mas complementares. 

1) A primeira, é que em várias circunstâncias as organizações funcionam como 

ambientes mantidos por conhecimento. Esse conhecimento pode estar na mente 

dos integrantes da organização, em seus arquivos, os quais registram suas ações, 

decisões e resultados, como também pode estar em objetos físicos que são 

usados como referência sobre os objetivos da organização. 

2) A segunda, que as organizações representam diretamente o conhecimento, isto 

no sentido de se incorporarem estratégias para desempenhar tarefas complexas, 

que poderiam ter sido desempenhadas de outra maneira. A Aprendizagem 

Organizacional é envolvida em rotinas e práticas que podem ser verificadas e 

decodificadas mesmo quando os indivíduos que as dominam são incapazes de 

as expressar em palavras. Ou seja, a organização domina os processos de 

execução de seu negócio, de modo que ela representa um conjunto de respostas 

para um conjunto de questões. 

Quanto aos processos de aprendizagem encontramos quatro fontes principais na 

literatura (Huber, 1991), as quais são diretamente articuladas na construção da 

Aprendizagem Organizacional; essas fontes são: aquisição de conhecimento, distribuição 

de informação, interpretação da informação e memória organizacional.  
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1) Aquisição de conhecimento. É o processo pelo qual o conhecimento é adquirido. 

Esse processo é composto tanto por atividades formais, como pesquisas e 

análises técnicas, quanto por situações informais, como conversas e leituras de 

informativos.  

2) Distribuição da informação. A distribuição da informação é determinante da 

ocorrência e da amplitude da Aprendizagem Organizacional. Quando a 

informação é amplamente distribuída na organização, mais e mais fontes de 

informação existem, esforços de re-obtenção são mais suscetíveis de sucesso, e 

a organização é mais capaz de aprender. 

3) Interpretação da informação. A interpretação é o processo através do qual é 

dado significado à informação, e também o processo de traduzir eventos e 

desenvolver compreensão compartilhada e esquemas conceituais. Mais 

aprendizagem ocorre quando uma variedade maior de interpretações forem 

desenvolvidas, porque tal desenvolvimento muda a amplitude do 

comportamento potencial da organização, o que é congruente com a definição 

de aprendizagem. Também, mais aprendizagem pode ocorrer quando a maioria 

das unidades da organização compreende a natureza das várias interpretações 

mantidas por outras unidades.  

4) Memória organizacional. A questão de uma memória organizacional é mais 

complexa do que pode parecer, pois está relacionada a alguns fatores 

importantes: o giro de pessoal cria perda no componente humano da memória 

de uma organização; a não antecipação das necessidades futuras por informação 

pode criar uma grande quantidade desta que não é armazenada ou é de difícil 

recuperação; unidades organizacionais com necessidade de informações 

freqüentemente não sabem da existência ou de quais unidades possuem e 

armazenam as informações necessárias. Dois pontos adicionais devem ser 

destacados: o primeiro é que para demonstrar e usar a aprendizagem, é 

fundamental que a memória organizacional seja tratada de forma a atender a 

organização eficiente e eficazmente; o segundo ponto engloba a aquisição de 

informação, a qual será direcionada pelo aprendizado prévio retido na memória; 

a distribuição de informação, que é afetada pelos critérios de decisão que estão 
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relacionados a informações contidas na memória; interpretação da informação, 

que é profundamente afetada pelos mapas cognitivos, os quais são definidos 

somente em termos de memória. Assim, o processo básico que contribui para a 

ocorrência, a amplitude e a profundidade da Aprendizagem Organizacional 

depende diretamente da memória organizacional. 

Enfim, em termos de definição, os autores concordam que aprendizagem é um 

processo eficaz na transposição da organização de um estado para outro. As diferenças de 

entendimento são entre quais elementos são considerados e como se percebe o processo de 

suas alterações. De qualquer forma, aprendizagem implica mudança, assim como 

mudanças organizacionais implicam algum tipo de retenção da experiência obtida na 

mudança, tanto em termos de coisas apreendidas como no melhoramento dos mecanismos 

da aprendizagem em si. A organização, para converter-se em agente capaz de gerenciar o 

processo de criação do conhecimento, deve primeiramente converter-se em uma 

organização que aprende. Mas às vezes surgem obstáculos na empresa que impedem essa 

aprendizagem e, em conseqüência, impedem a criação e aprendizagem.  

Os obstáculos para aprender e processar a inovação podem ser ocasionados pelo 

paradigma ou pelos modelos mentais adotados. Senge (1990) introduz o conceito de que 

existem modelos mentais que orientam a mente humana e que às vezes esses modelos 

impedem a inovação e a criação. 

Na verdade, numa época permeada pela globalização, o ambiente de negócios 

torna-se mais aberto, exige qualificações mais amplas e flexíveis. Porém, não basta 

atualização técnica, é preciso desenvolver um conjunto de competências básicas no 

ambiente de negócios, que garantam à organização sua vantagem competitiva. Dentre essas 

competências, destaca-se a de aprender a aprender. O desafio está, portanto, em descobrir 

métodos e ferramentas gerenciais para acelerar a Aprendizagem Organizacional, chegar a 

um consenso para a mudança e facilitar o processo de mudança, observa Meister (1999).  

As questões relacionadas ao aprendizado em uma organização estão centradas no 

funcionário, pois o aprendizado eficaz depende antes de tudo do seu engajamento às metas 

organizacionais.  
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Remontando um histórico de pesquisas bibliográficas, percebe-se que as pesquisas 

iniciais sobre Aprendizagem Organizacional datam da década de 60, com os trabalhos 

pioneiros de Cyert & March (1963), Bateson (1972), March & Olsen (1976) e Argyris & 

Schon (1978), registrando um crescimento acelerado nos últimos anos (Larsen, 2001). 

Uma pesquisa bibliográfica revelou que, apenas em 1993, foram escritos tantos artigos 

científicos sobre o tema quanto foram os desenvolvidos durante a década de 80 (Crossan & 

Guatto, 1996; Easterby-Smith, 1997; Gherardi, 1999).  

Uma detalhada análise da literatura revela a falta de um corpo teórico convergente 

sobre Aprendizagem Organizacional. Esse fato possivelmente é o resultado do caráter 

multidisciplinar da área. Pelo menos seis disciplinas têm contribuído consistentemente com 

a área:  

• Psicologia e Desenvolvimento Organizacional;  

• Ciência Administrativa; 

• Sociologia e Teoria Organizacional;  

• Estratégia;  

• Gerenciamento da Produção; e 

• Antropologia Cultural.  

Essa interdisciplinaridade gera uma área que contém contribuições tanto 

complementares quanto competitivas (Easterby-Smith, 1997; Steil et al., 1999a; Beer & 

Eisenstat, 2000; Bontis et al., 2002).  

Para sua efetiva consolidação, torna-se necessário que a aprendizagem faça parte da 

estratégia da organização, e isto fará com que a convergência do modelo surja 

naturalmente.  
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4.1.1 - ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA DA APRENDIZAGEM 

 

 “...os gerentes são os artífices e a estratégia é sua argila... 

eles situam-se entre um passado de capacidades 

empresariais e um futuro de oportunidades de mercado... 

levam para o seu trabalho um conhecimento íntimo dos 

materiais que utilizam. Isso é a essência da criação 

artesanal de uma estratégia”. 

(Henry Mintzberg, 2001) 

 

A palavra estratégia é conceituada, de maneira simplificada, como um plano para o 

futuro, uma direção, um curso de ação. Estratégia é uma dessas palavras que 

inevitavelmente se definem de uma forma, mas freqüentemente são usadas de outra. 

Estratégia é um padrão, isto é, consistência em comportamento ao longo do tempo 

(Mintzberg, 2000).  

Embora não haja uma definição simples de estratégia, existem algumas áreas gerais 

de concordância a respeito da sua natureza: diz respeito tanto à organização como ao 

ambiente; sua natureza é complexa; afeta o bem-estar geral da organização; envolve 

questões tanto de conteúdo como de processo; não é puramente deliberada; existe em 

níveis diferentes e envolve vários processos de pensamento.  

Um papel importante da estratégia nas organizações consiste em resolver grandes 

questões para que as pessoas possam cuidar de detalhes. Entretanto, existe uma tendência 

de descrever o executivo principal como um estrategista que fica concebendo grandes 

idéias, enquanto todos os outros cuidam de pequenos detalhes, o que não é verdadeiro, pois 

os pequenos detalhes fazem parte dos deveres que competem à sua posição, destaca 

(Mintzberg, 2000).   

Estratégia empresarial é o padrão de decisões em uma empresa que determina e 

revela seus objetivos, propósitos ou metas, produz os planos e políticas principais para 
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alcançar os objetivos e definir a amplitude do negócio que a empresa está perseguindo, o 

tipo de organização econômica que ela é ou pretende ser, e a natureza da contribuição 

econômica ou não-econômica que ela pretende fazer para seus acionistas, colaboradores, 

clientes e a comunidade.  

A essência da definição de estratégia é o padrão. A unidade, coerência, e a 

consistência interna das decisões estratégicas é que posicionam a companhia em seu 

ambiente e dão sua identidade, seu poder para mobilizar suas forças e sua possibilidade de 

sucesso no mercado (Andrews, 1991). 

Na opinião de Quinn (1991), uma estratégia bem formulada auxilia a ordenar e 

alocar os recursos de uma organização em uma postura única e viável baseada em suas 

competências e deficiências relativas internas, mudanças antecipadas no ambiente, e 

movimentos imprevistos de concorrentes competentes. 

Segundo Ansoff (1983), o comportamento estratégico de uma organização é o 

processo de interação com o ambiente acompanhado de um processo de promover a 

modificação das configurações e dos aspectos dinâmicos internos.  

A essência da estratégia é construir uma postura que seja forte e potencialmente 

flexível nos modos seletivos com os quais a organização pode atingir seus objetivos apesar 

da imprevisibilidade das forças externas que podem interagir nesse processo (Quinn, 1991). 

A estratégia está diretamente ligada ao fenômeno da aprendizagem e, por 

conseguinte, a uma de suas funções principais, que é a de criar condições para que seja 

satisfeita a necessidade de aumentar a capacidade competitiva das organizações.  

Como bem ressaltam Levinthal & March (1993), assim como a racionalidade 

estratégica tem sido re-elaborada, também a aprendizagem tem sido "descoberta" pela área 

acadêmica do gerenciamento estratégico. Como os pesquisadores têm considerado a 

estabilidade das diferenças no desempenho das organizações em face das mudanças 

ambientais, tem sido defendido por muitos que a habilidade de aprender é a mais 

importante fonte para criar e sustentar a vantagem competitiva.  
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Neste sentido, Mintzberg (1998) é pioneiro na inclusão da Aprendizagem 

Organizacional como elemento importante para se entender como a Estratégia se realiza. 

Para ele, a aprendizagem é a base para a estratégia emergente, isto é, estratégias que 

surgem sem que haja uma intenção definida, ou, ainda que haja uma intenção, surgem 

como se intenção não houvesse. O argumento do autor é o de que essa condição que ocorre 

nas organizações ocorre por uma razão: aprendizagem. Uma estratégia emergente favorece 

a aprendizagem.  

Segundo Mintzberg (1998), na análise das realizações orientadas por uma estratégia 

deliberada encontrar-se-á uma contribuição da estratégia emergente, resultante da 

aprendizagem obtida durante o processo. 

Por sua vez, Schön (1996) argumenta que o exame da realização da estratégia é um 

processo pró-ativo de formuladores e implementadores, ou seja, na perspectiva natural 

aqueles que contribuem para a estratégia organizacional deliberada devem se engajar na 

reflexão com aqueles que estão envolvidos no desenvolvimento das estratégias emergentes. 

O importante para que a aprendizagem possa contribuir para tal exame, 

possibilitando uma alteração mais significativa (circuito duplo de aprendizagem, segundo 

Agyris, 1993), é, segundo Schön (1996) que:  

a) os formuladores que vêem mais do que podem dizer sejam encorajados e 

ajudados a tornar suas idéias mais explícitas, tanto quanto testá-las antes de simplesmente 

deixá-las de lado;  

b) os implementadores sejam encorajados e ajudados a trazer à tona seus 

questionamentos sobre a formulação e suas preocupações sobre a implementação; e  

c) formuladores e implementadores sejam auxiliados a ver que estão sujeitos às 

fronteiras da racionalidade e devem, portanto, ativamente e constantemente buscar durante 

a realização da estratégia evidências para desconfirmar seus raciocínios e direção a partir 

de novas informações do ambiente. 

Um esforço adicional de como a Aprendizagem Organizacional pode contribuir 

para o pensamento estratégico é apresentado por Senge et al. (1999).  
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De acordo com Senge:  

“...o desafio reside em aumentar a capacidade da organização de repensar, 

recriar e melhorar os processos de conversação que levam as pessoas a 

articular e refinar suas aspirações e estratégias”. 

Para tanto, Senge apresenta um conjunto de orientações que ajudaria nesse 

exercício: 

• Usar o pensamento por cenários para investigar pontos cegos e sinais de 

acontecimentos inesperados. 

• Combinar propósito por cenários com exploração do propósito organizacional 

(o que realmente queremos com esta organização).  

• Desenvolver a regência com ética e como prática organizacional. 

• Envolver as pessoas continuamente em torno da estratégia e dos propósitos 

organizacionais. 

• Expor e testar as premissas subjacentes à atual estratégia. 

• Enfocar a melhoria da capacidade de pensamento estratégico e pensamento 

ético. 

• Aprender a prestar atenção a mudanças sutis no senso de possibilidade. 

Há um conjunto de pressupostos subjacentes tanto nas recomendações de Schön 

(1996) quanto de Senge et al. (1999). O primeiro, e talvez o mais evidente, é o de que 

estratégia não é uma tarefa de uma elite ou de uma área de planejamento, embora possa ser 

coordenada por ela. É uma tarefa de formuladores (deliberação) e implementadores 

(emergência). 

Mas, como observa Senge et al. (1999), pode ser até fácil envolver as pessoas em 

discussões estratégicas. O difícil é desenvolver as capacidades que permitem a muitas 

pessoas adicionar valor a uma orientação de uma organização. As possibilidades de ganhos 

são secundárias diante do aumento de compromisso organizacional obtido; mas de 
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qualquer forma o pensamento colaborativo em geral pode ser aumentado pelo investimento 

em novas habilidades de pensamento dos funcionários. Está é a idéia de participação em 

Senge.  

De qualquer forma os argumentos apresentados pelos autores supracitados parecem 

suficientes para se acreditar que a aprendizagem não se manifesta apenas segundo um 

circuito simples, sua contribuição vai mais além, ou seja, parece mais freqüente do que se 

imagina a existência de circuitos duplos. 

Na visão de Prahalad & Hamel (apud Mintzberg, 2000), a estratégia depende de 

aprendizado, e este depende das capacidades. Essa abordagem tende a considerar a 

administração estratégica como um processo coletivo. A administração estratégica  possui 

como conceitos fundamentais:  

• competência essencial; 

• intenção estratégica; 

• tensão; e  

• alavancagem.  

No que se refere à competência essencial, verifica-se que uma empresa alcança a 

adequação estratégica por meio do uso eficaz dos seus ativos invisíveis, tais como o know-

how tecnológico ou lealdade dos clientes. A vantagem competitiva deriva de capacidades 

enraizadas por trás dos produtos das empresas.  

A intenção estratégica, ou visão, estabelece a direção geral, define as oportunidades 

emergentes de mercado e propicia um grito de união para os funcionários. Ao mesmo 

tempo, a tensão é definida como um desajuste da empresa e suas aspirações, e as empresas 

precisam aprender a alavancagem a partir de uma base limitada de recursos.  

A escola do aprendizado, recomenda que qualquer organização, em uma situação 

realmente nova, tem que se envolver em um processo de aprendizagem, a estratégia deve 

ser compreendida como um processo de aprendizagem, tanto individual como coletivo, 

afirma Mintzberg (2000). 
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Ao relacionar algumas características do pensamento estratégico, Senge (1999) 

argumenta que, hoje, o campo da estratégia e do planejamento estratégico estão 

agitadíssimos. Tradicionalmente, este era o domínio da alta administração, de planejadores 

estratégicos e consultores de estratégia. Logo, poucas pessoas têm oportunidade de indagar 

acerca da estratégia e propósito da empresa. A resposta para esse tipo de conflito pode 

estar contida na teoria do negócio, desenvolvida por Peter Drucker, na qual a tarefa mais 

importante consiste em definir o meio ambiente da organização, a missão da organização e 

as competências essenciais para cumprir a missão. Os questionamentos necessários para 

criar essa teoria podem desencadear emoções mais profundas. 

Na medida em que os grupos desenvolvem capacidades de aprendizagem, 

despendem mais tempo, pondera Senge (1999), ao se questionarem sobre a natureza do 

negócio e do mercado. Entretanto, novas idéias sobre estratégia e propósito podem não ter 

a devida receptividade, especialmente em empresas nas quais o processo de estratégia é 

exclusividade do nível gerencial. Isso não significa dizer que todas as idéias inovadoras 

propostas por grupos de trabalho sejam boas, entretanto, se não houver espaço para a 

expansão do pensamento para novas idéias sobre estratégia e propósito, uma significativa 

fonte de inovação estará perdida. O limite parece ser a capacidade das pessoas de criar e 

inovar.  

O desafio, portanto, está em aumentar a capacidade da organização de repensar e 

recriar, levando as pessoas a se articular e refinar suas aspirações e estratégias. Para Senge 

(1999), algumas empresas parecem ter a capacidade de reinventar sua estratégia e, no 

processo, redescobrir ou expandir seu senso de propósito.  

Essas constatações levam ao entendimento da real necessidade de uma nova visão 

de estratégia. Essa visão de estratégia reconhece que uma empresa necessita se desprender 

de grande parte de seu passado para poder descobrir o futuro. Essa visão de estratégia 

reconhece que não é suficiente colocar a empresa em uma posição ótima dentro dos 

mercados existentes; o desafio é penetrar na nuvem de incerteza e desenvolver uma grande 

capacidade de previsão dos paradeiros dos mercados de amanhã. Essa visão de estratégia 

reconhece a necessidade de algo mais do que a dança ritual da chuva do planejamento 

anual incrementalista; é preciso uma arquitetura estratégica que elabore a planta para a 
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construção das competências e capacidades essenciais necessárias para dominar os 

mercados do futuro (Prahalad  & Hamel, 1995).   

 

4.1.1.1 - Competências e Capacidades Essenciais 

 
Prahalad & Hamel (1995) utilizaram o termo “competências essenciais” para 

descrever as capacidades estratégicas centrais de uma organização. Os autores acreditam 

que a vantagem competitiva de uma empresa é fruto de capacidades profundamente 

enraizadas que estão por trás dos seus produtos, às quais chamaram de competências 

essenciais da organização. 

“...as fontes verdadeiras de vantagem devem ser encontradas na habilidade 

gerencial de consolidar tecnologias e habilidades de produção que 

abrangem toda a empresa, em competências que capacitam cada negócio 

individualmente a se adaptar rapidamente às mudanças de oportunidades” 

(Prahalad & Hamel, 1990). 

Para eles, as competências essenciais de uma empresa são resultantes do 

aprendizado coletivo de uma organização, especialmente de como coordenar aptidões de 

produção diversa e integrar múltiplas correntes de tecnologia. Elas vão muito além da 

simples harmonização de tecnologias, envolvendo a organização do trabalho e a criação de 

valor para o cliente. Envolvem muitos níveis e funções da empresa e estão relacionadas à 

comunicação e ao comprometimento das pessoas ao longo de toda a organização. Elas não 

estão nos recursos físicos ou humanos, mas naquilo que as mantêm unidas, isto é, nos 

padrões de coordenação, harmonização e aprendizagem próprios da empresa. Elas não 

diminuem com o uso, aumentando à medida que são aplicadas ou compartilhadas dentro da 

organização. 

Prahalad & Hamel (1990) sugerem três testes que podem ser aplicados para 

identificar as competências essenciais de uma empresa. Primeiramente, as empresas devem 

prover acesso potencial a uma grande variedade de mercados. Segundo, devem contribuir 
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para os benefícios percebidos pelos clientes no produto final. E, por último, devem ser 

difíceis de ser imitadas pelos concorrentes. 

“E será difícil, se for uma harmonização complexa de tecnologias 

individuais e habilidades de produção. Um rival pode adquirir algumas das 

tecnologias que compõe a competência essencial, mas encontrará mais 

dificuldade em duplicar o padrão mais ou menos compreensivo da 

coordenação interna e do aprendizado” (Prahalad & Hamel, 1990). 

Baseado nesses critérios, Prahalad &  Hamel (1990) consideram que as empresas 

têm condições de definir, no máximo, cinco ou seis competências fundamentais que devem 

ser exploradas para construir e sustentar uma vantagem competitiva. Os autores acreditam 

que os gerentes seniores deveriam gastar uma quantidade significativa de tempo, 

desenvolvendo uma arquitetura estratégica para toda corporação que estabelece objetivos 

para a construção de competências. Para eles, uma arquitetura é um mapa do futuro, que 

identifica quais competências essenciais deverão ser construídas na organização e quais 

são as tecnologias que as constituem. A arquitetura estratégica proporciona uma 

predisposição para aprender com as alianças e dá direção aos esforços para o 

desenvolvimento interno dessas competências. Ela dá mais consistência à alocação dos 

recursos organizacionais e desenvolve uma infra-estrutura administrativa que dá 

sustentação a uma nova cultura gerencial, um trabalho em equipe, disposição para 

compartilhar, capacidade de mudança e de pensar no longo prazo. 

Segundo eles, as competências são construídas através de um processo de contínuo 

aperfeiçoamento e desenvolvimento organizacional que pode levar uma década ou mais 

para ser realizado. Embora possa ser adquirido através de alianças estratégicas, o 

aprendizado dentro dessas alianças leva a um grande comprometimento de recursos que só 

será bem investido caso a empresa tenha objetivos bem claros para a construção de 

competências.  

Tampoe (1994) enfatiza que as competências essenciais são parte do sub-sistema 

técnico da organização e, portanto, estão embutidas nos processos de produção e 

gerenciamento da empresa. Elas compreendem tanto a capacidade de criação quanto de 

implementação desse sistema dentro da organização. 
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“... um sub-sistema técnico ou gerencial que integra diversas tecnologias, 

processos, recursos e know-how para entregar produtos e serviços que 

conferem vantagens competitivas únicas e sustentáveis e adicionam valor 

para a organização” (Tampoe, 1994). 

Williamson (1999), após uma longa revisão da literatura existente sobre o assunto, 

diz que a competência essencial de uma organização está vinculada à coordenação e ao 

aprendizado, está baseada nas habilidades, nos bens e rotinas organizacionais e é avaliada 

em comparação com os rivais. Segundo ele, competências essenciais estão ligadas a uma 

eficiência dinâmica onde o aprendizado e a inovação desempenham um papel muito 

importante. 

Barton (1992) utiliza os termos “capacidades essenciais” para referir-se às 

competências essenciais da organização, isto é, às capacidades que diferenciam uma 

empresa estrategicamente.  

Segundo esse autor, as capacidades essenciais de uma empresa são desenvolvidas 

cuidadosamente ao longo do tempo e não através de saltos estratégicos, fazendo com que 

seu aperfeiçoamento traga em si um grande paradoxo: as mesmas capacidades e 

conhecimentos que servem como base para o desempenho superior podem tornar-se fontes 

de inércia organizacional frente às mudanças ambientais. A sobrevivência organizacional 

depende, pois, de um contínuo aperfeiçoamento das capacidades essenciais das 

organizações, permitindo um movimento contínuo de inovação. 

Para Barton (1992), as capacidades essenciais de uma empresa também são um 

conjunto de habilidades, recursos e rotinas organizacionais que são únicas, difíceis de 

imitar e que distinguem uma organização das demais, permitindo um desempenho superior. 

No entanto a organização adota uma visão baseada no conhecimento, definindo uma 

capacidade essencial como um conjunto de conhecimentos que a distingue e proporciona 

uma vantagem competitiva. Esse conjunto de conhecimentos engloba quatro dimensões 

diferentes:  

1) os conhecimentos e habilidades das pessoas que compõem a empresa;  
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2) os sistemas técnicos resultantes da acumulação, codificação e estruturação do 

conhecimento tácito ao longo dos anos;  

3) os sistemas gerenciais que criam, incentivam e controlam os conhecimentos; e 

4) os valores e normas associados aos conteúdos e à estrutura de conhecimento da 

empresa.  

Todas essas dimensões estão inter-relacionadas e refletem os comportamentos e as 

crenças acumulados durante a vida da empresa. 

Conforme foi salientado anteriormente, as capacidades essenciais de uma empresa 

podem tornar-se também a rigidez essencial da própria organização. Cada uma das 

dimensões do conhecimento apresenta um grau diferente de suscetibilidade à mudança.  

Os sistemas técnicos são relativamente fáceis de serem alterados por serem fáceis 

de ser localizados, já os sistemas gerenciais envolvem um grande número de pessoas, pois 

alcançam toda a organização.  

As habilidades e conhecimentos individuais são ainda mais difíceis, pois, além de 

serem adquiridos ao longo do tempo, envolvem grande quantidade de conhecimento tácito. 

E por último, a dimensão mais difícil de ser alterada são os valores e normas da empresa, 

que estão diretamente ligados à cultura organizacional (Barton, 1992). 

Mudanças significativas nas capacidades essenciais da organização envolvem as 

quatro dimensões do conhecimento, embora alterações menos significativas possam ser 

frutos de alterações em apenas uma delas. Uma nova capacidade essencial é formada 

quando houver uma modificação no paradigma atual da empresa, mudando a forma como 

ela percebe e concebe o mundo ao seu redor.  

Para estimular o contínuo desenvolvimento das capacidades organizacionais, 

Barton (1992) sugere que sejam adotadas atividades essenciais da empresa que 

possibilitem a identificação da rigidez, como a realização de benchmarking, planos de 

rotação de pessoal e programas envolvendo especialistas de áreas diferentes da empresa, 

enfatizando o aprendizado organizacional. 
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4.2 - LEARNING ORGANIZATION: UMA VISÃO GERAL 
 

“Hoje é vital não só aprender, não só desaprender, mas 

sobretudo organizar nosso sistema mental para aprender 

a aprender”. 

           (Edgar Morin) 

 

Sabe-se que a Aprendizagem Organizacional parece se revitalizar na tentativa de 

permitir à organização a aquisição, a geração, o compartilhamento e a transformação do 

conhecimento, possibilitando uma perpetuação organizacional por meio da fluidez com 

que a empresa consegue passar pelos ciclos de mudanças.  

O conceito de Aprendizagem Organizacional ganhou notoriedade na década de 90, 

embora presente há mais tempo na literatura sobre teoria das organizações. A ênfase nesse 

conceito e sua retomada são atribuídas ao forte valor explicativo que apresenta para 

processos de mudança organizacional, lembrando-se que a preocupação em favorecer 

aprendizagens emerge em um contexto competitivo no qual a inovação em produtos e 

processos é fundamental à sobrevivência de organizações. 

Se em suas abordagens iniciais, no contexto da teoria econômica, falar em 

Aprendizagem Organizacional significava avaliar resultados de desempenho, na medida 

em que o conceito é apropriado pela teoria das organizações, o foco passa a ser os 

processos. Ou seja, trata-se de buscar responder, através do conceito, como organizações 

agem para conquistar os resultados que indicam a realização de aprendizagens. Busca-se 

compreender que estruturas organizacionais, que políticas de gestão de pessoas, que 

cultura, que valores, que tipos de liderança, que competências, que aspectos, enfim, podem 

favorecer ou obstaculizar processos de aprendizagem.  

Atualmente, a necessidade de se vincular o processo de Aprendizagem 

Organizacional como forma de alavancagem de conhecimento passou a ser premente para 

todas as organizações que, em um ambiente de grandes mudanças, pretende pelo menos 

sobreviver. Essa preocupação emergencial vem em função de as empresas conseguirem 
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adaptar, transformar, criar e recriar processos e atividades, requisitos fundamentais para as 

organizações que procuram vantagens competitivas sustentáveis. 

Os estudos sobre Learning Organizations, apesar de recentes, já contam com um 

volume considerável de obras publicadas em todo o mundo. A proposta Learning 

Organizations busca integrar os esforços de uma organização que seja capaz de estar em 

permanente processo de mudança para se adaptar ao ambiente turbulento, através de um 

sistema, de estrutura e de profissionais que estão sempre aprendendo, adaptando-se, 

mudando.  

As organizações aprendizes ou Learning Organizations, têm surgido para suprir as 

necessidades de mudanças de determinadas empresas. Essas organizações são orientadas 

para o aprendizado e são capazes de adquirir novos conhecimentos organizacionais 

incessantemente. Nelas, os funcionários estão absolutamente envolvidos numa mudança 

contínua, orientada para os resultados desejados pela organização. 

De acordo com Fleury (1994), 

“No cenário atual de mudanças por que passam as organizações, um 

conceito cada vez mais difundido é o de Learning Organization, ou seja, 

organizações que têm dentro de si o germe da aprendizagem e da inovação. 

Chega-se a afirmar inclusive que esta constitui a principal vantagem 

competitiva das empresas na década de 90”. 

De acordo com Campbell & Cairns (1994), uma Learning Organization pode ser 

caracterizada como sendo uma organização que se concentra em adquirir, melhorar e 

transferir conhecimentos, facilitando e usando a aprendizagem individual, modificando 

comportamentos e práticas para que reflitam essa aprendizagem. 

Uma organização só aprende através da aprendizagem de seus integrantes. O 

modelo Learning Organization objetiva orientar como estabelecer uma conexão entre a 

aprendizagem individual dos integrantes da organização para que se transforme na 

aprendizagem da organização. Tudo começou com Robert Hutchins, que em 1968 criou o 

termo “Sociedade de Aprendizagem”, designando a sociedade de indivíduos que estão em 

constante processo de aperfeiçoamento de suas habilidades e potencialidades.  
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Senge (com a publicação de “A Quinta Disciplina” em 1990) resgatou a filosofia, 

colocando em evidência o ganho fundamental para as organizações que investirem na 

melhoria da qualidade de raciocínio, na capacidade de desenvolver objetivos comuns e 

análises, em conjunto, de problemas complexos (Senge, 1990).  

A modernidade do tema, porém, compromete uma avaliação crítica no médio prazo, 

conquistada apenas através de sucessivos exercícios de intersubjetividade e especulações 

empíricas no decorrer de certo tempo. Ciente desta limitação, não é possível desconsiderar, 

no entanto, que alguns autores, por terem seus trabalhos sucessivamente citados, ou por 

acenarem com uma abordagem diferencial, podem até ser considerados “clássicos” no 

assunto, e, como tal, merecem ser destacados, tais como Senge (1990), Garvin (1993) e 

Schein (1996), que escrevem abordando uma linha específica dentro do tema. 

Pode-se identificar a existência de três linhas distintas dentre os estudos do modelo 

e cada uma será detalhada a seguir: 

 
4.2.1 - LEARNING ORGANIZATIONS COMO UMA ALTERNATIVA PARA A 
SOCIEDADE 
 

Os que vêem Learning Organizations como uma proposta para a sociedade (em 

concomitância com o que Hutchins (1968) chamou de Learning Society) enfatizam o 

aspecto sistêmico sob o prisma da interação ambiental e da conquista social. Tal visão mais 

se aproxima de uma doutrina do que de uma abordagem científica propriamente dita. 

Analisando sob uma ótica sistêmica e holística, tais estudiosos defendem que as Learning 

Organizations só se tornarão efetivas quando toda a sociedade estiver comprometida neste 

movimento. 

Harman & Hormann (1990) propõem uma mudança na sociedade, por instrumento 

das Organizações de Aprendizagem. Uma vez que a “economia de produção tem tido 

dificuldade em prover um número adequado de papéis profissionais desafiadores para 

populações com níveis cada vez melhores de educação”, eles afirmam que não faz mais 

sentido para uma sociedade bem-sucedida, em termos tecnológicos e econômicos, ter a 

produção (e o consumo) econômica como seu foco central. O programa central dessa 
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sociedade seria o aprendizado e o desenvolvimento humano como fim e como meio no 

universo organizacional. O conceito para este tema é: 

 “... sociedade de aprendizagem, onde o aprender, em seu mais amplo 

sentido, é educação, pesquisa, investigação e desenvolvimento da auto-

compreensão, é participação numa comunidade de cidadãos envolvidos 

com a escolha de um futuro melhor, é contribuir para o aperfeiçoamento e 

a realização humana. Essas atividades são humanísticas, não-poluidoras e 

não-embrutecedoras; podem absorver um número ilimitado de pessoas não 

requisitadas para outros tipos de trabalho. Na sociedade centrada em torno 

do objetivo da aprendizagem, não haveria “pessoas supérfluas”. Aprender 

é tanto o meio como o fim” (Harmann & Hormann, 1990).  

Essa abordagem preocupa-se em apoiar atividades humanísticas, não-poluidoras e 

não-embrutecedoras que possam absorver o número de pessoas não requisitadas para 

outros tipos de trabalho: “o local de trabalho também pode ser considerado local de 

ensino”. O conceito básico defendido é o da sociedade de aprendizagem, onde o aprender 

em seu mais amplo sentido é educação, pesquisa, investigação e desenvolvimento da auto-

compreensão, é participação numa comunidade de cidadãos envolvidos com a escolha de 

um futuro melhor, é contribuir para o aperfeiçoamento e a realização humana (Harmam & 

Hormann, 1990). 

Solomon (1994) reforça essa abordagem, quando enfatiza serem as Learning 

Organizations “uma filosofia, não um programa”, tratada como uma “visão de mundo” que 

considera todos os fatores e agentes como interdependentes, em constantes mudanças e em 

permanente estágio evolutivo. 
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4.2.2 - LEARNING ORGANIZATIONS COMO ALTERNATIVA PARA A 
FORMAÇÃO GERENCIAL  
 

A segunda linha é defendida por Peters (1993), entre outros, que propõe que o 

modelo seja adotado pelas organizações como uma alternativa para as escolas de 

administração que “não têm atendido à demanda das empresas conforme demonstram as 

pesquisas”. As organizações deveriam criar suas próprias academias, seus próprios centros 

de excelência, seus “próprios institucionalizados e sistematizados métodos de 

aprendizagem” (Peters, 1993). Idealiza um sistema híbrido que equacionaria o grande hiato 

entre escolas e empresas: uma academia preocupada com a prática e uma organização 

preocupada com a aprendizagem. 

Sua definição de Organização de Aprendizagem é uma estrutura e uma filosofia que 

se esforça para institucionalizar e sistematizar a contínua aprendizagem, o contínuo 

melhoramento e a contínua revitalização. Argumenta que a aprendizagem sozinha é um 

investimento de grande índice de perda, que precisa e deve ser potencializado. 

 
4.2.3 - LEARNING ORGANIZATIONS COMO ALTERNATIVA PARA AS 
ORGANIZAÇÕES  
 
 

Há um grupo de estudiosos que acredita que se trata de um prática (ou modelo) que 

pode ser assimilado pelas organizações a partir da adoção de determinadas premissas. 

Estas seriam o locus da aprendizagem. 

Senge, o grande precursor teórico do modelo, define as Learning Organizations 

como instituições onde as pessoas expandem continuamente sua capacidade de criar os 

resultados que realmente desejam, onde surgem novos elevados padrões de raciocínio, 

onde a aspiração coletiva é libertada e onde as pessoas aprendem continuamente a aprender 

em grupo (Senge, 1990). 

Enfatiza o investimento pessoal que tal modelo demanda: as organizações só 

aprendem através de indivíduos que aprendem. O aprendizado individual não garante o 

aprendizado organizacional, mas sem ele não há como ocorrer o aprendizado 

organizacional (Senge, 1990). 
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Schein (1996) trabalha nessa linha, enfatizando primordialmente a concepção das 

Learning Organizations a partir da construção de uma cultura de aprendizagem nas 

organizações. 

Garvin (1993) preocupa-se em buscar esclarecer o significado de Learning 

Organization, como uma “organização habilitada na criação, aquisição e transferência de 

conhecimentos e que modifica seus comportamentos a fim de refletir os novos 

conhecimentos e insights”. O autor busca estudar diretrizes para seu Gerenciamento 

(baseadas na resolução sistemática de problemas, na experimentação, na aprendizagem 

com as experiências passadas e com outros – empresas e clientes – e no compartilhamento 

e transferência dos conhecimentos ao longo da organização). Garvin (1993) também se 

concentra na mensuração da aprendizagem. 

Em vista do acima exposto e apesar de ainda novos pontos de vista surgirem a cada 

dia, a linha a ser assumida será a preconizada por Senge (1990), Schein (1996) e Garvin 

(1993) – com as contribuições de outros autores – que consideram a implantação do 

modelo de Learning Organizations como uma responsabilidade da organização, uma vez 

adotadas determinadas práticas. 

A discussão sobre o papel da empresa versus academia, bem como a abordagem 

doutrinária sobre o papel social e transformador das organizações, apesar de pontuadas 

como visões reconhecidas dentro do universo teórico das Learning Organizations, não são 

relevantes para o entendimento e enfoque da pesquisa a ser efetuada. 

Acredita-se que o referencial escolhido é suficiente para a elaboração do constructo, 

bem como a análise dos dados de natureza qualitativa e quantitativa, observados e 

documentais, de forma a estabelecer a correlação e a comparação proposta. 
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4.3 - O FOCO NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL  
 

 

Antes de uma conceituação mais detalhada acerca de Learning Organizations, faz-

se necessário um olhar para a Aprendizagem Organizacional como um processo. A já 

referida multidisciplinaridade da área tem contribuído para a formação de duas visões 

distintas sobre o foco da Aprendizagem Organizacional: 

a) o foco na Aprendizagem Organizacional como um resultado; e  

b) o foco na Aprendizagem Organizacional como um processo. 

Um exemplo de definição de Aprendizagem Organizacional como um resultado é a 

delineada por Levitt & March (1988): Aprendizagem Organizacional é o resultado de um 

processo de codificação de inferências baseadas na história em rotinas que guiam novos 

comportamentos. De forma diferenciada, Argyres & Shön (1978) definem Aprendizagem 

Organizacional como o processo de detectar e corrigir erros. Este capítulo do trabalho 

compartilha da visão da Aprendizagem Organizacional como um processo e compreende-a 

como uma construção social que transforma o conhecimento criado pelo indivíduo em 

ações concretas em direção aos objetivos organizacionais (Steil et al., 1999a; Clegg, 1999; 

Ruhe & Bomarius, 2000; Stratigos, 2001). Nesse contexto, compreender o processo e 

delinear um modelo operacional que possibilite que as etapas desse processo sejam 

seguidas é precondição para que seus resultados sejam identificados pela organização. 

De acordo com Edmondson (1999), a abordagem da aprendizagem como um 

processo foi influenciada pelos escritos de John Dewey referentes à aprendizagem 

individual e conceitos como questionamento e reflexão, os quais foram posteriormente 

assimilados pelas teorias de aprendizagem (Argyris & Shön, 1978; Kolb, 1984). 

Edmondson (1999) descreveu aprendizagem como um processo iterativo de 

delineamento, desenvolvimento, reflexão e modificação de ações, diferentemente das 

visões baseadas em comportamento automático.  

A questão do foco da Aprendizagem Organizacional é central na literatura e gera 

discussões não consensuais relacionadas a três fatores fundamentais para o delineamento 
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do modelo proposto nesta tese. As principais áreas de conflito entre os pesquisadores da 

Aprendizagem Organizacional relacionadas com a questão do foco no processo ou no 

resultado da aprendizagem são (Nevis et al., 1995; Inkpen & Crossan, 1995; Nicolini & 

Meznar, 1995; Tsang, 1997; Easterby-Smith, 1997; Leroy & Ramanantsoa, 1997; Snyder 

& Cummings, 1998; Klimecki & Lassleben, 1998): 

• se a Aprendizagem Organizacional deve ser uma área normativa (descritiva) ou 

prescritiva, como advogam os pesquisadores dedicados ao desenvolvimento de 

prescrições acerca da criação de organizações de aprendizagem; 

• se a Aprendizagem Organizacional ocorre em nível individual, grupal ou 

organizacional; e 

• se a aprendizagem se refere a uma mudança cognitiva ou comportamental, e como 

as duas estão relacionadas. 

Nas próximas seções são analisados os aspectos acima identificados. 
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4.4 - DEFINIÇÃO DE LEARNING ORGANIZATION 

 

“ Cada vez mais, aumenta a velocidade das mudanças, o 

mundo se torna mais interligado e os negócios mais 

complexos e dinâmicos. O trabalho está mais relacionado 

ao aprendizado e as organizações estão descobrindo a 

importância de despertar o empenho e a capacidade de 

aprender em todas as pessoas, de todos os níveis 

funcionais”. 

(Senge, 1996) 

 

O processo de aprendizado organizacional pode ser entendido como uma 

continuação do processo individual, por ser uma conseqüência deste último, uma vez que 

se caracteriza pela coletividade e pela captura dos conhecimentos dos membros da 

organização. 

Assim, a Aprendizagem Organizacional é a capacidade de criar novas idéias 

multiplicada pela capacidade de generalizá-las por toda a empresa. A Aprendizagem 

Organizacional corresponde, assim, à forma pela qual as organizações constroem, mantêm, 

melhoram e organizam o conhecimento e a rotina em torno de suas atividades e culturas, a 

fim de utilizar as aptidões e habilidades da sua força de trabalho de modo cada vez mais 

eficiente. 

É de importância fundamental para as empresas assumir o modelo de Learning 

Organization, o fato de que a Aprendizagem Organizacional deve ser intencional, voltada 

para o futuro, democrática, sistêmica e monitorada. São características relevantes em todas 

as definições analisadas, uma vez que será o gerenciamento prioritário do processo de 

aprendizagem que diferenciará a Organização de Aprendizagem de uma outra empresa que 

adote práticas de Treinamento & Educação com alguma regularidade. 



 225

Em uma Learning Organization o processo de aprendizagem deve acontecer de 

forma intencional. 

As organizações de modo geral não aprendem apenas quando se propõem a tal. 

Aprendem com as experiências quotidianas, quando descobrem melhores maneiras de 

fazer coisas que já faziam; quando seus membros participam de algum processo de 

treinamento, aprendem com as crises, através da aprendizagem pontual de seus 

colaboradores. Podemos enumerar algumas maneiras pelas quais as empresas podem 

gerenciar seus aprendizados: 

1) Voltar para sobrevivência e manutenção do status quo. 

2) De acordo com a determinação de uma autoridade. 

3) Sem nenhum direcionamento global – cada membro aprende o que quiser, no 

sentido que lhe interessar, por iniciativa própria. 

4) Difusamente sem que resulte em benefícios coordenados para a organização 

como um todo (mesmo que em programas que beneficiem um ou outro 

departamento). 

5) Voltadas para objetivos determinados em Planejamento Estratégico e onde 

todos trabalham para o alcance destes objetivos específicos. 

6) De acordo com um bom gerente (líder de visão) que comunique sua visão de 

determinado objetivo a todos e faz com que os membros busquem aprender 

melhores formas para alcançá-lo (Fillion, 1991). 

7) “No susto” – em uma situação de crise – reativamente. Mas considerando que 

sob intenso nível de estresse, a maioria das pessoas não consegue exercer sua 

criatividade, e a tendência é que, com o passar do tempo, as pessoas retomem 

antigas formas de agir que deram sucesso no passado, mais seguras e 

conhecidas (Fulmer, 1994). 

8) Monitoradas por um Programa de Treinamento e Educação que vise ao 

comprometimento de todos e à constante transformação da empresa. 
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Segundo a classificação de diferentes autores (Senge, 1990; Garvin 1993; Fulmer, 

1994; Argyris & Schön, 1996; Schein, 1996b; Morgan, 1997), todas as diferentes formas 

de Aprendizagem Organizacional podem ser agrupadas de acordo com dois tipos de 

objetivos diferentes conforme o que buscam atender: 

1) Objetivos de manutenção (adaptação): a aprendizagem no sentido de a empresa 

descobrir melhores maneiras de fazer coisas que já faz, para se manter (dentro do conceito 

de eficiência), o que oferece poucos desafios e se restringe ao curto prazo e à 

aprendizagem reativa em crises. 

2) Objetivos de transformação: a aprendizagem na busca de mudanças 

fundamentais, de forma preventiva, explorando alternativas e buscando a participação 

consensual dos envolvidos em um objetivo compartilhado, onde mudanças fundamentais 

podem ser vivenciadas pela organização, uma vez que ela possua a capacidade de preservar 

sua identidade. Gera conhecimento e mudanças. É o tipo de aprendizagem desejada em 

uma Learning Organization. 

A intencionalidade organizacional se exprime na maneira em como esta incentiva a 

aprendizagem de seus membros, em como oferece um ambiente que estimule a troca de 

idéias e abertura (Garvin, 1993; Wick & Léon, 1995), promova eventos designados para 

aprendizagem e revisões estratégicas (Garvin, 1993), apresente interesses claros sobre a 

aprendizagem das pessoas e em como usá-los para o benefício organizacional (Peters, 

1993), preservando sua identidade (Schein, 1996) e esteja atenta à implementação e 

armazenamento da aprendizagem adquirida.  

As Learning Organizations são empresas que constroem estratégias e estruturas 

para intensificar e maximizar a Aprendizagem Organizacional propositadamente (Dodgson, 

1993). 

Outra premissa de aprendizagem para o modelo é que a empresa esteja trabalhando 

voltada para o futuro de forma ativa. 

Como já foi abordado, as organizações tendem a voltar-se para dois diferentes tipos 

de objetivos quando da aprendizagem: adaptação ou prevenção. 
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A aprendizagem preventiva é orientada para o futuro, participativa, 

intencionalmente “explora alternativas e permite a busca do verdadeiro consenso entre os 

envolvidos” (Fulmer, 1994).  

Na verdade, pessoas que trabalham juntas para criar um futuro com o qual se 

comprometam, aprendem intencionalmente para inventar o futuro, aprendem para criar 

resultados com os quais estejam realmente compactuadas, porque querem transformar a 

realidade no sentido em que elas escolherem.  

Ao analisar a Aprendizagem Organizacional em termos de participação (e 

conseqüente comprometimento) dos membros versus a maneira como o futuro é encarado, 

Fulmer (1994) enfatiza a diferença entre “Prever” e “Inventar” o futuro com base na 

necessidade de abandonar objetivos conhecidos e factíveis, baseados na realidade presente, 

em contraposição aos objetivos ambicionados desafiadores, esquematizados na Figura 4.4 

abaixo: 

 

     

 
Figura 4.4. - Como as Empresas Aprendem. 
Fonte: Fulmer (1994). 
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A aprendizagem de uma Learning Organization busca inventar o futuro porque é 

orientada para ele e porque implica elevado nível de participação de seus membros. 

Outra premissa é a de que o processo de administração de uma Organização de 

Aprendizagem deve ser democrático, porque precisa do envolvimento de todos, em todos 

os níveis. 

Wick & Leon (1995) consideram que não existe aprendizado da organização como 

um todo quando apenas alguns membros detêm as informações (como a cúpula, por 

exemplo). 

Segundo Senge (1990), a verdadeira aprendizagem da organização só acontecerá 

quando as pessoas aprenderem a aprender umas com as outras e coletivamente e através de 

visões de futuro que compartilhem. A participação das pessoas para o alcance dos 

objetivos futuros da empresa em um ambiente democrático garante o autêntico 

engajamento dos membros para o seu alcance: a origem do objetivo é muito menos 

importante que o processo pelo qual ele se transforma em um objetivo comum (Senge, 

1990).  

Aquele autor considera que uma Organização de Aprendizagem é aquela que 

continuamente expande a capacidade para criar o seu futuro; aquela que se dedica a uma 

aprendizagem não só para sobreviver (survival learning ou adaptative learning) mas 

também para aumentar a sua capacidade de criar (generative learning). É uma organização 

em que as pessoas descobrem qual a realidade do presente, qual a realidade ambicionada 

no futuro e como mudar de uma para outra; em que não se tomam como garantidos os 

paradigmas e assunções com que se percebe o mundo que, por vezes, deturpam a realidade 

e escondem as forças a dominar para concretizar tal mudança (Senge, 1990). 

Learning Organizations são comprometidas com a aprendizagem transformadora, 

através da qual os membros da organização trabalhariam juntos para inventarem um futuro 

com o qual se comprometam. 

A importância da comunhão de propósitos é definida por Senge (1990) em função 

do companheirismo em torno de objetivos concretos e legítimos que levem as pessoas a se 

empenharem em conjunto e por livre vontade. O treinamento, o desenvolvimento de 
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inteligência e habilidades coletivas são maiores do que a soma das inteligências e 

habilidades individuais. 

Para Senge (1990), no nível mais simples, uma visão compartilhada é a resposta à 

pergunta: “O que queremos criar?”. Assim como as visões pessoais são retratos ou imagens 

que as pessoas têm na mente e no coração, as visões compartilhadas são imagens que 

pertencem a pessoas que fazem parte de uma organização. Essas pessoas desenvolvem um 

senso de comunidade que permeia a organização e dá coerência a diversas atividades. 

Na verdade, uma visão é realmente compartilhada quando uma equipe possui uma 

mesma imagem e todos os componentes assumem um compromisso mútuo de manterem 

essa visão, não só individualmente, mas também em conjunto.  

Segundo Senge (1990), a visão compartilhada é vital para a Organização de 

Aprendizagem, porque proporciona o foco e a energia para o aprendizado. Dessa forma, 

deve-se salientar a importância da aprendizagem generativa, conceituada pelo autor como a 

expansão da habilidade de criar, em contraposição à aprendizagem adaptativa ou reativa, 

que ocorre sem a orientação de um objetivo comum. 

Ainda de acordo com Senge (1990), estar engajado implica em mais do que 

participar do processo. Estar engajado significa não só participar como também se sentir 

plenamente responsável por fazer com que o objetivo se realize. 

A democratização acontece à medida que todos estejam cientes dos sucessos e 

fracassos de todos (para que possam aprender com ambos), sobre os pontos fortes e pontos 

fracos da organização, em que estejam cientes das informações sobre os clientes, suas 

expectativas, seus conceitos sobre a organização. É importante que todos tenham 

oportunidade de revisar e esclarecer todo tipo de informação para que o conhecimento 

realmente se espalhe. 

Garvin (1993) alerta que tal democracia só é autêntica quando as pessoas estão 

receptivas às críticas e a posturas contrárias às suas, prontas para discutirem pontos de 

vista e cultivarem a arte de escutar para aprender. 
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A quarta premissa é a de que o processo em uma Learning Organization deve ser 

sistêmico, porque não são suficientes ações difusas e esporádicas para que uma empresa 

congregue os esforços em uma mudança transformadora constante. 

O modelo aponta para o aprendizado individual integrado com o aprendizado 

organizacional, dos setores entre si e da organização com a sociedade e com o ambiente em 

que está inserida. Todos e cada um atentos às repercussões de que suas mudanças causadas 

pela aprendizagem afetarão tanto a organização, como esta afetará o ambiente. Sob esta 

perspectiva, a teoria proporciona uma inserção entre as linhas distintas de abordar o tema 

anteriormente explanadas. 

As pessoas e a organização também devem estar atentas às mudanças constantes do 

ambiente e das outras pessoas, para se reposicionarem (quando for necessário até para uma 

mudança de rumo). Além da democratização da informação, a maneira como a mesma é 

vista é de fundamental importância para o conceito: ver a informação em termos de 

conjunto e também em detalhes, que é a única maneira de responder adequadamente ao 

desfio da complexidade e realizar as mudanças necessárias (Senge, 1990). 

Senge (1990) considera que o pensamento sistêmico é a base da organização da 

aprendizagem, pois é a disciplina de integração que permite uma visão de conjunto das 

estruturas e, portanto, de inter-relações para que se possam buscar soluções através de 

ações e mudanças na estrutura. Nada mais é que se criar uma forma de analisar a 

linguagem para serem descritas e compreendidas as forças e inter-relações que modelam o 

comportamento e os sistemas.  

Por fim, uma Learning Organization pressupõe que o processo de Aprendizagem 

Organizacional seja monitorado. 

É a monitoração, o controle da aprendizagem, que garantirá que esta não se 

transforme em apenas esforços pessoais sem sincronia geradora de resultados vagos ou 

pontuais.  

Para o sucesso na adoção do modelo é importante verificar sempre o quanto se tem 

avançado, de maneira sistêmica, em direção ao futuro desejado. É igualmente importante 

verificar o quanto a aprendizagem tem refletido em mudanças de comportamentos e de 
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práticas (Schein, 1996). Se não estiver gerando mudanças, não estará atingindo o objetivo. 

A aprendizagem em uma Learning Organization só é considerada eficaz quando resulta em 

uma ação modificada. 

Monitorar os resultados e progressões da aprendizagem em uma organização será 

também a motivação para disciplina na continuidade das práticas. Considera-se que a 

aprendizagem dentro de uma organização só conseguirá se manter, ao longo do tempo, se 

permitida a experimentação do que se aprendeu (Garvin, 1993), a viabilização das idéias e 

planejamentos (Peters, 1993) e a disciplina (Senge, 1990). A monitoração pressupõe 

números, estatísticas, relatórios, avaliação de comportamentos, de comunicação, de 

resultados esperados versus alcançados.  

Pode-se afirmar que a monitoração é fundamental, uma vez que garantirá que o 

processo de Aprendizagem Organizacional permaneça intencional e voltado para o futuro 

(com a possibilidade de correções de rotas); é quem velará pelo caráter democrático e 

sistêmico, uma vez que a garantia de que a empresa progredirá no sentido da eficácia em se 

transformar (de maneira integrada) para o futuro também é mutante. 

As questões até aqui abordadas configuram-se em um contexto organizacional em 

que a cultura se destaca no sentido de lhes dar consistência e significado. Schein (1996) é 

um dos principais expoentes dessa visão que será abordada a seguir. 
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4.4.1 - CULTURA EMPREENDEDORA EM UMA ORGANIZAÇÃO DE 
APRENDIZAGEM 

 

 

“Por um lado, a cultura condiciona o modo como se 

adquirem, interpretam, partilham e acumulam dados, 

informação e conhecimento aos níveis individual, de 

grupo, organizacional, interorganizacional e societal. Por 

outro, a cultura pode ter um impacto marcante nas 

decisões relativas à adopção e na utilização de 

tecnologias da informação e da comunicação (TIC), 

tecnologias essas que acabam por influenciar, também, os 

processos de aquisição, interpretação, partilha e 

acumulação de dados, informação e conhecimento”. 

 (Santana, 1999; Santana & Diz, 1999) 

 

Em seu estudo sobre Learning Organizations, Schein aborda a questão pelo prisma 

da cultura organizacional, que ele define como o conjunto de crenças supostamente 

implícitas e compartilhadas que um grupo sustenta e que determina como ele percebe, 

julga e reage aos seus diversos ambientes (Schein, 1996). 

O autor ressalta que a cultura organizacional é tanto conseqüência das experiências 

e aprendizagens das empresas, quanto base para sua capacidade ao contínuo aprendizado. 

O que a organização poderá ou não mudar, dependerá muito de sua cultura, de sua 

habilidade para se adaptar preservando sua identidade, enquanto se mantém 

suficientemente flexível para evoluir. 

Dogson (1993), ao considerar a Aprendizagem Organizacional, sugere levar-se em 

conta o processo de interação social que ocorre nas organizações, e que essa interação só 

pode ser compreendida à luz da cultura organizacional vigente. Assim, aprendizagem e 

cultura são conceitos interdependentes, à medida que a aprendizagem individual ocorre e é 
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transferida, tornando-se um evento coletivo e, portanto, compartilhado, podendo modificar 

a cultura e direcionar novos modos de pensar e aprender. 

Apesar da importância da cultura para analisar os eventos do dia-a-dia nas 

organizações, a mesma tem pouca visibilidade para as pessoas que nela estão imersas. A 

dificuldade de se perceber a cultura de uma organização deve-se ao fato de que seu 

processo de criação e desenvolvimento pressupõe valores que se consolidam ao longo do 

tempo, premissas compartilhadas, resultantes de uma realidade histórica socialmente 

construída. Esses pressupostos básicos, cuja essência inclui os valores dos grupos sociais 

que compõem a organização, podem ser concebidos como aquilo tido como verdade 

absoluta e inquestionável na vida de uma organização (Schein, 1984, 1987; Freitas, 1991). 

Modelos mentais “são pressupostos profundamente arraigados, generalizações ou 

mesmo imagens que influenciam nossa forma de ver o mundo e de agir” (Senge, 1990). 

Dessa forma, Senge (1990) explica por que entende que é, necessário, disciplina para 

administrar modelos mentais e trazê-los à superfície. Testar e melhorar as imagens internas 

do mundo promete ser uma inovação na formação de organizações de aprendizagem.  

Os administradores precisam aprender a criticar seus modelos mentais. Enquanto 

suas suposições não forem trazidas à tona, não se pode esperar que seus modelos mentais 

mudem, e o raciocínio sistêmico perde sua utilidade (Senge, 1990). 

Enfatizando a possibilidade de compartilhamento, aprendizagem e transmissão das 

características culturais entre os membros de um grupo social, Linton (apud Aktouf, 1996) 

salienta que uma cultura é a configuração de condutas aprendidas. É o resultado de um 

comportamento cujos componentes e determinantes são compartilhados e transmitidos 

pelos membros de uma dada sociedade. Davis & Newstrom (1997) apresentam a cultura 

organizacional como o ambiente de crenças, costumes, conhecimentos e práticas criadas 

pelos homens, refletindo ainda o sentimento de que a cultura é apenas o ‘jeito’ próprio de 

cada organização desenvolver suas tarefas.  

A organização, quando administra sua cultura, procura explorar a capacidade de 

adaptabilidade dos indivíduos, minimizando a reação humana à mudança, capacitando-se a 

uma pronta adaptação em face de transformações ambientais. isto é, à organização 
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interessam pessoas com capacidade de ‘adesão cultural’, dotadas de um maior grau de 

habilidade para migrar de uma cultura para outra, dentro da mesma organização, ou entre 

organizações diferentes, sem traumas.  

Portanto, pode-se dizer que a aprendizagem verifica-se tanto na criação da cultura 

organizacional, quanto nas circunstâncias em que os valores vigentes são transmitidos aos 

novos membros, como os modos considerados corretos para sentir, pensar e agir em 

relação aos problemas de adaptação externa e de integração interna com que se defrontam 

as organizações (Fleury & Fleury, 1995).  

Considerando a cultura como algo dinâmico, o processo de aprendizagem 

apresenta-se inicialmente como força propulsora de sua formação e, posteriormente, de sua 

consolidação, oportunidade em que o mapa cultural, já delineado, é ensinado às futuras 

gerações. Ou seja, ao mesmo tempo em que a cultura organizacional gera aprendizagem, 

esta, por sua vez, influencia a formação daquela. 

A relação estabelecida entre cultura e aprendizagem organizacionais pressupõe uma 

via de mão dupla. A aprendizagem vai, ao longo do tempo, firmando modos considerados 

certos de sentir, pensar e agir. Por sua vez, as novas formas de aprendizagem, ou mesmo 

aquelas que já não surtem os efeitos obtidos no passado, remetem ao questionamento dos 

padrões culturais até então consolidados.  

Cook & Yanow (1993) sugerem que a Aprendizagem Organizacional é melhor 

compreendida quando vista como uma expressão da cultura da organização, uma vez que:  

a) um dos aspectos da capacidade humana para agir é a habilidade para trabalhar 

em grupos;  

b) um grupo de pessoas com uma história comum de ação ou prática é 

significativamente compreendido como uma cultura;  

c) uma cultura é constituída, pelo menos em parte, pelos significados 

intersubjetivos que seus membros expressam em sua prática cotidiana através de 

objetos, linguagem e atos;  
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d) tais elementos significativos são artefatos culturais por meio dos quais o 

conhecimento coletivo de uma organização é transmitido, expressado e utilizado; e 

e) as organizações são constantemente envolvidas em atividades de modificação ou 

manutenção desses significados. Em síntese, os eventos culturais processados nas 

organizações constituem formas de aprendizagem. 

As organizações são agentes de formação cultural, ou seja, quando os seres 

humanos aproximam-se uns dos outros vão, gradativamente, compartilhando os seus 

objetivos. Ao longo do tempo, a tendência dos indivíduos é de consolidar um rol de valores 

que passarão a orientar suas ações. Essas ações caracterizam-se como maneiras peculiares 

adotadas para resolver problemas, lidar com os erros e agir diante de situações 

consideradas críticas ou ameaçadoras.  

Dessa maneira, a base cultural sugere o ‘quê’, ‘como’ e ‘por quê’ as organizações 

aprendem determinadas coisas, ao mesmo tempo em que nega a aprendizagem de outras.  

Portanto, se a aprendizagem é intrínseca ao processo de formação e 

desenvolvimento da cultura de uma organização, não existe um único ambiente propício à 

Aprendizagem Organizacional, mas sim tipos de ambientes (culturas) distintos que 

fornecerão resultados diversos em termos de aprendizagem. Schein (1993b) reflete que a 

base cultural condizente com a aprendizagem do tipo transformador encontra-se ausente 

em grande parte das organizações. Isso porque, segundo esse autor, os pressupostos 

negativos sobre a natureza humana foram consolidados há muito tempo, sendo, portanto, 

difícil modificá-los de uma hora para outra. Assim, o tipo de aprendizagem mais presente 

nas organizações em geral é o voltado para a preservação do status quo, quando muito 

aperfeiçoando o que já existe. 

Em que pesem os discursos sobre a necessidade de construir e consolidar 

organizações calcadas no princípio de ‘aprender a aprender’, Senge (1990) alerta para o 

fato de que a maior parte das nossas organizações ainda é burocrática, altamente 

verticalizada e orientada muito mais para o controle do que para a aprendizagem. Os 

valores burocráticos pressupõem que os relacionamentos humanos essenciais são os que 

priorizam os objetivos organizacionais, ressaltam a racionalidade nas interações e supõem 
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que a motivação se dá via direção, autoridade e controle claramente definidos. Aliado a 

isso, as relações estabelecidas nessas organizações caracterizam-se pela especialização, a 

divisão rígida do trabalho e a separação dos que pensam e dos que executam. Essas 

características delineiam e definem uma visão preponderantemente mecanicista de 

enxergar o mundo organizacional. Contrapondo à aprendizagem do tipo preservacionista, 

Schein (1993a, 1993b) apresenta o conceito de ‘Aprendizagem Organizacional 

transformadora’, caracterizada pela introdução de novos valores e modelos de agir e de 

pensar na organização, e analisa sua relação com cultura organizacional (Quadro 4.4.1). 

Aspectos da 
cultura 

organizacional 

Características que inibem a 
aprendizagem de perfil 

transformador 

Características que incentivam 
a aprendizagem de perfil 

transformador 

Foco da ação 
organizacional 

Foco nos processos, visando 
moldar as pessoas aos processos 
estabelecidos. 

Foco nas pessoas. Os processos 
devem ser moldados às pessoas, 
não o contrário. 

Postura das 
Pessoas frente aos 

problemas 

As pessoas são vistas como 
reativas, concentrando-se na 
resolução de problemas e não na 
criação de algo novo. 

As pessoas acreditam em suas 
capacidades de mudar o seu 
ambiente e influenciar seus 
próprios destinos 

Resolução de 
problemas 

Soluções Compartimentalizadas.  
Privilegia-se o enfoque cartesiano 
da decomposição do problema em 
partes menores e posterior síntese. 

Abordagem holística na solução 
de problemas. Um certo tempo 
de folga é permitido e desejado 
para a aprendizagem. 

Fluxo das 
Informações 

As informações são divulgadas de 
forma seletiva. A posição e o 
acesso às informações conferem 
status e poder. 

Estímulo à comunicação aberta. 
A informação flui de forma fácil 
e tranqüila entre os membros da 
organização. 

Estruturação do 
Trabalho 

Ênfase na competição e no 
individualismo. 

Ênfase na confiança, cooperação 
e no trabalho em equipe. 

Papel do líder Os líderes devem ser decisivos, 
firmes e dominantes. 

Os líderes são vistos como 
orientadores que promovem e 
apóiam mudanças. 

 
Precedência de 

interesses 

As questões relacionadas às 
tarefas têm precedência sobre as 
que se referem aos 
relacionamentos interpessoais. 

A organização é vista como um 
sistema sócio-técnico, no qual os 
relacionamentos interpessoais 
são tão importantes quanto as 
tarefas. 

Quadro 4.4.1 – Cultura Organizacional e Aprendizagem Organizacional Transformadora. 
Fonte: Adaptado de Schein (1993a, 1993b). 
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As características que inibem a aprendizagem transformadora, mencionadas no 

Quadro 4.4.1, estão presentes em organizações onde a aprendizagem é do tipo conservador, 

visando a manutenção do status quo. Ou seja, organizações que realizam a difusão de 

experiências, informações e conhecimentos de um modo seletivo. Por outro lado, as 

organizações que se pautam por uma cultura de aprendizagem transformadora 

desenvolvem experimentos, trocam experiências e buscam, constantemente, 

conhecimentos que agreguem novos valores, gerando, com isso, inovações. A 

aprendizagem transformadora expressa-se via políticas, programas e, sobretudo, nas 

práticas dos dirigentes e demais participantes da organização. Schein ainda trabalha (em 

sucessivos artigos pelo MIT Sloan Scholl of Management) a capacidade sistêmica para 

aprender (e suas nuances no “desaprender”), tipos de “tensões” individuais e 

organizacionais diferentes que resultam em aprendizagem transformadora, e até patologias 

que dificultam e retardam a Aprendizagem Organizacional. 

Para fins desta dissertação, porém, e considerando que uma cultura organizacional 

voltada para a aprendizagem é, na verdade, a base que permeia todo o processo de uma 

Learning Organization, optou-se por considerar os aspectos operacionais desta dimensão, 

deixando-se de lado as várias abordagens teóricas de cultura e calcando-se em diversos 

outros autores e sua leitura do tema específico. 

 

4.4.2 - AMBIENTE QUE INCENTIVE A APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL 
NUMA PERSPECTIVA EMPREENDEDORA 
 

As organizações da Era do Conhecimento enfrentam um desafio diante de um 

período de turbulência, proveniente de um ambiente altamente dinâmico. Diante das 

mudanças nas organizações, as questões sobre como liderar esse ambiente se modificam. 

Não há mais como manter uma relação de comando, controle e subordinação em um 

ambiente no qual se requer um comprometimento maior das pessoas e também a 

capacidade de transferir seus conhecimentos sem o constante medo de compartilhá-lo. 

O ambiente das organizações do conhecimento tem de servir como propiciador de 

desenvolvimento de conhecimento em todos os níveis organizacionais, passando desde o 

líder da organização até a aceitação e o compartilhamento de conhecimentos entre os 
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colaboradores da mesma. As dificuldades que um líder empreendedor tem de enfrentar 

para se desenvolver em um ambiente de desconfiança e medo podem impossibilitar o 

processo de criação inovadora, manutenção e compartilhamento do conhecimento. Para 

tanto, é imprescindível que o ambiente permita e assegure condições facilitadoras do 

processo. 

As organizações devem gerar verdadeiras comunidades empresariais, nas quais as 

pessoas se sintam integrantes, seguras e protegidas, empolgadas e com um espírito criativo 

dissoluto, a fim de que possam estar totalmente empenhadas no cumprimento da missão e 

com os valores institucionais.  

Essas características refletem a necessidade de as organizações do conhecimento 

propiciarem um ambiente inovador e de criatividade (fundamentais para o delineamento do 

espírito empreendedor), e que leve à geração e ao compartilhamento do conhecimento, em 

que mudar, inovar e renovar são as condições básicas para a continuidade, para o 

desenvolvimento da organização e as preocupações do administrador dos dias de hoje.    

O papel do “Ambiente Organizacional” influenciando e modificando o 

comportamento de uma empresa independentemente do setor de atuação (em qualquer 

sentido) foi exaustivamente trabalhado pelos pioneiros na Psicologia do Trabalho e em 

estudos da Teoria Comportamental. As conclusões de seus estudos permanecem: a 

reciprocidade entre indivíduos e organizações e suas relações de intercâmbio são 

importantes para o estudo das organizações. O ambiente, no qual interage uma pessoa, 

influencia em seu comportamento. Uma organização pode identificar, escolher 

comportamentos que deseja influenciar e reforçar em seus membros, e descobrir estratégias 

para fazê-lo. 

Assim, uma empresa pode escolher articular seu ambiente interno de forma a 

motivar, favorecer, incentivar e reforçar o comportamento de aprendizagem de seus 

membros para transformar essas aprendizagens individuais em aprendizagem da 

organização.  

Segundo ressaltam diversos autores, aspecto importante de uma Learning 

Organization empreendedora é que ela promova um ambiente que facilite e incentive a 
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aprendizagem dentro de um espírito inovador e criativo. Para tal, deveriam existir 

condições políticas e culturais em que a aquisição e a prática de aprendizagem sejam 

percebidas como um comportamento inteligente (Peters, 1993), oferecendo estímulo para a 

troca de idéias, e criatividade na solução de problemas (Wick & Léon, 1995). A empresa 

deveria ainda promover programas ou eventos designados primordialmente para revisões 

estratégicas (Garvin, 1993). 

Podemos definir alguns facilitadores que promovem a aprendizagem em qualquer 

ambiente. Diferentemente das orientações para a aprendizagem, que descrevem as diversas 

formas genéricas de abordar o assunto, todas elas válidas, os Fatores Facilitadores possuem 

características normativas. Ou seja, quanto mais forte for a presença deles em uma unidade 

organizacional, maior a probabilidade para que ocorra a aprendizagem. Em conjunto, 

determinam o potencial de aprendizagem de uma organização (Dibella et al., 1999). De 

acordo com autor, esses Fatores Facilitadores são práticas ou condições que catalisam a 

ocorrência da aprendizagem em qualquer tipo de organização em interação com ambiente, 

conforme ilustrado na Figura 4.4.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4.2 - Facilitadores de um Ambiente que Incentiva a Aprendizagem. 
Fonte: Adaptado de DiBella et al. (1999). 
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4.4.2.1 - Investigação Imperativa 

 

Esse Fator Facilitador representa o esforço permanente de investigar ou 

esquadrinhar o ambiente em busca de informações. Somente quando temos consciência e 

perfeito entendimento do ambiente em que nos encontramos é que somos capazes de 

alcançar um nível adequando de aprendizagem. Uma organização que não dá valor ao que 

está lá fora e reluta em aceitar a importância de se manter permanentemente vigilante, 

limita a amplitude e a profundidade de seu conhecimento. Engajar-se em investigação não 

significa que a organização esteja tomando emprestado ou adaptando o que outros estão 

fazendo com sucesso. Investigar é um modo de detectar os problemas e as oportunidades 

de desenvolvimento e agir de acordo, em vez de ficar aguardando que os problemas 

assumam proporções incontroláveis ou que as oportunidades desapareçam. Investigar é 

exercer função de sentinela da organização; proporciona estímulo e orientação para a 

geração de conhecimento.    

Muitas obras foram escritas nos últimos anos a respeito de como é importante 

escrutinar e avaliar o ambiente, especialmente no que se refere às oportunidades de 

mercado. É amplamente aceita a idéia de que uma infinidade de empresas enfrenta 

dificuldades por não terem envidado suficientes esforços nesse sentido. Essa falha 

contribui para distorcer ainda mais a imagem míope que fazem do mercado por elas usado. 

Em resposta a essa ameaça, muitas empresas investem pesadamente para construir sua 

capacidade de análise e avaliação, enquanto outras somente se dão conta dessa necessidade 

ao perceberem que as aptidões e informações internas não são suficientes para resolver os 

problemas e as crises. 

 

4.4.2.2 - Defasagem de Desempenho 

 
Defasagem de Desempenho é a consciência coletiva que os membros da 

organização têm de que existe uma diferença entre o desempenho desejado e o 

desempenho real da organização. Existem dois aspectos a serem considerados. 
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O primeiro aspecto está relacionado à espécie de análise que a gerência utiliza para 

detectar a existência dessa defasagem. Obviamente, se existe essa diferença, gerentes 

respondem com ações corretivas que, no seu entender, deverão corrigir erros. Esse tipo de 

resposta pode trazer conseqüências negativas e fazer com que o pessoal se veja inibido por 

algumas barreiras criadas, e a aprendizagem que é adquirida por meio da experiência tende 

a diminuir. Importante lembrar que o potencial de aprendizagem é proporcional à abertura 

que a organização concede a seu pessoal para que este discuta os efeitos da defasagem de 

desempenho.  

O segundo aspecto está relacionado à crescente percepção da necessidade de se 

atingir um desempenho cada vez mais elevado e de se encontrarem formas de eficiência 

maior do que a que se previu inicialmente. É uma visão de novos resultados que não são 

apenas uma extensão incremental dos objetivos iniciais, mas que sugerem uma maneira 

qualitativamente nova de ver e fazer as coisas. 

 

4.4.2.3 - Preocupação com a Medição 

 
De uma forma ou de outra, todo gerente costuma medir o desempenho de sua 

equipe e, para tanto, adota critérios gerais de medição que são próprios da sua função, 

empresa ou área de atuação. Como elemento integrante de todo sistema de avaliação, o 

processo de medição auxilia o gerente a decidir se deve manter inalterada ou deve 

introduzir modificações na forma de trabalho. 

 

4.4.2.4 - Curiosidade Organizacional 

 
Esse fator refere-se ao apoio para experimentar novas situações, à curiosidade por 

coisas novas e à habilidade de jogar com políticas, métodos e procedimentos. A 

curiosidade organizacional propicia a criação de um ambiente onde as pessoas são 

encorajadas a fazer experiências continuamente. Se acreditar que a experiência gera 

aprendizagem, a oportunidade de participar de uma variedade maior de experiências irá 

conseqüentemente conduzir a uma maior aprendizagem. 
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4.4.2.5 - Clima e Abertura 

 
Esse fator está relacionado à permeabilidade das fronteiras de informação e ao grau 

de oportunidade aos membros de uma organização para conhecer todas as atividades 

realizadas e participar delas. Uma organização interessada em desenvolver sua capacidade 

de aprendizagem deverá examinar detidamente a amplitude de abertura de suas fronteiras. 

O ambiente que propicie a aprendizagem facilita a troca e a aprendizagem com o 

ambiente externo, reforça comportamentos receptivos e não-defensivos e facilita a 

recuperação e retenção intencional da memória organizacional (possibilitando a 

aprendizagem com experiências passadas). 

Senge (1991) afirma que o primeiro nível para a sustentação de uma Learning 

Organization é que a organização seja capaz de manter uma base, uma “infra-estrutura” 

onde são reforçados valores e uso de ferramentas e métodos que desenvolvam a 

aprendizagem. 

 

4.4.2.6 - Educação Continuada 

 

Entende-se por Educação Continuada o compromisso de manter um clima que 

possibilite a continuidade da educação em todos os níveis da organização. O 

desenvolvimento constante da capacidade de Aprendizagem Organizacional exige o 

engajamento em um processo contínuo e interminável. Não se pode aceitar a idéia de que o 

conhecimento é uma arma competitiva, sem admitir que a aprendizagem não tem fim.  

A disciplina de “domínio pessoal”, pregada por Peter Senge, é outra maneira de 

conceituar esse fator, e se examinarmos detalhadamente, veremos que essa disciplina 

reflete a tradição Samurai segundo a qual o mestre não pára nunca de treinar e de aprender. 

Para se atingir um elevado grau de Educação Continuada, é necessário estabelecer 

condições de trabalho que permitam todo tipo de aprendizagem, desde as de caráter 



 243

eminentemente prático e imediato até as iniciativas individuais de buscar conhecimento e 

melhorar as habilidades com apoio da empresa. 

Trata-se de passar da busca do saber “como” para a busca do saber “por quê” ou do 

profundo entendimento. A empresa desenvolve a capacidade para aprender 

continuamente, em vez de investir em inovações esporádicas.  

A capacidade para aprender pode ser desenvolvida conforme as práticas elencadas 

por diferentes autores (Fleury & Fleury 1995; Morris, 1995; Tobin, 1996): 

• Através da Prática – aprendizagem identificada como passiva, virtualmente 

automática e sem custos adicionais. 

• A partir da Mudança – quando uma empresa precisa efetuar a transição de uma 

prática conhecida, para outra nova e potencialmente melhor. 

• Através da Análise de Desempenho – através do feedback de performances 

passadas. 

• Através do Desenvolvimento do Conhecimento – através de programas internos 

de treinamento e educação, contratando consultores para treinar o pessoal, expandindo 

recursos de conhecimentos ou ferramentas já existentes na empresa. 

• Através da Contratação – contratando pessoas que já possuam conhecimentos e 

habilidades ou consultorias; obtendo assistência de centros de tecnologias e/ou 

educacionais, sub-contratando trabalhadores de empresas que possuam o conhecimento ou 

a tecnologia necessária. 

• A Partir da Aquisição – pela transferência de tecnologia – estabelecendo 

parcerias ou comprando o serviço de empresas que possuam o conhecimento ou a 

tecnologia necessária. 

Cada uma dessas alternativas está sujeita à natureza do conhecimento a ser 

internalizado, às características e potencialidades da empresa e ao emprego dos mesmos. 
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4.4.2.7 - Variedade Operacional 

 
Esse fator é companheiro da Curiosidade Organizacional no sentido de que há 

diferentes maneiras de alcançar os objetivos profissionais. Pressupõe que a organização 

que apóia variações nas estratégias, nas políticas, nos processos, nas estruturas e nas 

habilidades de seu quadro funcional está muito mais preparada para enfrentar os 

imprevistos.  

A empresa reforça ainda os comportamentos de aprendizagem quando oferece 

instalações que propiciem aos seus membros comportamentos de aprendizagem, de troca e 

de experimentação. 

Pode-se considerar importante que a empresa possua (Garvin et al., 1998): 

• instalações adequadas para ensino e treinamentos; 

• instalações adequadas para testar novas idéias (protótipos e simulações); 

• sistemas que facilitem o trabalho em equipe – como salas de reunião, etc.; 

• sistemas de comunicação; 

• mecanismos de sondagens para monitorar tecnologias, concorrentes e clientes; e 

• sistemas que facilitem o compartilhamento do conhecimento tácito, como 

transferências de pessoal, equipes multifuncionais. 

A Aprendizagem Organizacional é “a habilidade de uma empresa para observar, 

avaliar e agir sobre os estímulos internos e externos à organização de modo interativo, 

cumulativo e proposital” (Meyers, 1990 apud Figueredo, 1994).  

Nesse sentido, a aprendizagem precisa contar com mecanismos que vão garantir 

não só a existência das atitudes individuais de seu interesse, mas a transformação dessas 

atitudes em resultado positivo para a organização. 
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Um “Ambiente que Incentive a Aprendizagem”, dadas as suas características de 

participação e desenvolvimento do conhecimento, só se operacionaliza plenamente em 

uma empresa onde informações são democraticamente difundidas em todos os níveis e em 

todas as estâncias organizacionais. 

 

4.4.2.8 - Defensores Múltiplos 

 

Quanto maior for o número de defensores que promovem a adoção de uma nova 

idéia e de guardiões que trazem o conhecimento para dentro do sistema, mais rápida e 

profundamente irá ocorrer a genuína Aprendizagem Organizacional. Para se conseguir que 

uma determinada habilidade ou conhecimento tenha de fato utilidade para um número 

apreciável de pessoas, é necessário que um grupo de pessoas-chave, que goze do respeito 

de todos, use os defensores e tentem convencer a todos sobre seu valor. Os defensores 

atendem a diversos objetivos. Além de pregadores, atuam como modelo para os demais 

observarem. Isso facilita a generalização da aprendizagem para novas situações. Quanto 

mais pessoas promovem a aprendizagem, mais encorajada é a sua aplicação.  

 

4.4.2.9 - Envolvimento das Lideranças 

 

Certamente, um dos fatores que mais motiva a busca e a aquisição do conhecimento 

é a liderança exercida de forma positiva e consciente. De qualquer nível da organização, 

ela emite sua mensagem inequívoca, informando o que é importante aprender. Os grandes 

líderes percebem isso instintivamente e sabem como envolver as pessoas em uma 

determinada questão. O problema é que, freqüentemente, eles não participam da 

disseminação e da utilização do conhecimento.  Daí, concluem que o conhecimento que foi 

criado ou gerado com a aplicação de recursos vultosos não está sendo utilizado por todos, 

como também não teve utilidade alguma nas novas aplicações. 
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4.4.2.10 - Perspectiva Sistêmica 

 
Esse fator está relacionado à capacidade de se pensar em termos globais, sem 

perder de vista a interdependência das partes. Quando os gerentes perdem a Perspectiva 

Sistêmica, suas atitudes acabam tendo conseqüências imprevisíveis. A ocorrência de 

atrasos e defasagens entre as partes componentes de um sistema significa a existência de 

uma inconsistência entre resultados a longo prazo e aqueles a curto prazo. Um gerente será 

incapaz de aprender qualquer coisa se ele se concentrar exclusivamente em resultados a 

curto prazo, esquecendo-se das conseqüências a longo prazo. Senge (1990) considera que a 

disciplina da Perspectiva Sistêmica é a única que tem condições de integrar todas as 

demais dentro do modelo de cinco fatores esquematizado por ele para descrever 

organização aprendiz. 

 

4.4.3 - DEMOCRATIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 

 

As informações são de suma importância para uma empresa, fundamentando suas 

tomadas de decisões. 

Pode-se dizer que as informações são dados considerados relevantes e úteis para 

algum propósito. Quando a informação é colocada em prática, pode ser classificada como 

conhecimento. Quando as empresas lidam com novos tipos de informação e são capazes de 

colocá-los em prática, mudando seu comportamento, as empresas estão aprendendo. 

Logo, as informações são simultaneamente o meio para a troca do aprendizado 

organizacional e sua fonte de energia (Hanaka & Hawkins, 1997). Quando uma empresa 

pretende que muitas pessoas participem do processo de tomada de decisão ou se 

comprometam com todos os seus processos, é de se esperar que ela possibilite a todas essas 

pessoas acesso às informações disponíveis. 

A transferência de conhecimento é vital para as Learning Organizations. Campbell 

& Cairns (1994) as definem como as organizações que adquirem, melhoram e transferem 
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conhecimento. Huber (1991) enfatiza que a distribuição do conhecimento é o principal 

aspecto na construção de um alicerce para a Aprendizagem Organizacional. 

A importância da democratização das informações para adoção do modelo é ponto 

central da abordagem de Sligo (1996), que analisa a relação entre aprendizagem, 

conhecimento e poder. Acredita que a aprendizagem só é possível em uma empresa cujo 

acesso às informações é livre para todos os níveis organizacionais, de forma que: 

• o staff esteja consciente de sua performance; 

• o poder de decisão seja democratizado; e 

• os objetivos sejam verdadeiramente partilhados. 

 

4.4.3.1 – Conteúdo 

 

Em uma empresa que pretende fazer da aprendizagem de seus membros a sua 

aprendizagem, a preocupação com o escalonamento das informações do tipo “quem deve 

saber o quê” ou “até onde a informação pode ser liberada” perde o sentido. Os autores 

concordam que fracassos e sucessos devem ser igualmente comunicados, revisados e 

esclarecidos em uma Learning Organization (Garvin, 1993), com a finalidade que o 

conhecimento seja espalhado rápida e eficientemente através da organização, registrando 

as lições aprendidas indiscriminadamente.  

A exploração de diferentes pontos de vista permite debates e o conflito produtivo 

entre perspectivas que competem entre si, como ressalta Morgan (1997), principalmente na 

atualidade em que os ambientes externos são turbulentos, multidimensionais e difusos. 

Para que se crie tal condição plural, o mesmo autor defende a necessidade da difusão da 

informação e a comunicação fluida.  

As informações que interessam às empresas são as mais variadas (Wick & Léon, 

1995), desde que a divulgação seja livre e clara (não se admitindo que algumas 

informações possam ser reservadas apenas para o nível da alta gerência).  
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Interessam as informações: 

• Externas (como o nível de satisfação dos clientes, o que tem sido feito de bom 

em todas as áreas, o que os concorrentes têm feito, além de outras); e 

• Internas (conhecimento claro de seus pontos fortes e fracos). 

A qualidade do conteúdo é proporcional ao grau de interface das informações com 

a realidade, e do quanto ela é experiência no dia-a-dia, pois conforme salienta Nonaka 

(1995), o conhecimento deve ser praticado, acumulado, gerado e atualizado no dia-a-dia. 

Competências interdisciplinares podem ser criadas (Fleury, 1995) e tanto a maneira 

de lidar com informações como o estilo de comunicação deve ser constantemente avaliado 

(Campbell & Carins, 1994). 

 

4.4.3.2 – Fontes 

 

Huber (1991) afirma que quando a informação é largamente disseminada na 

organização, fontes variadas aparecem, os esforços são recompensados e é provável que 

mais indivíduos e unidades se capacitem para aprender. Combinar informações de 

diferentes fontes não só leva a novas informações, mas também a novas compreensões. 

As fontes de informação para uma empresa podem ser as mais amplas e variadas 

possíveis, de natureza interpessoal ou impressa, formal ou informal. Sligo (1996) discute o 

quanto as fontes impressas (ou registradas) e as da tecnologia de informação têm crescido 

em importância na realidade empresarial da atualidade. Ele enumera as fontes: 

a) Interpessoais: 

• Os subordinados. 

• As pessoas de outras sessões ou departamentos. 

• Reuniões da Unidade ou entre Departamentos. 
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• Seminários e Workshops. 

• Boatos. 

• Colegas de trabalho. 

• Superiores imediatos. 

• Gerentes. 

• Contatos Pessoais fora da Empresa. 

b) Publicadas: 

• Memorandos e similares. 

• Comunicações internas. 

• Livros. 

• Bibliotecas organizadas. 

• Sistema de base de dados em computadores. 

• Reportagens fora da empresa. 

• Registros organizacionais. 

• Revistas e jornais. 

• Documentos governamentais. 

• Notícias de mídia (TV, rádio, etc.).b 

Campbell & Cairns (1994) também colocam em relevância o papel das tecnologias 

de informação, e reforçam que todas as fontes devem ser compartilhadas e exploradas ao 

máximo. 
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4.4.3.3 – Fluxo 

 

Em uma Learning Organization a informação é multidirecionada. 

As redes de comunicação organizacional vêm sendo estudadas há várias décadas e 

hoje já é difundido que redes descentralizadas e completamente conectadas dão melhores 

resultados com a tarefa, soluções de problemas e satisfação com os papéis desempenhados. 

São também mais adaptáveis e reativas às mudanças. Hoje, a difusão tecnológica ajuda a 

facilitar e dar velocidade a esse processo específico, que apesar de mais eficaz é 

tradicionalmente o mais lento na difusão de informações. 

O fluxo de informações que vitaliza uma Organização, segundo Hanaka & Hawkins 

(1997), conta com vários canais para a comunicação, com vias que importam informações 

do ambiente, vias que enviam informações para todos os lugares na organização, gerando e 

compartilhando novos conhecimentos continuamente e promovendo: 

• diálogo honesto, 

• feedback, 

• interação, 

• discussão aberta e 

• utilização de informações que podem vir a ser complexas, ambíguas e 

paradoxais. 

Os autores citados defendem a definição de regras simples para detecção, 

processamento e integração das informações. 

Bartlett & Ghoshal (1998) enfatizam que a experiência individual de aprendizado 

precisa ser conectada a um fluxo horizontal de informações e conhecimentos, destinados a 

difundir rotineiramente as experiências para toda a organização, onde a tecnologia de 

informação volta a aparecer como poderoso instrumento. 



 251

4.4.3.4 – Mecanismos 

 

Vários mecanismos podem ser usados, de forma ampla, para difusão da informação, 

de maneira a garantir que idéias e conhecimentos se espalhem rapidamente pela 

organização. A empresa poderá contar com relatórios (escritos, orais, visuais), rodízio de 

pessoal (considerado menos passivo) e programas de treinamento e educação (Garvin, 

1993). 

Sempre tendo em vista a disseminação do conhecimento para todos na empresa, 

Tobin (1996) recomenda a adoção dos mecanismos a seguir: 

• Enviar relatórios anuais para todos os empregados. 

• Promover publicações internas para informações de interesse geral. 

• Criar uma Biblioteca com todos os dados da empresa e com dados que 

interessem a empresa. Acervo de livros, jornais e publicações que vão ajudar na 

informação competitiva e acessível aos empregados antes, durante e depois dos horários de 

trabalho. 

• Manter boletins regulares (eletrônicos ou impressos) com tudo o que interessar 

à empresa: clippings e outros. 

• Promover o acesso a fontes de informações públicas (relatórios anuais, 

reportagens de mídia, jornais e revistas técnicas, artigos produzidos em universidades). 

• Promover Programas Internos de Treinamento (e trabalhos multifuncionais), de 

maneira a incrementar a pesquisa e a fluidez das informações entre os membros. 

• Promover o acesso a fontes de informações fora da empresa: clientes, 

fornecedores, benchmark (visitando ou sendo visitado), feiras, congressos, conferências. 

• Envolver o maior número de funcionários em eventos públicos. 
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• Incrementar as ferramentas de comunicação: tecnologia, banco de dados, 

reuniões, compartilhamento de dados. 

Os mecanismos para democratização das informações estão intimamente ligados à 

otimização do acesso ao maior número de pessoas possível, ao maior número de fontes. 

Finalmente, Somer Ville & Mroz (1997) realçam a promoção de redes de 

conhecimento através da construção e manutenção de uma infra-estrutura, envolvendo 

pessoas e instalações (tecnologia e sistemas) que cuidem da aquisição, classificação, 

avaliação, armazenamento, disponibilidade, uso, melhoria e encerramento do 

conhecimento, de forma que todos da empresa, “a qualquer momento e em qualquer lugar, 

possam ter acesso ao conhecimento acumulado na organização e aplicar idéias do mundo 

em seus trabalhos diários”. 

É importante notar que, nesse contexto, a aprendizagem espera contar com um 

ambiente receptivo, contrária a posturas defensivas e aberta a críticas e más notícias, 

“cultivando a arte da abertura e da escuta atenta” (Garvin, 1993). Como também salienta 

Morgan (1997), há grande risco de perda do controle, mas a aprendizagem requer um grau 

elevado de abertura e ainda maior de autocrítica. 

 

4.4.4 - OBJETIVO COMPARTILHADO 

 

Os Objetivos Organizacionais têm muitas funções para as empresas: 

• indicam uma orientação que a mesma procura seguir; 

• justificam suas atividades; e 

• servem como padrão para avaliação da eficiência organizacional. 

A importância de as empresas trabalharem orientadas para objetivos é indiscutível, 

e muito se tem estudado sobre qual a melhor maneira de se determinarem objetivos que 

mobilizem o comprometimento dos membros da organização a fim de se otimizá-la. 
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Alguns autores, estudiosos das Learning Organizations, acreditam que seria 

necessária uma Liderança Visionária (Wick & Léon, 1995), comprometida com o processo 

de aprendizagem, realista e capaz de comunicar sua visão para os membros da organização, 

de forma direta e sem complicações, como ingrediente vital para o sucesso organizacional.  

Essa perspectiva é compartilhada por diferentes autores, como Prahalad & Hamel 

(1989) que defendem a adoção de um Objetivo Estratégico, motivador fundamental da 

empresa, aliciador de forças organizacionais; e como Filion (1991) que vê na figura líder 

empreendedor a chave do sucesso organizacional, centrando a importância da 

aprendizagem nessa figura principal. 

Em outras abordagens, a importância do líder, nas organizações voltadas para a 

aprendizagem constante, reside no desempenho de papéis mais “a serviço” da 

aprendizagem – posicionando-se como projetistas, professores e guias-potencializadores 

(Senge, 1990) do compartilhamento do grupo. 

Senge et al. (1997) argumentam que: 

“... visões de líderes individuais podem contribuir efetivamente para uma 

organização superar uma crise, mas (...) existe um desafio mais profundo: 

criar um senso de propósito que aglutine as pessoas e as impulsione para 

realizar suas aspirações mais profundas”. 

Ora, o grau de concordância com as metas e com a finalidade do grupo por parte de 

seus membros influencia o grau de coesão da equipe – e conseqüentemente promove tanto 

a sobrevivência quanto a eficácia desse grupo. 

Senge (1990) propõe que a comunhão de propósitos em função do companheirismo 

e em torno de objetivos concretos e legítimos leva as pessoas a se empenhar em conjunto e 

por livre vontade.  

Nesse caso, investe-se no treinamento, no desenvolvimento de inteligência e 

habilidades coletivas que são maiores do que a soma das inteligências e habilidades 

individuais. Apenas a abordagem participativa possibilita a aprendizagem transformadora. 

Conforme salienta Morgan (1997), metas e objetivos de natureza rígida e pré-determinados 
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tendem a desencorajar a aprendizagem transformadora, e somente a “aprendizagem para a 

sobrevivência ou de manutenção” tem espaço para acontecer. 

Quando os membros da organização estão comprometidos, e as equipes estão 

alinhadas com os objetivos estratégicos da empresa, assumem responsabilidade direta pelo 

sucesso das iniciativas organizacionais.  

Na verdade, como salienta Tobin (1996), as pessoas passam a entender seu papel de 

ajudar a empresa a alcançar seus objetivos, com vontade, entusiasmo, capacidade e 

utilizando apropriadamente os recursos que precisam para trabalhar e até superar os 

objetivos. O autor ainda reforça que, quando as equipes estão orientadas dessa forma, elas 

operam em contínuo melhoramento e em contínua aprendizagem. 

É importante, porém, a atenção ao processo de participação, pois a subordinação do 

indivíduo ao todo organizacional costuma ser fundamental para o sucesso da equipe 

quando processos multifuncionais têm que ganhar uniformidade e flexibilidade de 

performance, mas esse processo é também fonte de perda das individualidades (Sanford, 

1995). 

Segundo a autora, somente quando as equipes são formadas com uma filosofia de 

desenvolvimento, em que todas as habilidades são convidadas a participar no sentido de 

definir a identidade e o futuro da equipe, é que se obtém a identidade do grupo sem a perda 

de riquezas individuais. 

Apesar de todos os aspectos levantados, é consensual que, independente de como 

esse futuro é concebido, deve ser aceito por todos como legítimo representante de suas 

crenças e ideais – para o qual todos pretendem coletivamente trabalhar. 

Em uma Learning Organization todos se engajam com a aprendizagem 

transformadora, através da qual os membros da organização trabalham juntos para inventar 

um futuro com o qual se comprometam. 

Segundo Fulmer (1994), a determinação dos objetivos é coletiva através da 

visualização da empresa a médio ou longo prazo, são estabelecidas detalhadas 

programações para alcance destes objetivos, determinando: 
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1) resultados esperados concretos (vendas, lucros, novos produtos e serviços); 

2) elementos qualitativos (satisfação no trabalho, qualidade do trabalho em equipe, 

criatividade); e 

3) processos e resultados (pesquisa e desenvolvimento, informática e tecnologia e 

ciclos da vida). 

Essas programações contribuem no sentido de levar todos a se responsabilizarem e 

a se comprometerem em tornar esse futuro realidade. 

Para Senge et al. (1997), as estratégias organizacionais propriamente ditas devem 

partir de um propósito profundo, compartilhado sobre a razão de ser da empresa. Mais do 

que a definição da “missão” da organização, aconselham que esse propósito advenha do 

alinhamento (não, necessariamente, da concordância) e do confronto da diversidade de 

idéias de equipes que sejam interdependentes.  

Importante ressaltar que o planejamento do futuro precisa, sobretudo, contar com 

um sistema de acompanhamento e medição, pois estes mantêm a visão do futuro presa à 

realidade (Wick & Léon, 1995). As Learning Organizations trabalham com ênfase na 

medição de seus progressos e direcionamento de suas responsabilidades. 

 
 
4.4.5 - VISÃO SISTÊMICA 
 
 

Outra dimensão fundamental para a operacionalização de uma Learning 

Organization é a existência da visão sistêmica. 

Por Visão Sistêmica entende-se um tipo de posicionamento dos membros da 

organização e da empresa como um todo para o trabalho em sintonia e em sincronia. É 

importante que tal posicionamento leve sempre em consideração os impactos das ações 

individuais nos resultados setoriais e globais. É necessário atenção para as conseqüências 

das ações e atitudes dos membros, dos setores, de outras empresas e outros componentes 

ambientais em relação à organização. 
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Forrester (1994) e seus seguidores sugerem que o treinamento e a utilização de 

ferramentas específicas facilitariam o diagnóstico da dinâmica organizacional, de forma a 

possibilitar a empresa a evitar determinadas armadilhas. Defendem a aprendizagem como 

alternativa para entender os comportamentos de determinadas estruturas através da Visão 

Sistêmica. 

 

4.4.5.1 - Auto-Regulação 

 

Historicamente, podemos levantar o pensamento dos primeiros teóricos da “Teoria 

dos Sistemas” e da “Cibernética” para enfatizar a natureza aberta e de constante troca com 

o ambiente que ocorre em um sistema complexo como é o de uma organização. 

Outra característica ressaltada pela abordagem sistêmica das organizações é a 

capacidade de auto-regulação, ou seja, as empresas, a partir do feedback que recebem, 

podem se readequar a fim de paulatinamente obter resultados cada vez mais otimizados. 

Morgan (1997), ao trabalhar a capacidade de auto-organização empresarial, salienta 

que um sistema para ser bem-sucedido tem de atingir uma condição estável durante um 

período razoável do tempo, conseguido apenas através da interação e da aprendizagem 

otimizada: 

Se os sistemas usarem a autonomia que têm para aprender como encontrar os 

modelos apropriados de condutividade, podem desenvolver espantosa habilidade para 

encontrar novas e progressivas soluções para problemas complexos. Tais sistemas 

tipicamente encontram e adotam um modelo hierárquico. 

“... mas trata-se de um modelo que surge por si mesmo, não de um modelo 

imposto”  (Morgan, 1997). 

Esse tipo de perspectiva é privilegiado pelos defensores do modelo de Learning 

Organization, uma vez que a aprendizagem integradora que pretendem não ocorre baseada 

em visões parciais, desconectadas da realidade, inconseqüentes ou mesmo que não sejam 
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capazes de reavaliar decisões ou estratégias. Contam com a capacidade sistêmica de 

processamento de feedback, e readequação através da aprendizagem que leva a mudanças. 

 

4.4.5.2 – Intercâmbios 

 

Buckley (1974), trabalhando as características sistêmicas das organizações, 

salientou a complexidade dos elos existentes em um sistema sócio-cultural. No caso de 

uma organização, esses elos dependem dos encadeamentos das comunicações indiretas, 

arbitrárias e até simbólicas dos componentes, sendo a aprendizagem o meio através do qual 

a variedade ambiental de significados seria transmitida para os membros e entre eles.  

Mais uma vez a abordagem de Senge (1997) de uma Learning Organization 

enfatiza a interdependência, bem como a necessidade de colaboração entre as partes de 

uma organização. 

Segundo Senge (1990), a Quinta Disciplina que orienta uma Learning Organization 

é o Raciocínio Sistêmico, que se refere a: 

• interligação; 

• reforço; 

• promoção e influência do todo no comportamento das partes; e 

• identificação de resistências e pontos de alavancagem que se inter-relacionem. 

Uma empresa pode adquirir a visão sistêmica, uma vez que venha a encorajar um 

enfoque de análise e solução de problemas complexos e que reconheça a importância de 

exploração de diferentes pontos de vista. Explorar várias questões em uma mesma 

organização, permitindo o conflito construtivo e o debate, é mais enriquecedor e faz com 

que toda a empresa aprenda. 
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4.4.5.3 – Redundância 

 

Outra característica sistêmica intensamente trabalhada por Nonaka (1995) e 

Morgan (1997) é a Redundância, definida como: 

“... a existência de informações que ultrapassam os requisitos operacionais 

dos membros organizacionais. Em organizações empresariais, a 

redundância refere-se à sobreposição intencional sobre as atividades do 

negócio, a administração de responsabilidades, e da companhia como um 

todo” (Nonaka, 1995). 

Pode ocorrer quando da existência de grupos multifuncionais, onde funções extras 

são adicionadas a cada uma das partes em operação, de forma que cada parte seja capaz de 

se engajar em um conjunto de funções em lugar de somente desempenhar uma atividade 

única e localizada.  

As propostas para Learning Organization passam pela defesa da ampliação do 

papel das empresas a partir do envolvimento sistêmico dessa sociedade. A preocupação 

reside não só em motivar as pessoas para que realizem seu potencial de vida e de 

crescimento individual humano (Senge, 1990). 

A aprendizagem exerce papéis de integração e sincronia, e chama a atenção para as 

conseqüências das ações individuais para a organização e vice-versa (Fulmer, 1994). 

Morgan (1997) afirma que a complexidade interna da empresa deve responder à 

complexidade ambiental. Mesmo que a flexibilidade ameace e possa vir a ser caótica, a 

aprendizagem tem a função de limitar o caos. Isso ocorre quando os membros da 

organização compartilham a mesma identidade e a mesma visão/orientação para a 

aprendizagem – monitoradas para que realmente conduzam ao sentido escolhido. 
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4.4.6 - AÇÃO MONITORADA 

 

A monitorização das ações é fundamental, uma vez que, quando são introduzidos 

novos processos em uma  empresa, pode ser que haja um esforço de melhoria por parte de 

todos, e as pessoas se entusiasmem quando conseguirem promover mudanças que há 

tempo vinham tentando e não conseguiam. 

O significado de Learning Organization também reside na aplicabilidade e na 

geração de mudanças provocadas pelas idéias novas.  

A aprendizagem depende muito do que já é conhecido na organização e de quais os 

tipos de informação presentes no ambiente organizacional, e a monitoração contribui para 

que se verifiquem as aprendizagens necessárias. 

Tobin (1996) advoga que a maneira de mensurar deve ser bem estudada para que 

realmente contribua no sentido de encorajar os comportamentos individuais que a retórica 

organizacional prega.  

O acompanhamento da evolução dos programas, bem como da aprendizagem, 

através de dados concretos, do uso estatístico e da avaliação, inclusive de comportamentos 

(Campbell & Cairns, 1994), é essencial em todos os passos e em relação a cada dimensão 

do processo. 

Intenso processo de inovação pode também gerar insegurança, inadequação e 

paralisia por parte dos membros frente à insegurança do novo; por isso a aprendizagem 

deve estar vinculada à ação monitorada. 

Para facilitar e acelerar a aprendizagem é preciso criar oportunidades para se 

cometerem erros e aprender com eles. 

No entanto, ao verificar eficiência e eficácia, Baker (1997) alerta que as medições 

devem ser feitas principalmente pelas e para pessoas que as coletam.  

Outro ponto importante é o gerenciamento da relação das medições com 

características chamadas de “imensuráveis” quantitativamente por Baker (1997), como a 
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aceitabilidade de um programa, motivação intrínseca, grau de cooperação, benefícios de 

um programa de educação e treinamento, etc., mas que a grande maioria dos autores 

considera de vital importância monitorar. 

Campbell & Cairns (1994) prescrevem a medição dos comportamentos nas 

empresas, buscando a melhoria de padrões de desempenho em: 

• Comunicação. 

• Aprendizagem e inovação. 

• Pensamento estratégico e visão. 

• Informação. 

• Processo decisório. 

• Gerenciamento da mudança. 

• Medida. 

• Reconhecimento e recompensa. 

Como afirma Senge (1991), o modelo só é alcançado através de “disciplina e 

trabalho duro”, uma vez que a aprendizagem não existe separada da ação. Aprender é 

aumentar a capacidade de agir eficazmente, logo é função da empresa exercer tal controle. 

O monitoramento da prática, segundo Schein (1996), mais do que uma opção é uma 

necessidade. 
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4.5 - OPORTUNIDADES DE APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL: 
UMA PROPOSIÇÃO 
 
 

“O mercado global é baseado na informação e de 
conhecimento intensivo. Para sobreviver nesse ambiente 
você precisa saber como aprender: é a habilidade central 
que permite a empresa ascender na curva de valor”. 

(Bartlett & Ghoshal, 2000) 

 

A noção de oportunidades de Aprendizagem Organizacional parte de duas 

interrogações básicas: que aprendizagens são cruciais para uma organização?; como essas 

aprendizagens podem ser desenvolvidas e otimizadas considerando-se as realidades sociais 

e culturais específicas dos contextos organizacionais? 

Essas interrogações trazem já alguns pressupostos provenientes dos estudos sobre 

Aprendizagem Organizacional. Os seguintes aspectos são destacados:  

1) que a Aprendizagem Organizacional é chave para a competitividade e 

sobrevivência de organizações; 

2) que a Aprendizagem Organizacional é um fenômeno ao mesmo tempo 

individual e coletivo; 

3) que a Aprendizagem Organizacional está intrinsecamente relacionada à cultura 

das organizações; e 

4) que a Aprendizagem Organizacional é um fenômeno que apresenta uma 

dinâmica paradoxal, já que aprender e organizar são fenômenos antitéticos. 

O primeiro aspecto acima identificado é a associação entre competitividade e 

Aprendizagem Organizacional, que está  bem expressa na revisão de literatura apresentada 

por Dodgson (1993).  

A Aprendizagem Organizacional é vista como a procura em se manter e 

desenvolver competitividade, produtividade e inovação em condições tecnológicas e de 
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mercado incertas. Aquele autor esclarece que, embora o conceito esteja historicamente 

associado às análises econômicas do desenvolvimento de novas indústrias, tecnologias e 

programas de Pesquisa & Desenvolvimento, é retomado com ênfase na análise dos 

processos de transformação em organizações na esteira das mudanças no cenário 

econômico internacional, a partir dos anos oitenta.  

O segundo aspecto supracitado é o caráter ao mesmo tempo individual e coletivo da 

Aprendizagem Organizacional.  

Na verdade, a aprendizagem individual não é sinônimo da Aprendizagem 

Organizacional, contudo não haverá Aprendizagem Organizacional sem aprendizagem 

individual.  

Desta forma, Simon (1969) define Aprendizagem Organizacional como o 

crescimento de insights e reestruturações bem sucedidas de problemas organizacionais por 

indivíduos que têm impacto nos elementos estruturais e nos resultados da organização.  

Organizações, diferentemente de indivíduos, desenvolvem e mantêm sistemas de 

aprendizagem que não apenas influenciam seus membros imediatos, mas são também 

transmitidos para outros através das histórias e normas organizacionais. Assim, seria um 

erro concluir que a Aprendizagem Organizacional não é nada mais do que o resultado 

cumulativo da aprendizagem dos membros, pois as organizações têm sistemas cognitivos e 

memórias, i.e., desenvolvem visões de mundo e ideologias, mapas mentais, normas e 

valores que se preservam para além da presença de membros individuais. Há muitos casos 

em que as organizações sabem menos do que seus membros. Há casos ainda em que as 

organizações parecem não poder aprender o que todos os membros da organização sabem 

(Herdberg, 1981; Argyris & Schön, 1996).  

Por um lado, não são os conhecimentos privados de cada indivíduo que estão em 

jogo na Aprendizagem Organizacional mas, sim, aqueles conhecimentos que são de algum 

modo compartilhados e que mobilizam a ação.  

Por outro lado, como afirma Argyris & Schön (1996), são indivíduos, atuando 

como agentes da organização, que produzem ações aptas à aprendizagem ou, ao contrário, 

que podem inibir ou produzir barreiras à aprendizagem.  
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Para Argyris & Schön (1996), a aprendizagem do tipo aprender a aprender, isto é, 

aquela que propõe a revisão dos pressupostos orientadores da ação, encontra uma 

expressão singular no indivíduo. Identificar a teoria em uso na ação individual tem o 

sentido de buscar as variáveis que governam a ação.  

De fato, o trabalho desses autores é ajudar as pessoas de forma que elas consigam 

fazer escolhas mais conscientes sobre as ações que projetam e implementam (Anderson, 

1994).  

Segundo a autora, Argyris & Schön (1996) reiteram que as teorias em uso (regras 

que governam o comportamento real das pessoas) freqüentemente não são congruentes 

com suas teorias esposadas (regras nas quais as pessoas acreditam que seu comportamento 

seja baseado e que são usadas para explicá-lo).  

Para tornar as ações mais conscientes, os atores deveriam revisar suas teorias de 

ação, que são armazenadas nas cabeças das pessoas na forma de mapas tácitos. Na prática, 

são poucos os indivíduos que têm consciência de que os mapas utilizados para agir (teoria 

em uso) não são os mesmos que eles explicitamente esposam (teoria esposada). 

Segundo Anderson (1994), os autores acreditam que, para fazer escolhas de ação 

mais conscientes, é necessário revisar as regras estabelecidas pelas teorias em uso. As 

teorias em uso são desenvolvidas através do estabelecimento de variáveis governantes 

(governing variables), que são valores aceitos pelo indivíduo, e que determinam as suas 

estratégias de ação. Tais ações geram conseqüências que realimentam o julgamento das 

estratégias de ação. Isto caracteriza um aprendizado de circuito simples. No entanto, as 

variáveis governantes permanecem intocadas. 

Por isso, Argyris & Schön (1996) sugerem a aprendizagem de circuito duplo, para 

que a retroalimentação permita rever as regras de comportamento que governam as ações 

do indivíduo. Nesse sentido, o conceito de aprendizagem é diretamente vinculado ao 

postulado na cibernética.  

A Figura 4.5 apresenta o processo de desenvolvimento das teorias em uso. 

 



 264

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 – O processo de desenvolvimento das teorias em uso. 
Fonte: Adaptado de Anderson (1994). 

 

Partindo do estabelecido acima, Argyris & Schön (1996) desenvolveram duas 

categorias de teorias de ação que inibem ou realçam a aprendizagem em duplo circuito. 

Essas categorias foram denominadas pelos autores de Modelo I e Modelo II.   

Nesta linha de pensamento, uma organização só aprende de fato se os indivíduos 

que a compõem estiveram engajados em aprendizagem de duplo circuito, fomentando o 

exposto pelo Modelo II.  

Pressupõe ainda que uma organização que aprende é aquela que, além de corrigir 

estratégias de ação em decorrência de conseqüências indesejadas, seja capaz também de 

rever as variáveis governantes das suas estratégias de ação, ou, em outras palavras, seus 

valores e pressupostos.  

As características desses modelos estão sintetizadas no Quadro 4.5. 
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Características Modelo I Modelo II 

 
 

Variáveis governantes 

• Alcançar propósito assim como 
foi definido pelo autor 

• Ganhar sempre, nunca perder 
• Suprimir sentimentos negativos 
• Enfatizar a racionalidade 

• Informação válida 
• Escolha livre e informada 
• Comprometimento interno 

 
Estratégias 
Primárias 

• Controlar o ambiente e as 
tarefas unilateralmente 

• Proteger a si e aos outros  

• Compartilhar controle 
• Participação no programa 
• Implementação de ações 

 
 
 
 

Operacionalizado 
usualmente por 

• Atribuições e avaliações não 
ilustradas (ex.: “Você parece 
desmotivado”) 

• Advogar cursos de ação que 
desencorajam inquirição (ex.: 
“Não vamos falar sobre o 
passado, isto já acabou”) 

• Tratar as próprias visões 
apresentadas como corretas 

• Realizar atribuições e avaliações 
veladas 

• Atribuição e avaliação 
ilustrada com dados 
observados de maneira 
relativamente direta 

• Trazer à superfície visões 
conflitantes 

• Encorajar o teste público de 
avaliações 

 
 

Conseqüências 

• Relacionamentos defensivos 
• Baixa liberdade de escolha 
• Reduzida produção de 

informação válida 
• Baixo nível de teste público de 

idéias 

• Relacionamentos 
defensivos minimizados 

• Alta liberdade de escolha 
• Alta probabilidade para 

Circuito Duplo de 
Aprendizagem 

Quadro 4.5 – Características dos modelos I e II de Argyris & Schön (1996). 
Fonte: Adaptado de Anderson (1994). 

As idéias de Argyris & Schön (1996) têm como base a ação e a aprendizagem 

individual como pontos de partida de análise. A organização é a arena onde se dão as ações 

individuais, e por isso ela deve fornecer as condições para melhorar esta ação. Ou seja, 

pode ser concebida como uma preocupação com aprendizagem na organização.  

 
4.5.1 - TODA A ORGANIZAÇÃO APRENDE 
 
 

Kim (1993) busca uma abordagem da aprendizagem no nível organizacional 

realizando analogias com a aprendizagem individual. Parte do pressuposto de que há uma 

aprendizagem da organização, identificando os componentes equivalentes de nível 

individual de análise como memória e modelos mentais, como componentes da 

organização. Sua preocupação reside no elo de ligação entre as duas aprendizagens. 
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Kim (1993) parte desse pressuposto para argumentar que, apesar de todas as 

organizações aprenderem, pois é um requisito fundamental para sua existência sustentada, 

algumas avançam em sua aprendizagem, desenvolvendo capacidades consistentes com 

seus objetivos, ao passo que outras não o fazem de forma focalizada, adquirindo hábitos 

contraproducentes.  

Em resumo, Kim (1993) adverte que é necessário aprender melhor para adquirir 

capacidades e habilidades que estejam a serviço dos propósitos da organização. 

 
4.5.2 - BUSCANDO A LIGAÇÃO ENTRE O APRENDIZADO INDIVIDUAL E 
ORGANIZACIONAL  
 
 

Como se pode observar, os trabalhos de Argyris & Schön (1996) partem do nível 

individual de análise da aprendizagem para compreender a aprendizagem  organizacional.  

Kim (1993) compartilha esta abordagem, argumentando que a aprendizagem 

individual pode servir como uma metáfora para a Aprendizagem Organizacional. No 

entanto, considera que a Aprendizagem Organizacional é mais do que uma magnificação 

da aprendizagem individual. 

Ao utilizar a aprendizagem proposta da metáfora, Kim (1993) segue linhas de 

raciocínio análogas às de Morgan (1996). Crê o autor que as terias da aprendizagem  

individual são cruciais para o entendimento da Aprendizagem Organizacional, e que esta é 

gerada a partir do processo individual de aprendizagem.  

Nesse sentido, busca em seu trabalho a ligação ou processo de transferência, 

visando um gerenciamento efetivo para torná-lo consistente com os objetivos e valores da 

organização. 

O ponto de partida é de definição do termo: aprendizagem é a aquisição de 

conhecimentos ou habilidades (Kim, 1993). Isto implica dois significados: 

1) aquisição de habilidades ou know-how, referindo-se à habilidade física para 

tomar uma ação; e 
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2) aquisição de know-why, ou seja, habilidade para articular uma compreensão 

conceitual aprendizagem partir de uma experiência. 

Kim (1993) faz notar que há uma implícita ligação entre pensamento e ação, ou 

conhecimento e experiência. Segundo o autor, as duas dimensões são importantes, pois 

apenas adquirir um conhecimento que permita ação (know-how) não é suficiente para 

utilizar habilidades de maneira efetiva sem a compreensão dos conceitos e das estruturas 

coerentes de pensamento (know-why). O mesmo é válido no sentido contrário: a existência 

de know-why não permite por si só a ação, pois esta depende das regras operacionais do 

know-how. Kim (1993) conclui que a aprendizagem pode ser definida como uma crescente 

habilidade de um indivíduo em tomar ações efetivas. 

Kim (1993) argumenta que esta definição também é válida para o nível 

organizacional. Adverte, porém, que o processo é fundamentalmente diferente. No nível 

individual, há um inter-relacionamento entre o ciclo da aprendizagem individual, observar, 

avaliar, projetar, implementar (OADI: Observe-Assess-Design-Implement) e uma forma 

especial de memória dinâmica identificada por modelos mentais, idéias profundamente 

arraigadas, generalizações, ou mesmo imagens que influenciam o modo de encarar o 

mundo e as atitudes (Senge, 1990).   

Desta forma, a aprendizagem individual implica desafiar, confirmar ou melhorar os 

modelos mentais do indivíduo. Ao mesmo tempo, os modelos mentais fornecem tanto os 

esquemas básicos da aprendizagem conceitual (know-why), como os roteiros de ação da 

aprendizagem operacional (know-how). 

A noção de modelos mentais produz uma síntese entre as crenças individuais e as 

crenças compartilhadas. Os modelos mentais representam os resultados das aprendizagens 

realizadas pelos indivíduos. As aprendizagens individuais contribuem de modo recíproco 

para as aprendizagens dos pequenos grupos e da organização como um todo, produzindo-

se modelos mentais compartilhados. Os modelos mentais guardam regras intangíveis que 

orientam a ação. Em outras palavras, transcendem a memória organizacional contida em 

rotinas escritas. Não são meramente o repositório de informações, mas processos ativos de 

construção de teorias da realidade que têm efeitos na ação.  
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Já no processo de Aprendizagem Organizacional, Kim (1993) fundamentou-se nas 

teorias que tomam as organizações como sistemas comportamentais (baseado em March & 

Olsen) e como sistemas interpretativos (baseado em Daft & Weick), de maneira a localizar 

o “elo perdido” entre a aprendizagem individual e organizacional. Esse processo está 

esquematizado na Figura 4.5.2. 

Segundo Kim (1993), o “elo perdido” é a inter-relação dos modelos mentais 

individuais e modelos mentais compartilhados da organização, responsáveis pela “visão do 

mundo” (weltanschauung) e pelas rotinas organizacionais.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 4.5.2 - Modelo integrado de Aprendizagem Organizacional: Ciclo OAPI – Modelos 
Mentais Compartilhados (MMC). 
Fonte: Adaptado de Kim (1993). 
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Kim (1993), ao citar que os modelos mentais inserem-se numa weltanschauung da 

organização, considera que é, afinal de contas, uma expressão da cultura organizacional, de 

pressupostos fortemente arraigados. 

Ao se destacar esse aspecto da Aprendizagem Organizacional na produção da 

noção de oportunidades de Aprendizagem Organizacional, estão se valorizando, por um 

lado, as decisões e ações de indivíduos que têm impacto nas ações e desempenho da 

organização e, por outro lado, a noção de que ações e decisões derivam de modelos 

mentais.  

Com isso, deve-se salientar que, embora possa estar no domínio de ações e decisões 

individuais, a Aprendizagem Organizacional, associada à modelos mentais, situa-se em um 

campo pouco tangível. Modelos mentais são expressão de crenças, valores, senso comum e, 

assim, estão fortemente associados à cultura das organizações. 

O terceiro aspecto citado na composição da noção de oportunidades de 

Aprendizagem Organizacional é a associação entre cultura e Aprendizagem 

Organizacional. Essa associação já se entretece nas relações entre aprendizagem individual 

e Aprendizagem Organizacional.  

A aprendizagem individual no contexto organizacional não pode ser reduzida a um 

ato isolado promovido pelo indivíduo. As organizações têm suas histórias de sucessos e 

fracassos, mitos, heróis, símbolos, regras tácitas e explícitas de aceitação e exclusão, etc., 

ou seja, uma cultura (ou culturas) que as caracteriza e as distingue de outras organizações 

(Schein, 1996).  

“Além disso, é preciso considerar que boa parte do conhecimento 

compartilhado em uma organização é tácito, fato que confere especial valor 

à transmissão de saber e aprendizagem sócio-culturais” (Nonaka & 

Takeuchi, 1997). 

O estudo de Cook & Yanow (1993) sobre os processos de aprendizagem entre 

alguns dos melhores produtores de flautas do mundo é bastante esclarecedor e inspirador 

para compreender as relações entre aprendizagem e cultura organizacional. 
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De acordo com os autores:   

“... o conhecimento necessário para produzir as flautas da melhor 

qualidade, assim como jogar basquete ou executar uma sinfonia, não reside 

em um indivíduo, mas na organização como um todo. A organização não 

nasceu com tal conhecimento, precisou aprendê-lo”. 

Cook & Yanow (1993) propõem como conceito para Aprendizagem Organizacional: 

“... acquiring, sustaining, or changing of intersubjective meanings through 

the artifactual vehicles of their expression and transmission and the 

collective actions of the group”. 

Os autores acrescentam ainda que esses sentidos, sejam eles adquiridos por novos 

membros ou criados pelos membros existentes, surgem e são mantidos através das 

interações entre os membros na organização. Essas interações podem adquirir diferentes 

modalidades. Trata-se não só da interação face a face, mas também da interação mediada 

pelos artefatos da cultura da organização como os objetos simbólicos e a linguagem.  

Na verdade, são, sobretudo, as relações entre cultura e Aprendizagem 

Organizacional que indicam, segundo compreensão do autor do presente trabalho, a 

necessidade de se identificarem no contexto de cada organização oportunidades de 

aprendizagem. Ou seja, buscar os momentos e as situações que, já inscritos na cultura e nas 

formas privilegiadas de ação, sejam propícios à aprendizagem.  

Finalmente, o quarto aspecto destacado na composição da noção de oportunidades 

de Aprendizagem Organizacional é seu caráter antitético.  

Como propõem Weick & Westley (1996), a expressão Aprendizagem 

Organizacional é um oxímoro. Ou seja, aprender e organizar são dois processos 

paradoxalmente diferentes. Enquanto organizar sugere a ordem, aprender sugere desordem, 

sendo que é a composição entre ordem e desordem que está na raiz dos processos de 

mudança e Aprendizagem Organizacional.  

Nessa perspectiva, Weick & Westley (1996) propõem que a Aprendizagem 

Organizacional é facilitada quando a ordem está justaposta à desordem, pois, nesses 
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momentos, as pessoas conseguem perceber o que é, rotineiramente, imperceptível. Os 

autores acrescentam que os momentos de aprendizagem não são óbvios e não podem ser 

confundidos com as atividades formalmente voltadas à aprendizagem. Momentos de 

aprendizagem ocorrem em diferentes contextos.  

Tomando-se Piaget como inspiração, pode-se dizer que aprendizagens podem 

ocorrer quando um elemento novo desordena uma adaptação anterior, produzindo um novo 

equilíbrio em um novo patamar de conhecimento.  

Tratando-se de aprendizagens coletivas, é preciso considerar que a aprendizagem se 

dará através da interação e construção de sentidos coletivos. Nesse prisma, os sentidos 

individuais se desacomodam através da interação, do diálogo, da alteridade intrínseca à 

dinâmica das relações nos contextos organizacionais.  

Retomando as interrogações propostas no início do item 4.5, que aprendizagens são 

cruciais para uma organização? 

Como essas aprendizagens podem ser desenvolvidas e otimizadas, considerando-se 

as realidades sociais e culturais específicas do contexto organizacional? E observando-se 

as características dos processos de Aprendizagem Organizacional acima descritos, 

contamos com uma proposição preliminar que pretende contribuir no planejamento e 

intervenção para o desenvolvimento e otimização de processos de aprendizagem.  

O Quadro 4.5.2 apresenta um sumário dessa proposição. 

 

 

 

 



 272

 

Características de Processos de 
Aprendizagem 

Questões orientadoras para o 
desenvolvimento de processos de 

aprendizagem 

A Aprendizagem Organizacional é 
chave para a competitividade e 
sobrevivência de organizações 

• Que aprendizagens e que conhecimentos 
são cruciais para assegurar competitividade à 
organização?  

 
 

A Aprendizagem Organizacional é um 
fenômeno ao mesmo tempo individual e 

coletivo 

• Quem são os atores-chave na busca de 
informação?  
• Quais e como são as estratégias e políticas 
da organização para o desenvolvimento de 
competências associadas à aprendizagem 
entre os atores-chave?  
• Que condições estruturais e de interação os 
atores-chave encontram para disseminar 
informações? 

 
A Aprendizagem Organizacional está 
intrinsecamente relacionada à cultura 

das organizações 

• Quais são as formas de interação 
privilegiadas na cultura da organização? 
• Como pessoas e equipes têm aprendido ao 
longo da história da organização? 
• Quais são as áreas ou equipes da 
organização mais permeáveis a novas 
aprendizagens? 

 
Aprendizagem Organizacional é um 

fenômeno que associa ordem e 
desordem 

• Que situações específicas, inscritas na 
cultura da organização, e não necessariamente 
associadas à educação formal, apresentam 
potencial de aprendizagem? 
• Como é construído o sentido coletivo? 

Quadro 4.5.2 - Oportunidades de Aprendizagem Organizacional. 

A preocupação em identificar aprendizagens e conhecimentos cruciais para a 

competitividade da organização está presente no estudo descrito por Dixon (2001). Trata-

se de uma pesquisa-ação conduzida em museus canadenses que se defrontavam com 

realidades sociais, econômicas e culturais sob mudanças dramáticas e, assim, desafiados a 

reinventar a si mesmos. Além de estar calcado em princípios básicos da aprendizagem 

coletiva, uma das idéias-chave do estudo consiste em facilitar que equipes dos diferentes 

museus pudessem interagir e, assim, partilhar conhecimentos específicos que se revelaram 

favoráveis ao desempenho daqueles museus.  
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A relação entre aprendizagens individuais e coletivas aparece como foco central no 

estudo descrito por Antonacopoulou (2001). A autora retoma o paradoxo apresentado por 

Argyris & Schön (1996) entre aprendizagem individual e organizacional, mencionado 

anteriormente, e investiga como gerentes individuais no setor de serviços financeiros no 

Reino Unido aprendem e adaptam-se durante períodos de mudança. O estudo também 

procura avaliar qual é a contribuição dos sistemas organizacionais, como treinamento e 

desenvolvimento, para os processos de aprendizagem. A valorização da cultura 

organizacional está presente no trabalho conduzido por Lipshitz, Popper & Oz (1996) em 

uma organização militar.  

Os autores propõem a noção de organizational learning mechanisms, referindo-se 

às situações que se revelam como as mais propícias à aprendizagem, levando em conta 

aspectos como liderança, mitos da organização, formas de organização do trabalho e 

relacionamento entre e intra equipes. Em especial, consideram que práticas de gestão da 

qualidade já incorporadas a algumas das equipes responsáveis por um processo-chave 

dessa organização poderiam se constituir em caminho para a introdução de novas 

aprendizagens. Além disso, valorizam de modo especial na intervenção realizada, a 

presença de uma liderança simpática à idéia de desenvolver ações voltadas a otimizar 

processos de aprendizagem. 

Os comentários de Dixon (1997) sobre aprendizagens coletivas iluminam e 

contextualizam em práticas organizacionais a associação entre ordem e desordem presente 

na Aprendizagem Organizacional. O autor fala em “corredores” como uma analogia para a 

Aprendizagem Organizacional. “corredores” são tomados como espaços onde o sentido 

coletivo é construído. A construção coletiva de sentido é diferente da troca de informações 

pois implica a noção de um sujeito coletivo e a interpretação empreendida a partir da 

informação. Entende-se que a noção de um sujeito coletivo pode se estabelecer através da 

interação e da linguagem partilhada entre os membros da organização.  

Dixon (1997) considera que experiências de discussão das estratégias da empresa 

ou cenários futuros conduzidas através de dinâmicas capazes de agregar as discussões de 

pequenos e grandes grupos exercem a função de “corredores”, isto é, são capazes de 

exercer efeitos sobre a construção de sentidos coletivos. A conversação apresenta 

intrinsecamente a dinâmica entre ordem e desordem necessária à aprendizagem. 
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4.6 - O PAPEL DOS GESTORES FRENTE À APRENDIZAGEM 
ORGANIZACIONAL 

 

“Na verdade, gerir conhecimento é o resultado de um 

processo de aprendizagem do qual as pessoas, 

computadores e organização fazem parte. Gerir 

conhecimento parte portanto da alta direcção com 

capacidade para influenciar directa ou inderectamente a 

Aprendizagem Organizacional. Parece difícil, mas se 

conseguirmos usara novas técnicas de gestão que são uma 

instância conjunta das entidades concretizam o 

conhecimento, a tarefa é bem mais simples”. 

(Paulo Amaral, Professor FCEE/UCP – Portugal – 
Semanário Económico, Agosto/2004) 

 

As organizações da Era do Conhecimento enfrentam um desafio diante de um 

período de turbulência, proveniente de um ambiente altamente dinâmico. Diante das 

mudanças nas organizações, as questões sobre como liderar esse ambiente se modificam.  

Não há mais como manter uma relação de comando, controle e subordinação em um 

ambiente no qual se requer um comprometimento maior das pessoas e a capacidade de 

transferir seus conhecimentos sem o constante medo de compartilhá-lo. 

Se na visão tradicional os líderes eram vistos como pessoas que tomavam as 

decisões fundamentais e que energizavam as equipes para alcançar os objetivos das 

organizações, como visão individualista e não sistêmica, em que mitos de liderança estão 

ligados à imagem de um capitão que lidera uma tropa, na visão moderna de gestão, os 

líderes devem assumir outras responsabilidades e outro estilo gerencial (Senge, 1997). 

Os estilos autoritários, rígidos ou benevolentes, não suprem mais as necessidades 

da organização. As pessoas devem ser envolvidas no processo; devem sentir-se parte dele e, 

principalmente, responsáveis por ele. Para tanto, o estilo gerencial que parece mais 

apropriado às organizações do conhecimento é o participativo em grupos, coletivo, pela 

sua capacidade e astúcia em coordenar o grupo, engajando-o (Angeloni, 2002). 
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Se o novo modelo de gestão solicita um estilo gerencial mais participativo e menos 

autoritário, a dúvida que surge é: quais as principais características, ou melhor, quais as 

mudanças que devem ocorrer no perfil de liderança que possibilitem o afloramento do 

estilo participativo? 

Antes de enfrentar mudanças impostas pelo ambiente inovador, o líder deve mudar 

sua maneira de atuação, tendo que desaprender determinadas atitudes que vinha 

desenvolvendo frente à gestão de uma empresa. Para criar o futuro, uma empresa precisa 

desaprender pelo menos parte do passado. Todos estão familiarizados com a curva de 

aprendizado, mas que tal a curva de esquecimento – a velocidade com que uma empresa é 

capaz de desaprender os hábitos que entravam seu sucesso no futuro? Quanto maior o êxito 

de uma empresa, mais achatada é a sua curva de esquecimento. Na verdade, estava-se 

dizendo que uma empresa deve se empenhar tanto para esquecer quanto para aprender 

Prahalad & Hamel (1995).  

O líder deve ter consciência de sua posição, da responsabilidade e das respostas que 

surgirão com essas propostas de trabalho. Deverá aprender a ouvir; orquestrar as iniciativas 

e o engajamento coletivo; comprometer-se com o processo, sem imposições; dar 

consistência à teoria em ação e à teoria em uso, ou seja, ser exemplo de seu discurso, ser 

verdadeiro, ter paixão pelos valores, visão e propósitos da organização. Enfim, ele 

necessita aceitar o desafio de mudar para que possa criar um ambiente no qual as pessoas 

também queiram mudar (Covey, 1996). O novo estilo gerencial abandona o comando, o 

controle e o perfil de herói carismático, passando a atuar como projetista, professor e 

regente do grupo (ver Figura 4.6) que o conduziu àquela posição, sendo responsável por 

fortalecer e ajudar as pessoas a expandir suas capacidades de entender complexidades, 

esclarecer visões e aperfeiçoar modelos mentais compartilhados, tornando-se responsáveis 

pela aprendizagem do grupo (Senge, 1997).  

A Figura 4.6 mostrará o perfil necessário para um gestor na atual era de gestão 

empresarial. 
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Figura 4.6 - Delineamento de um novo perfil do gestor para as novas realidades 
organizacionais. 
Fonte: Adaptado de Fleury (1994). 

 

Senge (1990) quebra o paradigma dos gestores tidos como heróis e salvadores de 

discípulos impotentes, sem objetivos pessoais e incapazes de controlar as forças da 

mudança, apontando os três papéis do gestor da aprendizagem citados a seguir: 

• O gestor como projetista: o gestor projeta as diretrizes, estratégias e sistemas da 

organização tendo em mente que suas medidas devem ser entendidas e aceitas; 

caso contrário seus programas não terão efeito. 

• O gestor como regente de grupo: o gestor tem um ideal que transcende os 

objetivos pessoais e organizacionais, visando sempre promover mudanças que 

ajudem o homem a aprender mais. Os gestores estão voltados para o processo 

de descobrir os princípios básicos, programas e instrumentos necessários para 

criar organizações mais compatíveis com a natureza humana. 

• O gestor como professor: o gestor deve atuar como um professor, facilitando a 

aprendizagem de seus colaboradores, uma vez que grande parte da alavancagem 

que ele pode exercer está em ajudar as pessoas a obter uma visão mais acurada 

e mais perspicaz da realidade, evitando dar as respostas e conduzindo o 

PROJETISTA 

PROFESSOR 

REGENTE DE 
GRUPO 

 
     Projetar Cenários 
      Desenhar Missão 
      Desenhar Políticas 
      Desenhar Estratégicas 
      Monitorar 

 
Revelar Modelos Mentais 
 
Gerar Tensão Criativa 
 
Trabalhar de Forma  Sistêmica 
 

 
Auxiliar as Pessoas a se 
Desenvolverem 
 
Potencializar o Trabalho em Grupo 
 
Proporcionar o Comportamento 
com Objetivos Organizacionais 
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aprendiz ao encontro da mesma. Os gestores devem ainda procurar mensurar a 

aprendizagem ao mesmo tempo em que devem estar atentos a possíveis 

barreiras e repressões excessivas. 

Outrossim, Leider (1996) define os novos papéis de um gestor que se coadunam 

com as funções de um gestor da aprendizagem, como se segue:  

• Facilitador: ajuda a identificar os valores das carreiras, interesses profissionais e 

habilidades negociáveis das pessoas; ajuda as pessoas a reconhecer a 

importância de um planejamento de carreira de longo prazo; desenvolve um 

clima aberto e receptivo em que as pessoas podem discutir suas preocupações 

com a carreira; e ajuda as pessoas a entender e articular o que desejam de suas 

carreiras. 

• Avaliador: fornece feedback honesto aos membros da equipe quanto ao 

desempenho e à reputação; esclarece os padrões e as expectativas segundo os 

quais o desempenho será avaliado; ouve as pessoas para aprender o que é 

importante para elas quanto à atual função e suas esperanças de melhorá-la; 

chama a atenção para a relação entre desempenho, reputação e metas 

profissionais; e sugere ações específicas que as pessoas podem adotar para 

melhorar o desempenho e a reputação. 

• Realizador de Previsões: fornece informações sobre a organização, a profissão e 

o segmento de mercado; ajuda as pessoas a localizar e ter acesso a fontes 

adicionais de informação; chama atenção para as tendências emergentes e novos 

avanços que possam afetar as perspectivas de carreira das pessoas; ajuda a 

compreender a realidade cultural e política da organização; e comunica a 

diretriz estratégica para a equipe. 

• Conselheiro: ajuda a identificar uma gama de metas de carreira desejáveis; 

ajuda as pessoas na escolha de metas profissionais sensatas; relaciona potenciais 

metas de carreira aos requisitos da atividade e à intenção estratégica da 

organização; e chama a atenção para possíveis fontes de apoio e para obstáculos 

que se interpõem às metas de carreira. 
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• Habilitador: ajuda a desenvolver planos de ação detalhados para o alcance das 

metas de carreira; ajuda a cumprir as metas, favorecendo contatos úteis com 

pessoas de outras áreas do setor de mercado ou da organização; discute os 

recursos dos membros da equipe e as metas da carreira com outras pessoas que 

poderiam oferecer oportunidades no futuro; e articula recursos necessários à 

implementação dos planos de ação de carreira. 

Na verdade, o que distingue o gestor das organizações de conhecimento sob a ótica 

da aprendizagem é a clareza e a força de persuasão de suas idéias, a profundidade de seu 

empenho e sua disposição para aprender cada vez mais. Ele não tem a solução, mas 

transmite a segurança e a confiança de que, junto com os colaboradores, todos poderão 

alcançar as respostas e os resultados desejados. Para que o gestor desempenhe tais papéis, é 

fundamental que desenvolva novas habilidades, como a capacidade de alcançar a maestria 

pessoal, construir uma visão compartilhada, trazer à tona modelos mentais vigentes e 

incentivar padrões mais sistêmicos de pensamento.  

A visão compartilhada refere-se à existência de objetivos comuns entre as pessoas, 

atuando de forma agregadora. 

Os modelos mentais dizem respeito à maneira que as pessoas utilizam para entender 

e explicar a realidade. 

O pensamento sistêmico envolve habilidades fundamentais, tais como: enxergar 

inter-relações e processos, distinguir a complexidade de detalhes da complexidade 

dinâmica, evitar soluções sintomáticas utilizando-se de organizações colaterais, a fim de 

que as soluções sejam encontradas em ambiente participativo e dinâmico. 

O gestor deverá primar pela visão, coragem e humildade para aprender e crescer 

continuamente frente às necessidades do mercado, avaliar sucessos e erros do passado e 

observar as lições que a consciência e os princípios ensinam. No lugar de resistirem a 

mudança, os líderes voltados para o aprendizado irão abraçá-la (Covey, 1996).  

Existem algumas diferenças entre o líder na visão tradicional e o líder da Era do 

Conhecimento, mostrando o distanciamento existente entre eles e sua postura diante das 

circunstâncias enfrentadas no seu dia-a-dia.  
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O Quadro 4.6.a sintetiza essas diferenças, enfatizando a postura pró-ativa, 

indispensável ao líder da Era do Conhecimento, e a postura reativa, característica do líder 

tradicional. 

Líder Tradicional Líder da Era do Conhecimento 

• Apoia-se em regras, normas e 
procedimentos 

• Apoia-se nas pessoas, suas capacitações e 
habilidades 

• Rotina é uma batalha constante a ser 
vencida 

• Rotina é o reinício de novas oportunidades

• Distinguem suas ações das dos 
subordinados, tendo cada um o seu 
papel 

• Distingue suas ações pela competência 

• Comunica o suficiente para manter as 
coisas funcionando 

• Debate, pesquisa 

• Vê, acompanha e controla tudo • Vê, acompanha e controla o que é mais 
importante 

• Cultura específica de uma tarefa • Cultura ampla, visando entender e criar 
alternativas 

• Delega o que fazer • Delega como fazer 

• Motivado pelo poder e pelo dinheiro • Motivado pelo desafio da auto-realização 

• Poder baseado no cargo • Poder baseado na competência 

• Trabalho é simples troca econômica • Trabalho é um processo de 
enriquecimento cultural, além de uma 
torça econômica 

• Visão de especialista • Visão ampla de generalista 
Quadro 4.6.a.- Líder Tradicional versus o Líder da Era do Conhecimento. 
Fonte: Adaptado de Angeoni (2000). 

 

Como um dos principais agentes de transformação de uma organização, o gestor 

deve facilitar, alimentar e alavancar o conhecimento das pessoas, maximizando a 

aprendizagem e incentivando as mesmas a se tornar pensadores independentes, capazes de 

julgar a qualidade de suas próprias idéias sem a presença de um chefe ou superior.  

Para tanto, esse gestor necessita possuir um perfil que vem sendo modificado ao 

longo dos anos. Hoje, além de características como flexibilidade, criatividade, intuição, 

trabalho em equipe, entre outras, o gestor deve estar tão preocupado com o seu 

aprendizado quanto com o da organização, uma vez que a falta de preparo pessoal 



 280

contribuirá para o fracasso das tentativas de construir um aprendizado permanente na 

organização.  

Wick & León (1997) fazem uma comparação entre os papéis desempenhados pelo 

gestor tradicional e pelo gestor como aprendiz (gestor do futuro).  

Abaixo, é apresentado um quadro comparativo desses papéis. 

Papel do Gestor Tradicional Papel do Gestor como Aprendiz 

• Aprendia quando alguém lhe ensinava. • Procura deliberadamente aprender. 

• Acreditava que o aprendizado ocorria 
principalmente na sala de aula. 

• Reconhece o poder do aprendizado 
decorrente da experiência de trabalho. 

• Responsabilizava o superior pela 
carreira dele. 

• Sente-se responsável pela própria carreira.

• Não era considerado responsável pelo 
próprio desenvolvimento. 

• Assume a responsabilidade pelo próprio 
desenvolvimento. 

• Acreditava que a sua formação já 
estava completa. 

• Encara a educação como uma atividade 
permanente para toda a vida. 

• Não percebia a ligação entre o 
aprendizado e os resultados 
profissionais. 

• Percebe que o aprendizado afeta os 
negócios. 

• Realiza tarefas sem grandes desafios. • Aceita desafios. 

• Deixava o aprendizado a cargo da 
intuição. 

• Decide intencionalmente o que aprender. 

Quadro 4.6.b. - Papel comparativo entre o gestor tradicional e o aprendiz. 
Fonte: Adaptado de Wick & León (1997). 

 

Cabe ao gestor, portanto, um papel muito mais ativo no sentido de aprender novas 

habilidades de aperfeiçoamento, aplicá-las ao trabalho diário e adquirir o conhecimento e o 

entendimento para diagnosticar com competência o trabalho e o progresso dos outros. O 

gestor deve exercer o papel de catalisador do processo cíclico da aprendizagem, 

favorecendo tanto as pessoas quanto a organização, desenvolvendo não apenas habilidades 

técnicas e comportamentais mas, sobretudo, a capacidade de aprender continuamente. Mais 

que um conjunto particular de conhecimentos, é preciso desenvolver uma capacidade de se 
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adaptar e fazer frente às exigências dinâmicas de seu trabalho e de sua carreira profissional 

(Kolb apud Starkey, 1997).  

Na verdade,  o líder que tem a responsabilidade de gerenciar o conhecimento com 

seus colaboradores precisa saber quais são os conhecimentos imprescindíveis para o 

negócio, os altamente desejáveis e aqueles que fazem cada processo ou atividade ser 

desenvolvido com excelência, que, segundo ele, pode oferece vantagem competitiva. Nesse 

sentido, o papel do gestor nessa condição é criar o ambiente propício para que isso ocorra. 

Senge (1997) e Levit apud Ferreira (1999) consideram que as organizações que 

querem implantar essa nova filosofia precisam contar com um líder que inspire confiança 

nos seus colaboradores, a fim de desenvolver a autoconfiança nas pessoas, exercendo 

continuamente o pensamento estratégico, desenvolvendo uma visão sistêmica para que 

possa construir e compartilhar uma visão do futuro. 

Para Angeloni (2000), o líder também deve ser empreendedor, ousado (assumir 

riscos calculados), deve ter capacidade de mobilização, reconhecer o êxito dos outros, 

estimular habilidades dos subordinados, ser inovador, criativo, comunicativo e saber 

romper paradigmas, estimulando a participação e desenvolvendo talentos, utilizando-se de 

uma visão sistêmica e trabalhando com uma estrutura flexível. 

Além dessas características, o líder deve ser também um viabilizador de resultados, 

estimulando e criando um ambiente participativo para compartilhamento do conhecimento. 

Há uma grande transformação dos líderes, que, além de formuladores da estratégia 

da empresa, são, cada vez mais, facilitadores da emergência de um propósito institucional 

compartilhado (Teixeira Filho, 2000). Considerando diversas controvérsias, há condições 

de se fazerem indicações em relação aos conhecimentos e às habilidades desejáveis para a 

atuação dos líderes, tais como: 

• necessidade de grande habilidade e de relacionamento interpessoal;  

• demanda por conhecimentos atualizados sobre tecnologia da informação e seus 

impactos sobre os negócios; e 
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• capacidade técnica e instrumental de pesquisar e manipular informações e 

necessidade de saber lidar com inovação. 

Além disso, os líderes devem ter visão ampla dos aspectos econômico e sociais; 

estar preparados para interagir, monitorar e influir no clima organizacional; e é importante 

que, além da visão ampla, o líder tenha conhecimento sobre si mesmo, conseguindo 

entender seus processos emocionais e cognitivos a fim de que possa estabelecer uma 

relação saudável e proveitosa com seus clientes, parceiros e colaboradores. 

Pode-se perceber, ao analisar o estilo gerencial condizente com as organizações do 

conhecimento, que há necessidade de uma série de características que conduzam a um 

ambiente participativo.  

Na opinião de Angeloni (2000), o líder deverá saber romper com o padrão de 

dominação do modelo passado e resgatar e inspirar a confiança das pessoas por meio do 

desenvolvimento das competências de cada um e do envolvimento mútuo por parte de todo 

o grupo. A autora considera que o líder deve ainda:  

• ser capaz de ouvir os seus colaboradores, 

• ser comunicativo, 

• ser habilidoso,  

• ser inovador e criativo; e  

• ter capacidade de analisar os processos de forma holística.  

Para tanto, é preciso propiciar um ambiente favorável ao diálogo, à liberdade de 

criação e expressão, respeitando as diferenças entre as pessoas. 

Todas essas características somente serão aceitas na organização se a cultura 

organizacional estiver voltada para a aprendizagem contínua, em que haja o envolvimento 

de todos. Assim, o ambiente e os colaboradores são elementos essenciais na implantação 

dessa nova filosofia gerencial.  
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4.7 - APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL VERSUS ORGANIZAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM 
 
 

“O interesse explosivo pelo conceito de Aprendizagem 

Organizacional entre empresas, acadêmicos, consultores, 

publicações especializadas, tem acompanhado o exemplo 

de outras noções que surgem como a última solução do 

momento, ou a idéia capaz de colocar uma empresa à 

frente de seus concorrentes. Assim como já ocorreu com a 

gestão da qualidade, há o risco do modismo da 

Aprendizagem Organizacional resultar em que idéias 

importantes sejam banalizadas e ganhem absoluto 

descrédito”. 

              (Hawkins,1994)  

 

Embora as expressões “Aprendizagem Organizacional” e “Organizações de 

Aprendizagem” sejam utilizadas por alguns autores com o mesmo significado, existe uma 

clara distinção entre essas duas.  

A primeira objetiva descrever e compreender processos e comportamentos e é 

pautada pelo rigor científico (abordagem normativa, descritiva), enquanto a segunda busca 

desenvolver um estado ideal, um conjunto de recomendações baseado em experiências de 

empresas de consultoria sobre as melhores práticas para se criar uma organização que 

aprende (abordagem prescritiva).  

As diferentes definições utilizadas pelos pesquisadores facilitam a intensificação 

dessa dicotomia, como mostra o Quadro 4.7.a. 
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Argyris & Shön 
(1978) 

Aprendizagem Organizacional é o processo de detectar e corrigir erros. 

Shrivastava  
(1983) 

Aprendizagem Organizacional envolve o processo através do qual a base de 
conhecimento organizacional é desenvolvida e delineada 

Fiol & Lyles 
(1985) 

Aprendizagem Organizacional é o processo de melhorar as ações através de 
aumento do conhecimento e da compreensão. 

Huber  
(1991) 

Uma entidade aprende se, através de seu processamento de informações, a 
amplitude de seu comportamento potencial for alterada. 

Swieringa & 
Wierdsma (1992) 

O termo Aprendizagem Organizacional significa a mudança do 
comportamento organizacional. 

Kim (1993) 
 

Aprendizagem Organizacional é definida como um aumento crescente da 
capacidade organizacional de realizar ação efetiva. 

 
Garvin 
(1993) 

Uma organização que aprende é aquela que possui habilidades na criação, 
aquisição e transformação do conhecimento, assim como na modificação de 
seu comportamento para refletir os novos conhecimentos e insights. 

 
Slater & Narver 

(1994) 

Aprendizagem Organizacional, em termos básicos, se refere ao 
desenvolvimento de novo conhecimento ou insights que têm o potencial 
para influenciar o comportamento. 

 
Nicolini & Meznar 

(1995) 

Aprendizagem pode se referir tanto ao interminável processo de 
modificações cognitivas (no sentido de a aprendizagem ser um processo 
infindável) quanto ao resultado desse processo (o que é alcançado no 
processo de aprendizagem). Em outras palavras, o verbo “aprender” pode 
ser um verbo de resultado ou um verbo de processo. 

 
Stanton  & Wick 

(1995) 

São aquelas que continuam e rapidamente melhoram a criatividade, 
refinando as capacidades necessárias para o sucesso futuro.  
Aprendizagem + ação criam novas competências e melhoram a 
performance. Um indicador é o crescimento anual. 

 
Wardman  

(1996) 

São locais propícios à busca da verdade e da exteriorização sem medo de 
represália ou julgamento. São lugares onde a curiosidade reina sobre a 
inteligência e onde a experimentação é bem-vinda. Desenvolver a 
capacidade de viver com o não saber...aprender a se relacionar consigo 
mesmo... ser meditativo em vez de defensivo por natureza... tudo são 
desafios para aprender a viver em comunidade. 

 
DiBella  
(1996) 

Aprendizagem Organizacional é a capacidade (ou processo) em uma 
organização que mantém ou aumenta o desempenho baseado na experiência. 
O conceito inclui a aquisição, o compartilhamento e a utilização do 
conhecimento. 

 
Senge 
(1998) 

Organizações de Aprendizagem são aquelas nas quais as pessoas expandem 
continuamente a sua capacidade de criar os resultados desejados, onde 
padrões novos de pensamento são nutridos, onde as aspirações coletivas são 
libertadas e onde as pessoas aprendem continuamente a como aprender 
juntos. 

Quadro 4.7.a - Conceitos de Aprendizagem Organizacional. 
Fonte: Argyris & Shön (1978); Shrivastava (1983); Fiol & Lyles (1985); Huber (1991); 
Swieringa & Wierdsma (1992); Kim (1993); Garvin (1993); Slater & Narver (1994); 
Nicolini & Meznar (1995); DiBella et al. (1996); Senge (1998). 
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No Quadro 4.7.a, a abordagem de Senge (1998) é tipicamente prescritiva. O autor 

preocupa-se em apresentar recomendações que, se forem seguidas pelos dirigentes 

organizacionais, têm a potencialidade de criar uma “Organização de Aprendizagem”. As 

demais conceituações apresentadas são tipicamente analíticas, normativas ou descritivas. 

As principais diferenças entre as abordagens descritivas e prescritivas são sumarizadas no 

Quadro 4.7.b. 

 Escritos descritivos sobre 
Aprendizagem Organizacional

Escritos prescritivos sobre 
Organizações de 
Aprendizagem 

Questão principal Como uma organização aprende? Como uma organização deve 
aprender? 

Audiência Acadêmicos. Praticantes. 

Objetivo Desenvolvimento de teoria. Aumento do desempenho 
organizacional. 

Fonte da informação Levantamento sistemático de dados. Experiência de consultoria. 

Metodologia Métodos científicos rigorosos. Pesquisa-ação e estudos de caso 
pobremente delineados. 

Generalização Consciente dos fatores que limitam 
a generalização dos resultados. 

Tendência a generalizar a teoria a 
todos os tipos e situações 

organizacionais. 

Resultado da 
aprendizagem 

Mudança potencial de 
Comportamento. 

Mudança de comportamento 
imediata. 

Relação entre 
aprendizagem e 

desempenho 

Pode ser positiva ou negativa. Assumida como positiva. 

Quadro 4.7.b - Principais diferenças entre as abordagens relacionadas à Aprendizagem 
Organizacional e à Organização de Aprendizagem. 
Fonte: Tsang (1997). 

 

Parte-se do pressuposto de que modelos explicativos e aplicados da realidade 

organizacional só podem ser realizados a partir da compreensão dessas relações. 

Prescrições podem ser realizadas a posteriori, como resultado de uma rigorosa análise 

normativa anteriormente consolidada. 
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4.8 - A QUESTÃO DO LOCUS DA APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL 
 

 

"No coração da organização que aprende encontra-se 

uma mudança de mentalidade - em vez de nos vermos 

como algo separado do mundo passamos a nos ver 

conectados ao mundo; no lugar de considerar os 

problemas como causados por algo ou alguém lá fora, 

enxergamos como nossas próprias ações criam os 

problemas pelos quais passamos. Uma organização que 

aprende é um lugar onde as pessoas descobrem 

continuamente como criam sua realidade. E como podem 

mudá-la”. 

(Senge, 1988) 

 

A questão do locus da Aprendizagem Organizacional é ainda objeto de alguma 

controvérsia, entretanto se observa uma gradual convergência sobre a necessidade de se 

diferenciar o fenômeno que ocorre em nível individual e aquele que ocorre em nível 

organizacional (Richter, 1998; Crossan et al.,1999; Popper & Lipshitz, 2000).  

Alguns autores compreendem a Aprendizagem Organizacional como a 

aprendizagem individual que ocorre no contexto organizacional, uma vez que é o indivíduo 

que possui a capacidade de agir nesse contexto. Uma abordagem ligeiramente diferente 

sugere que a aprendizagem individual é pré-requisito da Aprendizagem Organizacional 

(March & Olsen, 1976; Hedberg, 1981; Kim, 1993; Dogson, 1993; Klein, 1989; Senge, 

1998).  

Dogson (1993), sugere que a Aprendizagem Organizacional é o resultado da 

aprendizagem individual e que “os indivíduos são as entidades primárias de aprendizagem 

nas organizações e são os indivíduos que criam formas organizacionais que possibilitam a 

aprendizagem de tal forma que facilite a transformação organizacional ”.  
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Cohen & Levintal (1990) apresentam posição similar ao afirmarem que as 

estruturas cognitivas de cada gerente em uma organização proporcionam a base para a 

Aprendizagem Organizacional.  

Nonaka & Takeuchi (1997) e Nonaka & Konno (1998) também indicam que o 

conhecimento só pode ser criado por indivíduos, e que a aprendizagem individual é a base 

para a compreensão do processo de Aprendizagem Organizacional.  

Em uma análise dessa questão, Popper & Lipshitz (2000) sugerem que, 

independentemente da definição de Aprendizagem Organizacional utilizada, esta será 

sempre mediatizada pela aprendizagem dos membros da organização, uma vez que uma 

organização só pode aprender por intermédio dos indivíduos que a compreendem (Argyris 

& Schön, 1978; Kim, 1993; Rowley, 2000).  

Outros autores reconhecem a necessidade da aprendizagem individual para a 

Aprendizagem Organizacional, mas reforçam que a Aprendizagem Organizacional 

significa mais do que a soma agregada das aprendizagens individuais (Dogson, 1993; 

Magalhães, 1998). Nesse contexto, assume-se que a aprendizagem (o processo cognitivo) 

ocorre no nível individual, mas com a participação de um fenômeno organizacional mais 

amplo (Steil et al.., 1999).  

Snyder & Cumming (1998) realizam uma síntese da relação entre aprendizagem 

individual e Aprendizagem Organizacional: Indivíduos aprendem em organizações, mas 

essa aprendizagem pode ou não contribuir para a Aprendizagem Organizacional.  

A aprendizagem é organizacional na medida em que: 

• é realizada para alcançar propósitos organizacionais;  

• é compartilhada ou distribuída entre os membros da organização; e  

• os resultados da aprendizagem são incorporados a sistemas, estrutura e cultura 

organizacionais. 

Considerando-se essa realidade, o principal desafio dos profissionais da área de 

Recursos Humanos ou gestão de pessoas, executivos e outros profissionais do 
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conhecimento é o de criar estruturas para auxiliar na conversão do conhecimento 

individual em conhecimento organizacional (Cohen, 1998). De forma similar, o processo 

de criação do conhecimento organizacional baseia-se na amplificação e internalização do 

conhecimento individual como parte do capital de conhecimento da organização (Inkpen, 

1996). A incorporação do conhecimento individual ao capital de conhecimento da 

organização baseia-se no fato de que as organizações podem ser representadas por padrões 

de interações entre indivíduos que tendem a perdurar mesmo quando alguns desses 

indivíduos deixam a organização (Ranson et al.,1980; Inkpen & Crossan, 1995).  

Levando-se em consideração esses aspectos, compreende-se Aprendizagem 

Organizacional como uma construção social que transforma o conhecimento criado no 

nível individual em ações concretas em direção aos objetivos organizacionais (Clegg, 

1999; Steil  et al., 1999a; Ruhe & Bomarius, 2000; Stratigos, 2001). 

 

4.8.1 - O “MODELO DOS QUATRO IS”, DE CROSSAN ET AL. (1999)  

 

Com relação ao locus da Aprendizagem Organizacional, Crossan et al. (1999) 

sugerem o “modelo dos quatro is” para descrever como o conhecimento individual é 

distribuído através de uma organização, delineando e possibilitando a Aprendizagem 

Organizacional. No “modelo dos quatro is”, a Aprendizagem Organizacional é constituída 

de quatro processos inter-relacionados: intuição, interpretação, integração e 

institucionalização, que ocorrem em três níveis: individual, grupal e organizacional 

(Quadro 4.8.1).  

No Quadro 4.8.1, os três níveis definem a estrutura por meio da qual ocorre a 

aprendizagem e os processos que amalgamam a estrutura. O processo de intuir e interpretar 

ocorre no nível individual; interpretar e integrar ocorrem no nível coletivo; e integrar e 

institucionalizar ocorrem no nível organizacional.  
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Nível Processo Entradas Saídas 

Intuir Experiências individuais 
e imagens 

Insights pessoais  

Individual 
Interpretar Linguagem e metáfora Diálogo compartilhado 

Grupo Integrar Ações negociadas e 
Sistemas interativos 

Mapas cognitivos 

Organizacional Institucionalizar Ações rotinizadas, 
Regras e procedimentos

Sistemas de 
conhecimento 

Quadro 4.8.1 - Quatro processos de aprendizagem em três níveis organizacionais. 
Fonte: Crossan et al. (1999). 

 

Intuir envolve a presença e o reconhecimento de padrões e/ou possibilidades em 

nível pré-consciente no indivíduo. Esse processo afeta o comportamento. Nesse contexto, 

aprender significa identificar e reconhecer similaridades e diferenças entre padrões e 

possibilidades. Para os autores, interpretar diz respeito ao ato de verbalizar um insight, 

idéia ou conhecimento para si mesmo e/ou para outras pessoas. Significa a passagem de 

elementos pré-conscientes para conscientes, com o uso da linguagem. A linguagem 

possibilita a compreensão dos padrões intuitivos, o que reforça a aprendizagem.  

A integração é o processo de construção de uma compreensão compartilhada entre 

indivíduos e desenvolvimento de uma ação coordenada a partir de ajustamentos mútuos. 

Por fim, a institucionalização é o processo que garante que as ações rotinizadas ocorram. A 

institucionalização parte da premissa de que camadas de conhecimento são incorporadas a 

sistemas, estruturas, estratégias, rotinas e práticas organizacionais. A institucionalização é 

o conceito que descreve esse processo de incorporação.  

Nesse modelo, os quatro processos de aprendizagem descritos operam nos três 

níveis: individual, grupal e organizacional, sendo muito difícil identificar quando um 

processo se finaliza e o outro se inicia. Para os referidos autores, a aprendizagem não 

ocorre apenas entre os níveis, ela também cria uma tensão entre a assimilação de novas 

aprendizagens (feed-forward) e a utilização de conhecimentos já aprendidos (feedback). 
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Crossan et al. (1999) compreendem, então, a Aprendizagem Organizacional como 

um processo constituído e constitutivo. O conhecimento individual e os processos de intuir 

e interpretar delineiam as rotinas e ações organizacionais (integração e institucionalização), 

que, a seu turno, influenciam o processo de intuição e interpretação, formando um processo 

de aprendizagem com elementos dialéticos. 

 

4.8.2 - A QUESTÃO DA APRENDIZAGEM COGNITIVA E COMPORTAMENTAL 

 

A terceira grande questão relacionada à Aprendizagem Organizacional diz respeito 

à compreensão da aprendizagem como um processo de mudança cognitiva e/ou 

comportamental. Pautada pela aprendizagem individual, a discussão sobre a natureza da 

aprendizagem em organizações herdou um longo debate entre psicólogos cognitivistas e 

behavioristas (Argyris & Schön, 1978; Hedberg, 1981; Shrivastava, 1982; Bandura, 1986; 

Inkpen & Crossan, 1995; Nicolini & Meznar, 1995; Tsang, 1997; Leroy & Ramanantsoa, 

1997; Klimecki & Lassleben, 1998). 

Uma das características principais da perspectiva cognitivista à aprendizagem 

individual e organizacional é que ela dissocia as mudanças nos estados de conhecimento 

das mudanças comportamentais diretas e observáveis correspondentes. A abordagem 

cognitiva à aprendizagem desenvolveu-se em direções nem sempre convergentes (Bower 

& Hilgard, 1981; Lefrancois, 1982). Por exemplo, as abordagens de Piaget (1978), Bruner 

(1966) e Vygotsky (1989) apresentam características diferenciadas; assim como as 

perspectivas de teóricos da inteligência aplicada, como Newel & Simon (1972) e Schank 

(Schank & Jona, 1994).  

A despeito da existência de linhas competitivas, a abordagem cognitiva possui um 

ponto de convergência fundamental, que tem suas raízes em abordagens como a de Kant. 

Um dos precursores do Iluminismo, Kant rompe com a imutabilidade e objetividade 

científica platônica, sugerindo que o conhecimento é construído pelo homem a partir de 

objetos e outros conhecimentos apresentados a este. Entretanto, esse conhecimento 

construído vai além do apresentado, é uma reconfiguração criativa sendo, portanto, 
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histórico, não-neutro e subjetivo (diferentemente do conhecimento imutável, da essência de 

Platão) (Huisman & Verdez, 1978; Hessen, 1980; Kant, 1988).  

Partindo desses pressupostos, a aprendizagem diz respeito a alterações sistemáticas 

em estruturas cognitivas e estados de conhecimento. Nesse contexto, os estados de 

conhecimento individual configuram-se na base cognitiva para novos conhecimentos, 

individuais ou organizacionais (Klimecki & Verdez, 1978; Fiske & Taylor, 1984; 

Hinchcliffe, 1999).  

A abordagem cognitiva à aprendizagem pode ser sumarizada. O processo de 

aprendizagem é compreendido como a transformação de uma dada estrutura cognitiva por 

meio da integração de nova informação. Conseqüentemente, o resultado imediato da 

aprendizagem é um conhecimento novo ou aperfeiçoado e não qualquer ação ou 

comportamento particular.  

Assim, o foco da aprendizagem não se refere à experimentação reativa do tipo 

tentativa e erro, mas inclui a antecipação da capacidade de resolver problemas (Klimecki & 

Lassleben, 1998). 

Ao se relacionar o processo da aprendizagem cognitiva com o nível de análise do 

indivíduo como elemento necessário fundamental à Aprendizagem Organizacional, um 

poderoso instrumento de alavancagem à Aprendizagem Organizacional se instala. Novos 

conhecimentos individuais podem, então, ser ampliados em nível organizacional (Nonaka 

& Takeuchi, 1997) institucionalizados (Crossan et al.,1999), gerando Aprendizagem 

Organizacional. 

De um ponto de vista diferenciado, os behavioristas advogam a impossibilidade de 

se compreenderem os estados mentais dos indivíduos e sugerem que a psicologia deveria 

se limitar ao que pode ser diretamente observado. A partir da observação, poder-se-ia 

estabelecer leis gerais relacionando-se o estímulo recebido por um indivíduo às 

características de sua resposta comportamental (Leroy & Ramanantsoa, 1997).  

Nesse contexto, a aprendizagem equaciona-se com a mudança de comportamento 

em função da exposição do indivíduo a estímulos provenientes do mundo exterior (relação 

do indivíduo com o ambiente) em uma situação específica. Esse estímulo é considerado um 
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insumo para a aprendizagem, gerando uma modificação observável no comportamento, o 

output. A aprendizagem se dá por meio de tentativa e erro e gera uma melhor adaptação do 

indivíduo ao meio. O resultado da aprendizagem é um comportamento “melhorado” ou 

novo (Gagné, 1974; Leroy & Ramanantsoa, 1997; Klimecki & Lassleben, 1998). 

Nas abordagens normativas à Aprendizagem Organizacional, as perspectivas 

cognitivas são dominantes (Shrivastava, 1983; Huber, 1991; Kim, 1993; Garvin, 1993; 

Nicoline & Meznar, 1995; Klimecki & Lassleben, 1998; Gherardi  et al.,1998). Entretanto, 

alguns autores propõem modelos que integram a mudança cognitiva e comportamental, 

uma vez que existem situações em que mudanças comportamentais se impõem aos 

indivíduos, podendo se configurar em um mecanismo de revisão de estruturas de 

conhecimento (Inkpen & Crossan, 1995; Tsang, 1997).  

Com relação a esse aspecto, Leroy & Ramanantsoa (1997) apresentam a seguinte 

discussão:  

“... Starbuck (1983), por exemplo, sugere que mudanças organizacionais 

não são, necessariamente, causadas pelo progresso cognitivo e refere-se à 

organização como uma “geradora de ação”, um mecanismo que precisa 

agir sem a necessidade de reflexão anterior”. 

Ainda, uma mudança comportamental pode gerar mudanças cognitivas. Neste caso, 

a ação precede e produz reflexões. Em consonância com uma abordagem integradora, 

Prahalad & Hamel (1993) argumentam que o processo de aprendizagem deve ser 

convertido na aquisição de competências gerenciais que permitam à organização ser mais 

eficiente do que os seus competidores.  

Após analisarem as contribuições das abordagens cognitivas e comportamentais à 

Aprendizagem Organizacional, Inkpen & Crossan (1995) argumentam que a cognição e o 

comportamento são tão entrelaçados que se constitui tarefa contraproducente definir a 

Aprendizagem Organizacional como uma mudança cognitiva ou comportamental. Os 

autores sugerem uma abordagem diferenciada, na qual podem ser identificados diferentes 

tipos de aprendizagem como resultado de mudanças cognitivas e/ou comportamentais. 
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No modelo de Inkpen & Crossan (1995), os tipos ou estados de aprendizagem são 

desenvolvidos tendo-se como referência o nível individual. De acordo com o modelo, nos 

casos em que não forem identificadas mudanças cognitivas e mudanças comportamentais, 

considera-se que não houve aprendizagem. Por outro lado, ocorre a aprendizagem 

integrada quando se observam mudanças tanto no comportamento quanto na cognição 

individual.  

Situações em que ocorrem mudanças cognitivas sem a correspondente mudança 

comportamental ou mudanças comportamentais sem uma alteração na cognição referem-se 

a estados transacionais, na medida em que geram uma tensão entre a ação e o sistema de 

crenças de um indivíduo. Essa tensão pode ser compreendida pelo conceito de dissonância 

cognitiva, que diz respeito à incoerência, diferença ou dissonância “entre o que a pessoa 

sabe ou crê e o que faz” (Festinger, 1975). 

A presença da dissonância gera um incômodo psicológico que, por sua vez, motiva 

a pessoa a tentar reduzi-lo, em busca da consonância e conseqüente conforto psicológico. 

Uma vez que este estudo relaciona o treinamento e a aprendizagem, especial atenção é 

dispensada ao eixo que equaciona aprendizagem individual como uma mudança cognitiva. 

Na medida em que o treinamento proporciona o aumento do estoque de 

conhecimento organizacional, ele o faz por meio da instauração de mudanças cognitivas 

individuais (Gestão do Conhecimento). A transformação dessa mudança cognitiva em 

mudança integrada em outros níveis de análise (grupo e organização) configura-se no 

grande desafio da Aprendizagem Organizacional. Quando ocorre mudança cognitiva sem a 

correspondente mudança comportamental, pode-se identificar a possibilidade da ocorrência 

de dois estados transicionais distintos. O primeiro ocorre quando a tensão entre mudança 

cognitiva e mudança comportamental não pode ser Resolvida (Leroy & Ramanantsoa, 

1997).  

Denominado de aprendizagem bloqueada, esse estado transicional tende a migrar 

para o quadrante da não-aprendizagem. Nesse caso, o indivíduo absorveu novos 

conhecimentos e está disposto a colocá-los em prática, entretanto a resistência 

organizacional pode impedir esse processo. A resistência organizacional é um fenômeno 

multifacetado e pode ser representada, por exemplo, por impedimentos de ordem política, 
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de poder ou interesses divergentes, ou mesmo por falta de recursos para que a 

aprendizagem se efetive. “Por exemplo, algumas pessoas que propõem novas soluções 

cognitivas podem se deparar com coalizões que bloqueiam qualquer inovação que possa 

minar o seu poder” (Leroy & Ramanantsoa, 1997). 

A aprendizagem bloqueada em nível individual impede que esse novo 

conhecimento “se amplie organizacionalmente” (Nonaka & Takeuchi, 1997) e que o 

processo de integração e institucionalização ocorra (Crossan et al., 1999), o que 

impossibilita a Aprendizagem Organizacional.  

O segundo estado transicional possível, quando ocorre mudança cognitiva sem uma 

mudança comportamental correspondente, denomina-se aprendizagem antecipatória. Nesse 

caso, observa-se um período de tempo variável entre a mudança da cognição e a 

verificação de mudanças no comportamento. A internalização de novos conceitos e 

metodologias, ou procedimentos aprendidos em programas de treinamento, por exemplo, 

guia os indivíduos a apresentar comportamentos desejáveis à organização; entretanto, 

muitas vezes esse processo requer um período de latência, depois do qual o comportamento 

passa a ser exibido.  
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4.9 - O AMBIENTE E OS COLABORADORES DA GESTÃO DO 
CONHECIMENTO 

 
 

O estilo gerencial do líder é formado por características próprias de comportamento 

e atuação junto aos seus colaboradores e à organização em que se encontra. No entanto, 

essa postura, ao interagir na organização, influencia e é influenciada pela cultura da 

organização, pela reação de seus colaboradores e pelas demandas do momento e de 

desenvolvimento em que está a organização.  

Angeloni (2002) corrobora a afirmação acima ao considerar que o estilo gerencial 

do líder influencia diretamente a cultura da organização, determinando a importância de 

sua atualização constante para que possa estar à frente das mudanças. Ele necessita ser um 

pouco “camaleão”, adaptar-se à situação atual, necessita “aprender a aprender” ou mesmo 

desaprender algumas regras que até então vem utilizando. 

O ambiente das organizações do conhecimento tem de servir como propiciador 

tanto do desenvolvimento do líder como da aceitação e do comportamento dos 

colaboradores. As dificuldades que um líder participativo grupal tem de enfrentar para se 

desenvolver em um ambiente de desconfiança e medo podem impossibilitar o processo, 

revertendo-o para um estilo mais autoritário. Para tanto, é imprescindível que o ambiente 

permita e assegure condições facilitadoras do processo. 

As organizações devem gerar comunidades empresariais nas quais as pessoas se 

sintam integrantes, seguras e protegidas, empolgadas com a missão e com os valores 

(Pinchot, 1996). 

Na verdade, como membros dessas comunidades, as pessoas estariam menos 

envolvidas com a defesa de seu território e mais empenhadas com toda a organização, pois 

entendem que, ao fazerem isso, indiretamente estão cuidando de si mesmas. 

Segundo Senge (1996), os ambientes pautados no comando e no controle não 

conseguem obter o comprometimento das pessoas, pois estas estão condicionadas à 

obediência. Nesse sentido, as pessoas somente estarão abertas para se envolver em 
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condições que primem pela confiança, pela curiosidade autêntica e pela responsabilidade 

compartilhada.  

Essas características refletem a necessidade de as organizações do conhecimento 

propiciarem um ambiente de criatividade e que leve à geração e ao compartilhamento do 

conhecimento, em que mudar, inovar e renovar são as condições básicas para a 

continuidade, para a comunidade, para o desenvolvimento da organização e as 

preocupações do administrador dos dias de hoje (Pinchot, 1996 e Senge, 1996). 

Se por um lado o líder e o ambiente devem ser geradores de condições 

propiciadoras do desenvolvimento das organizações do conhecimento, por outro, cabe 

questionar a postura a ser adotada pelos colaboradores. 

Os colaboradores das Organizações do Conhecimento devem estar cientes de que 

não serão mais comandados, e sim orquestrados. Esse fato não implica receber ordens, e 

sim tarefas nas quais eles próprios poderão decidir qual a melhor maneira de atingir os 

objetivos propostos. Se por um lado parece o paraíso, por outro o grau de autonomia e 

responsabilidade de cada pessoa aumenta consideravelmente, implicando uma estrutura 

pessoal capaz de atender a esses requisitos. É muito mais fácil ser comandado, passar a 

responsabilidade do erro adiante e viver contestando o ambiente do que assumi-lo e ter o 

dever de responder ao grupo do qual participa. 

Nem os líderes nem as organizações podem forçar as pessoas a ter mais autonomia 

e envolvimento a ponto de se tornarem inovadoras ou corajosas, ou escolherem cursos de 

ação desconhecidos ou desconfortáveis (Leider, 1996). 

As pessoas devem dar autonomia a si mesmas, pois somente elas podem escolher 

uma nova direção a tomar ou, ainda, arriscar a reputação de suas carreiras e vidas para 

embrenhar-se numa nova visão. Toda mudança é uma mudança de si mesmo (Leider, 

1996). 

As verdadeiras mudanças organizacionais somente serão propiciadas pela 

motivação e pela autoliderança tanto dos líderes como dos colaboradores. Somente o 

empenho e a união do grupo podem produzir mudanças profundas, em vez de ordens 

aceitas e inquestionáveis.  
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As pessoas sempre presumiram que as organizações cuidariam delas e entram em 

choque ao perceberem que não estão preparadas para uma nova realidade, na qual cada um 

passa a administrar sua própria carreira (Leider, 1996). 

Segundo Pinchot (1996), essa realidade determina que as pessoas desenvolvam suas 

habilidades e tenham o perfeito domínio delas, adotando um espírito de urgência e 

aprendizado constante. Todos os colaboradores passam a se autoliderar. Além disso, eles 

terão de se revezar na liderança dos demais, quando perceberem que precisam exercer 

influência para realizar a sua visão. 

Vários fatores devem ser trabalhados nas pessoas para que elas desenvolvam a 

capacidade de autoliderança. Leider (1996) aponta algumas dicas para desfrutar dessa 

condição: 

• deixar claros seus valores no relacionamento com colegas; 

• fazer suas escolhas e estar preparado par tal; 

• ser verdadeiro consigo mesmo; 

• rever modelos mentais; 

• decidir como avaliar-se; 

• sair da zona de conforto e buscar um processo contínuo de aprendizagem; 

• assumir alguns riscos; 

• aprender a ouvir e rever muitas posições; 

• ser agente de mudança e não condicionado ao ambiente; 

• não pensar só no trabalho; 

• reservar algum tempo para si mesmo; 

• dar significado ao seu trabalho e à sua vida; e 
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• ser corajoso e íntegro.  

Corroborando essas idéias, Gomes ressalta cinco características que consideram 

primordiais para quem quer ser destaque: ser saudável do ponto de vista físico, mental e 

ecológico; ser um cidadão, o que significa ter responsabilidade para com a empresa, com 

as pessoas que trabalham nela e com a comunidade; ser curioso, conviver e incentivar a 

diversidade cultural e não ter medo da inovação; ser um guerreiro, ir à luta, negociar 

objetivos desafiadores; ser bem-humorado, ou seja, ser um agente empreendedor capaz de 

traduzir informações em benefício dos negócios (Gomes, 1998). 
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4.10 – CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 

 

Este capítulo descreveu o atual estado das teorias que abordam a questão da 

Aprendizagem Organizacional. Com esse objetivo, abordaram-se as definições existentes, 

mostrando os modelos diversos existentes atualmente. Foram descritas as diferenças 

existentes entre os modelos, no sentido de mostrar as cinco grandes áreas de abordagem 

tradicional e relacionadas aos estudos da Aprendizagem Organizacional:  

• exploração das Learning Organizations; 

• Aprendizagem Organizacional como uma área normativa ou prescritiva; 

• locus (ou nível de análise) da Aprendizagem Organizacional; 

• a questão da Aprendizagem Organizacional como uma mudança cognitiva ou 

mudança comportamental; e 

• aprendizagem individual e Aprendizagem Organizacional. 

Tratou-se de modo diferenciado neste trabalho a abordagem de Aprendizagem 

Organizacional sendo relacionada intimamente com a estratégia organizacional. Nesse 

sentido, um dos propósitos deste capítulo foi contribuir de forma decisiva para a 

compreensão de que a inclusão da aprendizagem organizacional na estratégia é de máxima 

importância para que se possa entender como ele se realiza, e que o estabelecimento de 

uma estratégia emergente favorece a aprendizagem organizacional. Na formulação 

estratégica, a capacidade organizacional para o aprendizado torna-se uma variável 

importante, uma vez que a experiência não é limitada tão somente às melhores qualidades 

do trabalhador individual, mas é amplamente relacionada ao enriquecimento da capacidade 

organizacional como um todo por meio das experiências advindas de muitas atividades 

diárias. 

Outro objetivo foi contribuir para se chegar à conclusão de que dentro do modelo 

conceitual proposto pelo autor do trabalho, sob a ótica das organizações de aprendizagem 

empreendedora, existe a necessidade de os gestores trabalharem seus valores, habilidades e 

papéis para que possam alavancar os processos de aprendizagem tanto em nível individual 
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quanto em nível coletivo e organizacional. Isso torna-se cada vez mais uma exigência da 

nova era, voltada para o conhecimento como fonte de riqueza permanente das organizações. 

O capítulo objetivou ainda mostrar que uma Organização de Aprendizagem 

empreendedora deve estar sempre na incessante busca por neutralizar obstáculos que 

impedem o aprendizado por parte das pessoas e da própria organização, criando ambientes 

propícios às interrelações e compartilhamento, principalmente no que diz respeito ao 

estímulo à circulação de conhecimento para que seja compartilhado por toda a 

organização; disposição para aprender com os erros e registros dos erros para servirem 

como experiência e base de referência, além de criarem um clima de confiança no contexto 

organizacional; administração participativa fundamentada no trabalho em equipe. 

Em um outro momento, em relação ao modelo conceitual proposto de um programa  

de Gestão do Conhecimento para uma organização de aprendizagem empreendedora como 

forma de se obter vantagem competitiva, este capitulo teve como finalidade esclarecer que 

uma vantagem competitiva só se obtém a longo prazo, e que a única fonte de vantagem 

competitiva é a capacidade de organização aprender mais rápido que seus concorrentes e 

que isso só se dará se as pessoas que formam a organização estiverem aptas, abertas ao 

aprendizado. 

Em seguida, trata-se das atuais mudanças tecnológicas, que vêm ocorrendo a uma 

velocidade vertiginosa, concluindo-se que as pessoas de uma Organização de 

Aprendizagem estarão mais aptas a se antecipar às mudanças e criar, em vez de meramente 

reagir a essas mudanças. 

Finalmente com especial atenção quanto ao quesito contribuição em relação ao 

modelo conceitual proposto, fica a questão do gerenciamento de mudanças. Conclui-se que 

para gerenciar mudanças, as pessoas que fazem parte de uma Organização de 

Aprendizagem reagem mais rapidamente à mudanças ambientais porque sabem como 

antecipar mudanças e sabem como propiciar o tipo de mudanças que querem. Mudança e 

aprendizagem podem não ser sinônimos, mas estão, sem dúvida alguma, estreitamente 

ligadas uma à outra. 
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5.1 - INTRODUÇÃO 
 

“O ponto de partida para se gerir o conhecimento numa 

organização é compreender as aptidões estratégicas, e, no 

caso das companhias que têm por base a tecnologia, as 

aptidões tecnológicas estratégicas”. 

(Leonard Barton, 1998) 

 

A partir da última década do século XX, o binômio, inovação tecnológica-

competitividade passou a ter importância estratégica para o alcance de vantagens 

competitivas para as organizações. Os fatores determinantes da competitividade estão 

sendo redefinidos, fazendo sucumbir os incapazes de se adaptar ao novo contexto e 

emergir novas empresas com base tecnológica. 

Investimentos em tecnologia decorrem do novo paradigma do setor industrial, que 

privilegia a inovação como vantagem competitiva. As estratégias empresariais são 

definidas a partir da identificação de oportunidade, e a competição é fundamental em 

vantagens desenvolvidas em centros de pesquisa, onde os custos do processo e a cadeia 

produtiva passam a ter um papel relevante. Dessa forma os investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento (P&D) passam a fazer parte da nova agenda de executivos e empresários, 

sendo estratégica a busca de parceiros no compartilhamento de gastos e riscos tecnológicos. 

Novas formas associativas estão sendo implementadas, como a terceirização e as 

cooperativas profissionais, com o intuito de redução de custos das empresas. 

Com a difusão do conhecimento tecnológico, de práticas gerenciais 

contemporâneas e novas formas de organização da produção, a especialização foi alterada, 

e em vários países de mão-de-obra barata estão sendo instaladas unidades de alta 

tecnologia. Esse novo contexto de concorrência global introduz ajustes nos custos que 

afetam os empregos de milhares de pessoas. Novos postos de trabalho são criados exigindo 

mais qualificação profissional, alterando o perfil de exigências do trabalhador, e muitos 

postos de trabalho são eliminados, gerando conflitos inevitáveis. 
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A Gestão do Conhecimento tecnológico busca compreender o progresso  

tecnológico e seus impactos, a fim de capacitar as organizações a lidar com as mudanças e, 

sobretudo, integrar a inovação à estratégia organizacional (Sbragia, 2000). 

Mas o que é tecnologia? 

“Tecnologia é o conjunto organizado de todos os conhecimentos científicos 

ou intuitivos, empregados na produção e comercialização de bens e 

serviços” (Longo, 1990). 

“Tecnologia é o resultado da conversão de conhecimento, idéias e 

habilidades em produtos ou serviços que o mercado demanda e tem 

condições e vontade de pagar por eles” (Foelkel, 1996). 

“Tecnologia é o conhecimento da manipulação da natureza para propósitos 

do ser humano” (Betz, 1997). 

Na realidade, tecnologia é uma das bases do conhecimento das empresas e tem 

desempenhado, cada vez mais, um papel determinante na competitividade das empresas e 

países. No capítulo de apresentação do livro de Terra (2000), Ary Plonsky relata que o 

Relatório do Desenvolvimento Mundial do período 1998-1999 do Banco Mundial, que tem 

o título de Knowledge for Development, faz referência a dois tipos de conhecimentos 

cruciais para o desenvolvimento de qualquer sociedade: o conhecimento tecnológico, que 

se refere ao know-how, e o conhecimento sobre atributos, que diz respeito à qualidade dos 

produtos, credibilidade das empresas e capacitação dos trabalhadores. É ressaltado no 

Relatório o crescimento da assimetria da divisão do conhecimento tecnológico inter e 

intrapaíses.  

Morin & Nair (1997) também abordam, com preocupação, o papel da tecnologia na 

sociedade atual: 

“A tecnologia é outro produto ambíguo da nossa civilização: inicialmente 

livrou o gênero humano de um esforço enorme de energia transferindo 

aquele fardo para máquinas; porém, isto também subordinou a sociedade, 

criando dependência e desemprego”. 
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Betz (1997) mostra que a etimologia do termo “tecnologia” é indicativo do fato de 

que a tecnologia é uma forma de conhecimento: a primeira parte da palavra vem da palavra 

grega “technos” significando o processo para fazer alguma coisa; a segunda parte, “ology”, 

também vem do grego e significa a compreensão sistemática de alguma coisa. Logo 

tecnologia é o conhecimento de se fazer alguma coisa, o conhecimento de uma técnica 

funcional. 

O autor esclarece que, primeiro, a tecnologia precisa ser inventada. Segundo, a 

nova tecnologia precisa ser desenvolvida e incorporada a produtos, processos ou serviços. 

Terceiro, ela precisa ser projetada, produzida e colocada no mercado. A inovação 

tecnológica cobre todo o espectro, desde a criação até a utilização do conhecimento para 

objetivos econômicos. 

A invenção é a criação de uma maneira funcional de fazer alguma coisa, uma idéia 

para uma nova tecnologia. A invenção é motivada pelo desejo de se resolver algum 

problema ou de se propiciar uma nova capacitação funcional. A inovação é a introdução de 

um novo produto, de um produto melhorado, de um processo ou serviço no mercado. O 

benefício econômico da invenção ocorre através da inovação. Logo o conceito de inovação 

tecnológica combina as idéias de invenção tecnológica com inovação empresarial: 

inovação tecnológica é a invenção da nova tecnologia e o desenvolvimento e introdução no 

mercado de produtos, processos ou serviços baseados nessa tecnologia (Betz, 1997). 

Essencialmente, inovação diz respeito à busca, descoberta, experimentação, 

desenvolvimento, imitação e adoção de novos produtos, novos processos de produção ou 

novas formas organizacionais (Dosi, 1988). A inovação não precisa ser algo absolutamente 

novo. As fontes de inovação são a ciência, a experiência cotidiana de produção, o design, a 

gestão, a comercialização e o marketing dos produtos (Dosi, citado por Lemos, 1999). 

A inovação envolve um elemento fundamental de incerteza, devido essencialmente: 

a) à existência de problemas técnico-econômicos cuja maneira de solucionar é 

desconhecida; e 

b) à impossibilidade de traçar precisamente quais serão as conseqüências das ações.  
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A inovação não é resultado de um processo linear que se inicia com a pesquisa 

básica, passa pela pesquisa aplicada e termina com o desenvolvimento de um novo produto 

ou processo que é ofertado ao mercado. O processo inovador não é determinista e não 

segue uma fórmula pronta, ele é socialmente construído pelos atores envolvidos ou 

interessados na geração da inovação.  

Neste sentido, a inovação não é conseqüência de desenvolvimentos da ciência e da 

tecnologia exógenos ao sistema econômico e social, como coloca a abordagem “technology 

push”, tampouco é resultado exclusivamente de uma demanda revelada, como defende a 

teoria “demand pull”.  

O processo inovador deve ser entendido, do começo ao fim, como uma série de 

interações e trocas entre pesquisadores, usuários, técnicos, cientistas, governo, empresas, 

etc, que constituem a rede de inovação. Então, o conceito de inovação surge com a 

percepção de que o desenvolvimento de novos produtos ou processos não acontece apenas 

dentro dos limites de uma organização isolada, mas envolve muitos atores e trocas 

constantes entre eles. 

No modelo de Nonaka & Takeuchi (1997), a inovação é o resultado de diversas 

transformações do conhecimento, principalmente de tácito em explícito. Todo o processo 

de criação do conhecimento dentro da organização, tanto na forma de novos produtos e 

processos quanto na forma de novas práticas gerenciais e rotinas organizacionais, é 

baseado na interação e na convivência entre os indivíduos da organização. Esse processo 

não é linear e com sentido único, mas sim composto de movimentos circulares e feedback 

durante toda a criação e desenvolvimento da inovação.  

Não se pode negar a contribuição e o papel que a inovação tecnológica tem 

assumido no desenvolvimento sócio-econômico dos países, através da criação de novas 

oportunidades de negócios. Para Marcovitch (1981), o ritmo desse crescimento, tanto nos 

países desenvolvidos quanto nos países em desenvolvimento, irá depender da capacidade 

de se introduzirem inovações tecnológicas adequadas.  

Mas, afinal, em que consiste a “inovação tecnológica”? O Manual Oslo (OECD, 

1992), baseando-se parcialmente nas definições de Schumpeter (1934), considera inovação 
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tecnológica a implementação de novos produtos ou processos, bem como de mudanças 

tecnológicas significativas de produtos ou processos. Essa introdução ou alteração de 

produtos/processos é realizada através das chamadas atividades inovativas, como por 

exemplo a aquisição de tecnologia, a engenharia industrial ou ainda a mais sofisticada 

dessas atividades, a P&D, entendida como o trabalho criativo desenvolvido em uma base 

sistemática visando aumentar o estoque de conhecimento existente.    

No atual quadro econômico em que as empresas se inserem, marcado pela alta 

competitividade, qualidade dos produtos e concorrência acirrada, cada vez mais o êxito 

empresarial depende da capacidade da empresa em inovar tecnologicamente, colocando 

novos produtos no mercado, a um preço menor, com uma qualidade melhor e a uma 

velocidade maior do que seus concorrentes.  

Kumpe & Bolwijn (1994) afirmam que atualmente as empresas precisam atender 

simultaneamente às demandas por eficiência, qualidade e flexibilidade, tudo isso 

acompanhado pela aplicação e utilização de novas tecnologias. 

O conceito de inovação tecnológica é importante porque afeta o desenvolvimento 

da indústria e da economia. Seu impacto tem início com a ciência e a tecnologia e tem 

contribuído para uma revolução industrial global. O impacto de novas tecnologias baseadas 

na nova ciência tem criado novas indústrias que impulsionam a expansão econômica. As 

indústrias de base tecnológica têm promovido grandes mudanças na qualidade de vida da 

sociedade. 

Hoje a inovação tecnológica é considerada a componente de maior força nas 

mudanças que estão ocorrendo no âmbito das empresas. Nesse nível, a inovação 

tecnológica pode ser usada para que se ganhem e se sustentem vantagens competitivas 

contra o ataque de concorrentes ou então para criar vantagem competitiva necessária para 

atacar outro concorrente. Valery (2000) comenta algumas características de organizações 

que criam ambientes propícios à inovação: 

“Duas coisas distinguem todas as organizações detentoras de bons 

antecedentes em matéria de inovação. Uma delas é que elas incentivam 

pessoas que têm uma força motora interior – sejam elas motivadas pelo 
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dinheiro, pelo poder e pela fama, sejam elas motivadas pela simples 

curiosidade e pela necessidade de realização pessoal. A segunda é que elas 

não deixam a inovação por conta da sorte: elas a buscam sistematicamente. 

Elas procuram ativamente a mudança (a raiz de toda inovação), depois 

avaliam curiosamente seu potencial em termos de retorno econômico e 

social”. 

Nesse novo contexto, a inovação, entendida em suas dimensões tecnológica, 

organizacional e institucional, assume importância ainda mais destacada. A intensificação 

dos processos de adoção, difusão de inovações e sua posterior superação, implica que o 

tempo necessário para lançar e comercializar novos produtos tem-se reduzido e que os 

ciclos de vida dos produtos e processos estão também menores. Tal percepção tem levado 

alguns autores a qualificar a nova economia como "economia da inovação perpétua". 

A capacidade de gerar e absorver inovações é, portanto, vista como elemento-chave 

da competitividade dinâmica e sustentável. Incrementar o processo de inovação requer o 

acesso aos conhecimentos e a capacidade de apreendê-los, acumulá-los e usá-los. O caráter 

complexo e dinâmico dos novos conhecimentos requer ênfase especial no aprendizado 

permanente e interativo, como forma de indivíduos, empresas e demais instituições 

tornarem-se aptos a enfrentar novos desafios e se capacitar para uma inserção mais positiva 

no novo cenário. 
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5.2 - INOVAÇÃO E APRENDIZAGEM ATRAVÉS DE UM PROCESSO 
SISTÊMICO 

 

“A competitividade é algo móvel e a única maneira de se  

manter competitivo ao longo do tempo é através de um 

processo de inovação permanente”. 

(Porter, 1992) 

 

inovação é uma palavra que não se encerra na sua definição, mas que conota 

diferentes referências na área empresarial, como se demonstra no texto seguinte: Segundo 

a Enciclopédia Ilustrada Castelhana SOPENA, a palavra inovar significa “alterar ou 

mudar as coisas, introduzindo novidades nelas”. 

Conseqüentemente, é necessário definir novidade, que, segundo a mesma fonte, 

são: 

“...estados das coisas recém feitas ou inventadas. Mudança das coisas que 

pelo normal têm estado fixo, ou se acreditava que o deveria ter: estranheza, 

admiração que causa uma coisa antes não vista nem ouvida”.  

Se a definição anterior é acertada e de rigor similar a qualquer outra definição de 

inovação, o importante é o alcance dessa palavra em nível de empresa, e que benfeitorias 

pode representar para uma companhia; para isto Kuczmarski (1996) estima que “a 

inovação é a melhor e única maneira de sortear a concorrência, anteceder ao conjunto da 

indústria e, o mais importante, criar produtos novos para o mercado que reforcem as 

margens de lucro e promovam os sistemas de ingressos. Quer dizer, pode resultar a arma 

competitiva mais poderosa de uma companhia”. 

Esta definição está dando um valor de importância substancial à inovação dentro do 

jogo comercial. Um outro dado importante que é interessante conhecer da inovação é a 

área na que se aplica ou se desenvolve; na definição de Porter (1991), que oferece uma 

visão completa: “A inovação se pode, não somente manifestar nas novas tecnologias, mas 
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no programa de um novo produto, um novo processo de produção, um novo enfoque de 

marketing, ou uma nova maneira de formular ou organizar-se”. 

As definições anteriores, na realidade explicam que a inovação é uma novidade que 

fornece lucros à empresa e que pode ser aplicada em vários pontos da organização. 

Segundo Drucker (1985), existem sete fontes de inovação, onde as primeiras quatro estão 

dentro da empresa, sejam instituições privadas ou de bem público, sejam da indústria ou do 

comércio, a saber:  

1) O inesperado: os sucessos, as falhas ou os eventos extremos inesperados.  

2) A incongruência entre a realidade como ela é e como se acredita que ela deveria 

ser.  

3) A inovação baseada nas necessidades dos processos.  

4) As mudanças na estrutura da indústria ou a estrutura do mercado, que 

acontecem repentinamente.  

As restantes compreendem mudanças que acontecem fora da empresa: 

5) Demografia (mudanças na população). 

6) Mudanças na percepção, ânimo e sentido. 

7) Novos conhecimentos científicos e não-científicos.  

A criatividade e a inovação constituem o ponto de partida do desenvolvimento da 

inovação como um processo. É importante deixar claro que ser criativo e ser inovador são 

coisas muito diferentes; segundo Levitt (1981), “criatividade é imaginar coisas novas. 

inovação é fazer coisas novas”.  

Hoje acredita-se que os conceitos de mudança e de inovação estão profundamente 

imbricados no conceito de aprendizagem. Na sua análise do sistema japonês de inovação, 

Lastres (1996) mostra que o Japão desenvolveu uma forma organizacional que enfatiza a 

aprendizagem e a inovação através de um processo sistêmico, com efeitos sinergéticos 

entre instituições do governo formuladoras de políticas (nível macroeconômico), 
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instituições de intermediação tipo associações industriais e de suporte (nível 

mesoeconômico) e empresas produtoras de bens e serviços (nível microeconômico).  

Uma análise detalhada do sistema japonês mostra que a dinâmica de interação entre 

o setor produtivo, as universidades, as instituições de apoio e fomento e as instituições de 

intermediação levaram as empresas japonesas a uma trajetória de aprendizagem e 

capacitação.  

Esse processo de aprendizagem ocorreu em vários estágios passando por “aprender 

a produzir”, “aprender a produzir com qualidade”, “aprender a inovar” e “aprender a 

inovação sistêmica”.  

As principais conclusões desta análise foram:  

1) O sistema de inovação japonês (SIJ) dá grande ênfase ao processo de 

construção de uma visão conjunta dos objetivos de futuro e a um alto grau de 

conectividade. Estes são importantes elementos que facilitam o processo de 

aprendizagem e de difusão das novas tecnologias. 

2) A troca de informação permeia todo esse processo tanto dentro da empresa 

através de programas de rodízio de funcionários, como nos programas 

colaborativos entre e intra-empresas ou no diálogo entre setores públicos e 

privados, gerando consensos e comprometimentos. 

3) A eficiente gestão de um sistema de informação para inovação é perseguida 

tanto no nível micro, como no meso e macroeconômico. É importante ressaltar 

a forma pela qual o SIJ se organiza, articula e coloca a aquisição e intercâmbio 

de informações e experiências na base de seu processo de acumulação de 

capacitação tecnológica, competitividade e crescimento industrial. Esta tem sido 

a explicação do grande sucesso japonês na promoção e incorporação de 

inovações, inclusive nos casos em que a base do conhecimento científico foi 

gerada em outros países. 

4) O processo de discussões e negociações entre as esferas governamentais, 

industriais, técnico-científicas e correlatas têm sido fundamentais na definição 
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de estratégias e políticas que visam a rápida identificação e difusão de 

oportunidades tecnológicas e industriais. 

Lastres & Ferraz (1999) chamam a atenção para o fato de o poder não mais se 

restringir ao domínio dos meios materiais e dos aparatos políticos e institucionais, mas que 

cada vez mais é definido a partir do controle do imaterial e do intangível – seja das 

informações e do conhecimento.  

Dentro desse contexto, é necessário que se desenvolvam novas políticas industriais, 

tecnologias e de inovação que sejam capazes de lidar com a nova realidade sócio-

econômica. 
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5.3 - INTERAÇÕES PARA A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

 

“O processo de inovação é um processo interativo, 

realizado com a contribuição de variados agentes 

econômicos e sociais que possuem diferentes tipos de 

informações e conhecimentos”. 

(Lemos, 1999) 

A complexidade da interação na inovação tecnológica é ilustrada na Figura 5.3, que 

envolve a sobreposição de um conjunto de setores como o da indústria, o acadêmico e o 

governamental com produtos, clientes, empresas e aplicações. O que esse diagrama 

enfatiza é que existem muitas interações entre tecnologia, empresas, indústrias, 

universidades e governo e entre tecnologia e produtos, clientes e aplicações.  

A conexão direta entre tecnologia, empresas e clientes é feita através dos produtos 

que agregam as tecnologias que as empresas vendem para os produtos. A pesquisa conecta 

a indústria à universidade e os setores governamentais, além de conectar também às 

empresas e à tecnologia. As empresas usam tanto a pesquisa como a tecnologia no design e 

na produção. É importante notar que as empresas e seus clientes estão ligados através dos 

produtos das empresas, conforme Figura 5.3, na página a seguir. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.3 - Interações da inovação tecnológica. 
Fonte: Betz (1997). 
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Essas conexões são importantes por vários motivos. Primeiro, a sofisticação 

tecnológica de uma empresa é limitada pela capacidade de pesquisa da infra-estrutura de 

P&D industrial, universitária e governamental da qual a empresa participa. 

Segundo, a pesquisa e a capacidade tecnológica de uma empresa são conhecidas 

pelos clientes só através dos produtos da empresa. Pesquisa e capacidade técnica que não 

contribuam para produtos úteis, de alta performance, de boa qualidade e de baixo custo não 

têm valor para a empresa. Em conseqüência, as empresas são muito seletivas sobre a 

contribuição das pesquisas e das tecnologias; 

Terceiro, uma vez que a satisfação de um cliente com um produto depende da 

performance do mesmo numa determinada aplicação, e que a empresa não experimenta 

diretamente esta aplicação, é a aplicação que representa a grande fonte de incerteza sobre o 

sucesso comercial de uma empresa no design dos seus produtos.  

Um exemplo da diferença entre o produto e sua aplicação pode ser visto no caso da 

Sony, que, na década de 70, inovou lançando o videocassete no formato “Beta”. Entretanto, 

perdeu o mercado de videocassetes para as outras empresas concorrentes que lançaram o 

formato “VHS”. Betz (1997) descreve que o público preferiu o VHS ao Beta pelo fato de 

as fitas originais da Sony só permitirem 4 horas de gravação. 

Apesar de a tecnologia ser amplamente reconhecida como essencial à 

competitividade, a gestão da tecnologia tem representado uma das atividades mais difíceis 

das atribuições dos gerentes. Existem muitas razões para explicar o fato de algumas 

empresas falharem na exploração das vantagens tecnológicas e perderem 

conseqüentemente posições junto aos concorrentes. Entre essas razões podem ser citadas 

(Betz, 1993): 

• A síndrome do não-foi-inventado-aqui, que faz com que a empresa não procure 

efetivamente explorar tecnologias importantes desenvolvidas em qualquer outro 

lugar fora da empresa. 

• A separação física dos laboratórios de pesquisa do setor responsável pelas 

estratégias empresariais, fazendo com que não haja efetivamente uma 

integração entre pesquisa e desenvolvimento de produtos. 
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• Uso de técnicas não adequadas de planejamento e monitoramento tecnológico 

podendo resultar numa visão distorcida do futuro. 

• Uso tardio de novas tecnologias, tendo como conseqüência a perda do mercado 

para os concorrentes. 

Rostrup & Nielsen (2000) ressaltam que a pesquisa é apenas parte do processo de 

inovação. A capacidade de utilizar os resultados é que é decisiva. A maior fração de 

inovação está geralmente ligada a melhorias incrementais, e essas ocorrem através de uma 

colaboração estreita com clientes e fornecedores.  

Nesse sentido, para as empresas industriais, o processo de inovação representa o 

gerenciamento do conhecimento, independentemente de sua fonte, e da criação das 

necessárias competências para transferir esse conhecimento para o ambiente empresarial. 

“Na realidade, o papel do gerente de tecnologia é providenciar para que a 

empresa disponha e se utilize das tecnologias de que necessita, 

independentemente da fonte de que provenham” (James F. Martins, vice 

presidente de tecnologia da Exxon, citado por Leonard Barton, 1998). 

O sucesso de uma empresa de base tecnológica, isto é, empresa que compete com 

base em vantagens tecnológicas, depende, portanto, da sua habilidade em explorar e 

desenvolver um fluxo de novos produtos mantendo níveis de qualidade e preço, 

desenvolver ou adaptar novas tecnologias para atender às necessidades futuras e saber 

responder rapidamente ao aparecimento de novos concorrentes ou de oportunidades 

imprevistas. Para isto a empresa precisa investir na sua competência central, verificar se 

está preparada tecnologicamente para sustentar sua vantagem competitiva e investir em 

tecnologias futuras. Além disto, a empresa precisa fazer tudo isto num período de tempo 

menor e com menor custo que seus concorrentes (Shenhar & Adler, 1996). 

Os autores identificam 5 (cinco) componentes que constituem a base tecnológica da 

empresa:  

1) Patrimônio tecnológico central, que representa o coração das competências 

centrais da organização. Constitui o conjunto de tecnologias contidas nos 
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produtos e processos que são chaves da competitividade presente e futura da 

empresa. 

2) Patrimônio organizacional, que são os fatores que permitem à companhia criar e 

explorar novas tecnologias. Inclui habilidades dos gerentes e empregados, os 

procedimentos de tomada de decisão e compartilhamento das informações, a 

estrutura organizacional, estratégias e cultura da organização. 

3) Patrimônios externos, que representam as ligações entre a empresa e seu 

ambiente, incluindo relações com parceiros, concorrentes, fornecedores, 

clientes, associações profissionais, instituições e P&D, universidades, 

consultores, políticos e a comunidade em geral. Esse componente focaliza uma 

grande fonte de conhecimentos representada pela importação de saber de fora 

da empresa. Para explorar esse ambiente de aprendizagem, a empresa precisa 

desenvolver uma rede de conhecimento com o ambiente externo. 

4) Desenvolvimento de processos, que envolve as formas de desenvolvimento das 

tecnologias do presente e do futuro. 

5) Patrimônios complementares, que envolvem marketing, logística, manufatura, 

sistema de informações. 

Barton (1998) dedicou-se ao estudo das empresas cujas aptidões estratégicas se 

fundamentam na tecnologia. As aptidões tecnológicas estratégicas de uma empresa 

constituem uma vantagem competitiva pois elas são estabelecidas lentamente ao longo do 

tempo e normalmente não podem ser facilmente imitadas: 

“O mecanismo primordial para a criação e o aprimoramento de aptidões 

tecnológicas é o desenvolvimento de novos produtos e processos, e é nesse 

contexto de desenvolvimento que a Gestão do Conhecimento tecnológico 

deve ser explorada. Este contexto é extremamente amplo pois abrange todas 

as funções de uma empresa, da pesquisa aos serviços, incluindo tanto o 

marketing quanto a engenharia, tanto o design quanto a fabricação [...]. Os 

produtos são manifestações palpáveis do conhecimento, e o quanto valem 

depende, em grande parte, do valor do saber que incorporam”. 
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Barton (1998) cita a Chaparral Steel, cuja gerência define sua aptidão estratégica 

como sendo a capacidade de rapidamente transformar a tecnologia em novos produtos e 

processos. Chama atenção para o perigo das “limitações estratégicas”, que decorrem das 

“aptidões estratégicas” quando estas não são constantemente avaliadas e adverte: os 

gerentes precisam captar muito bem os sinais que indicam quando uma aptidão estratégica 

está sufocando o crescimento e impedindo a adaptação, ou seja, está funcionando como 

uma limitação estratégica. 

Para Barton (1998) as principais atividades geradoras de conhecimentos que cabe 

aos gerentes orientar, controlar e incentivar são:  

• solução compartilhada de problemas, 

• experimentação e prototipagem, 

• integração de novos processos e instrumentos técnicos, e 

• importação de saber de fora da empresa. 

No próximo item será analisada a relevância da “importação de saber de fora da 

empresa”, que representa uma das atividades geradoras de conhecimento tecnológico 

propostas por Barton (1998). Essa atividade está inserida na componente “patrimônios 

externos” de Senhar & Adler (1996), representados pelas ligações entre a empresa e seu 

ambiente, incluindo relações com parceiros, concorrentes, fornecedores, clientes, 

associações profissionais, institutos de P&D, universidades, consultores, políticos e a 

comunidade em geral. É ressaltada a importância da utilização de know-how de fontes 

tecnológicas externas para o desenvolvimento de novos produtos e processos. 
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5.4 - APRENDENDO COM O AMBIENTE EXTERNO 

 

“A capacidade de uma empresa de reconhecer o valor de 

informações externas novas, assimilá-las e aplicá-las com 

fins comerciais é fundamental para suas aptidões 

inovadoras”. 

(Cohen & Levinthal, citado por 
Leornad  Barton (1998) 

 

O fato de competitividade das empresas no mundo globalizado depender da 

inovação de produtos e processos e de um esforço de P&D tem representado um grande 

desafio para os dirigentes das empresas.  

O mundo atravessa uma Era Pós-Industrial, também conhecida como Era do 

Conhecimento, onde a disponibilização e o processamento de informações tornar-se-ão 

necessidades críticas para todas as organizações (Drucker apud Ganesh & Zaveri, 2001). 

Segundo Tarapanoff (2001), o aprender com o ambiente externo é um processo 

perfeitamente sintonizado com a Era do Conhecimento e “constitui, do ponto de vista 

teórico, uma nova metodologia, uma nova abordagem e síntese teórica, para o 

planejamento e administração estratégica das organizações e para sua tomada de 

decisão”.  

Para Prescott & Miller (2002), cada vez mais, os estrategistas da gestão estão se 

apoiando em uma prática denominada Inteligência Competitiva, onde o seu mote principal 

é o aprendizado com o ambiente externo às organizações. O seu objetivo: obter 

informações que subsidiem o processo de tomada de decisões estratégicas e que possam 

ser utilizadas para colocar a organização empresarial na fronteira competitiva dos avanços, 

com geração de inovação. 

A sobrevivência no atual ambiente de negócios depende da construção e aplicação 

de uma boa estratégia, apoiada em inovação e criatividade, o que exigirá da organização 
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conhecer e antever o que ocorre ao redor do empreendimento, percebendo as ameaças e 

antecipando as oportunidades de crescimento.  

Segundo Barton (1998), esses gerentes precisam expor suas empresas a um 

bombardeio de novas idéias vindas de fora a fim de combater as limitações estratégicas e 

incentivar os empregados a coletar e disseminar informações internamente. Além disto, a 

empresa precisa desenvolver uma rede de conhecimento, formando um ambiente 

tecnológico propício à inovação. Barton (1998) ressalta: é preciso criar fronteiras 

permeáveis ao conhecimento! 

A este respeito cabe citar a pesquisa desenvolvida por Barbora (1997) sobre a 

intensidade com que os profissionais obtêm acesso a informações provenientes dos 

ambientes externo e interno às organizações. A pesquisa demonstrou grande receptividade 

dos profissionais em ter acesso a mais informações sobre novos produtos e processos, o 

que pode favorecer a criação de ambientes propícios à inovação: 

“Um aspecto marcante do comportamento informacional dos profissionais 

em relação ao ambiente externo é o seu grau de interesse por informações 

sobre novos produtos/processos e sobre os concorrentes de suas 

organizações. Esses elementos, combinados a igual nível de interesse por 

informações sobre planejamento estratégico, demonstram um alto grau de 

sensibilidade a essas questões, [...] os dados sugerem a existência de 

oportunidade para a implementação de sistemas de informação que se 

responsabilizem pela coleta, organização e disseminação de informações 

referentes ao ambiente externo”. 

O resultado da pesquisa de Barbora (1997) mostra uma oportunidade de ser criarem 

mecanismos para apresentar o conhecimento numa forma que o torne acessível àqueles que 

precisem dele, acelerando o processo de inovação e mudança tecnológica. 

O processo de geração de conhecimentos e de inovação implica o desenvolvimento 

de capacitações científicas, tecnológicas e organizacionais e esforços substanciais de 

aprendizagem, que incluem a interação com fontes externas, como fornecedores em geral, 
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clientes, consultores, universidades, centros de pesquisas, entre outros. Esse processo é 

conhecido como learning by interacting (Lemos, 1999). 

Entre as principais atividades geradoras de conhecimentos citados por Barton 

(1998), cabe ressaltar a “importação do saber de fora da empresa” e “as outras 

organizações” que representam importantes fontes de conhecimento (Figura 5.4).  

Ressalta-se o papel das instituições de pesquisa e universidades, que fornecem a 

base de desenvolvimento científico e tecnológico, para a geração de conhecimentos e 

capacitação de pessoas. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 5.4 - Fontes de saber tecnológico. 
Fonte: Barton (1998). 

 

Gibbons & Johnston, citados por Faulkner, Senker & Velho (1995) desenvolveram 

uma pesquisa detalhada sobre as principais fontes de informações científicas e tecnológicas, 

usadas pelas indústrias na solução de problemas e no processo de inovação encontradas 

pelos autores foram cerca de 1/3 desses inputs é obtido de fontes externas às empresas. 

Outro 1/3 deriva de P&D interna, e o terço restante é proveniente dos conhecimentos dos 

próprios funcionários, como resultado de sua educação e experiência acumulada anterior. 

Os estudos dos autores confirmaram que:  

• As empresas fazem uso rotineiro das instituições públicas de pesquisa, no 

processo de inovação. 
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• O que as empresas ganham das instituições públicas de pesquisa são acesso ao 

conhecimento, além de conselhos técnicos e assistência. 

• Esses inputs são obtidos através de uma combinação de leitura e contatos 

pessoais. 

Uma conclusão importante do estudo foi constatar que a conversão de novos 

produtos é um processo extremamente complexo, que a interação entre a pesquisa 

acadêmica e a pesquisa industrial não é óbvia nem direta e que o processo de inovação 

exige conhecimentos de várias fontes, tanto internas como externas às empresas. Os 

autores também chamam a  atenção para a importância do fluxo de conhecimentos entre 

empresas pertencentes à cadeia de fornecedores e entre competidores, para o processo de 

inovação. Outra conclusão importante foi que o sucesso da inovação industrial depende de 

uma organização efetiva que inclui “o casamento” de oportunidades técnicas e 

mercadológicas com perspicácia. Logo, é requerida capacidade de gestão envolvendo 

várias áreas, não simplesmente capacidade em pesquisa. O desafio colocado pela inovação 

tende a ser visto como sendo de natureza organizacional mais do que intelectual, a esta tem 

sido a maior preocupação encontrada na literatura. 

Estudos mostraram que toda inovação significativa é feita através de um longo 

caminho de contribuições técnicas e científicas provenientes de usuários, empresas, 

universidades e instituições de pesquisa, sendo quase impossível considerar que a inovação 

possa depender de apenas um indivíduo ou organização. Segundo Freeman (1992), 

inovações incrementais usam fortemente a experiência do usuário, inovações radicais usam 

prioritariamente instituições de P&D e a capacidade de se comunicar e interagir com a 

variedade de agentes é um dos ingredientes mais importantes do sucesso. 

Lemos (1999) cita a definição de Freeman para a inovação radical e a inovação 

incremental: 

“A inovação radical é o desenvolvimento e introdução de um novo produto, 

processo ou forma de organização da produção inteiramente nova. Este 

tipo de inovação pode representar uma ruptura estrutural com o padrão 

tecnológico anterior, originando novas indústrias, setores e mercados [...] 
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como por exemplo, a introdução da máquina a vapor, no final do século 

VXIII, ou o desenvolvimento da microeletrônica, a partir da década de 1950 

[...]. A inovação incremental refere-se à introdução de qualquer tipo de 

melhoria em um produto, o processo ou organização da produção dentro de 

uma empresa, sem alteração da estrutura industrial”.  

Nos países desenvolvidos, a interação entre o setor de pesquisa e o setor 

empresarial faz parte da estratégia das empresas na gestão do seu conhecimento 

tecnológico, onde as fontes externas de conhecimento representam parte importante dessa 

estratégia. Barton (1998) cita o exemplo das universidades americanas que, como 

produtoras de conhecimento, estão se tornando mais agressivas na obtenção de valor 

financeiro para seu saber científico através de alianças e patentes. O número de patentes 

concedidas às universidades norte-americanas aumentou de 434 em 1981 para 1.306 em 

1991. Só o MIT (Massachussets Institute of Technology) registra anualmente entre 80 a 

100 licenças de tecnologia. (Buderi, citado por Barton (1998). 
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5.5 - A IMPORTÂNCIA DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NA 
GESTÃO DO CONHECIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

 
 

“As tecnologias úteis para a Gestão do Conhecimento são 

aquelas que propiciam a integração das pessoas, que 

facilitam a superação das fronteiras entre unidades de 

negócio, que ajudam a prevenir a fragmentação das 

informações e permitem criar redes globais para o 

compartilhamento do conhecimento”. 

Jayme Teixeira Filho (in memorian), 
            Revista Decidir/Maio (1998) 

 

Para Drucker (2000), o impacto da tecnologia de informação, principalmente na 

World Wide Web, está afetando as organizações envolvidas com a gestão de novos 

negócios. Segundo o autor, a contratação de pessoas que sabem inovar e que detêm grande 

conhecimento técnico tornou-se proibitivo pelo seu alto custo de alocação.  

Nesse sentido, torna-se essencial a criação de bons talentos dentro da própria 

organização. Assim, o autor defende que, na maioria das vezes, só a adoção de uma 

estratégia mista de ensino presencial e virtual poderá garantir a eficácia de transmissão de 

conhecimentos com a qualidade necessária aos profissionais do futuro. 

Inúmeras e relevantes são as inovações que estão transformando as relações entre as 

organizações e seus clientes (prestação de serviços bancários, delivery de supermercados, 

ensino à distância, entre outras tantas), através do intercâmbio eletrônico de informações e 

da parceria permanente, utilizando as infovias – super canais de comunicação por onde 

fluem as informações para a consecução e manutenção dos negócios modernos.  

A tecnologia não é só uma força de modernização isolada; ela é também o motor 

propulsor da competição global. Os dispêndios econômicos com pesquisa e 

desenvolvimento (P&D), inversões de capitais que são corriqueiras nos países mais 
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desenvolvidos, tornam-se essenciais à evolução de qualquer tipo de organização que deseje 

competir no mundo globalizado, seja qual for o seu grau de desenvolvimento.  

Por outro lado, o encurtamento do ciclo de vida dos produtos expõe as dificuldades 

da maioria das organizações em manter seus investimentos em desenvolvimento de novos 

produtos. Assim, fica óbvio para as empresas que os seus produtos precisam ser 

desenvolvidos e comercializados em menor tempo, para que possam sobreviver diante da 

hiper-competitividade (Galbraith, 1995). 

Contudo, boa parte das empresas prefere eliminar etapas do processo de 

desenvolvimento de novos produtos, acionando seus dispositivos de rastreamento do que 

produzem os concorrentes, valendo-se do aprendizado com o ambiente externo, para 

acompanhar a evolução do estado da arte no seu setor de negócios e, com isso, racionalizar 

os seus normalmente parcos investimentos em P&D.  

Para Galbraith (1995), o dinheiro foi o combustível da sociedade industrial. Na 

sociedade das comunicações e da informática, o combustível é o conhecimento. 

Estabelece-se agora a estrutura de uma nova classe econômica, dividida entre aqueles que 

detêm informações e os que devem atuar na ignorância. Essa nova classe não tem o seu 

poder no dinheiro ou na posse da terra, mas no domínio das informações.  

Tal colocação expõe claramente a quebra de paradigmas que estamos vivenciando e 

que está afetando as estruturas organizacionais em diferentes setores da atividade humana, 

tais como a política, a economia, os negócios, a educação, a saúde pública, o meio militar, 

as igrejas, entre tantos outros. Em todas essas áreas é possível identificar transformações 

na maneira de compreender a realidade dos fatos e de interagir com ela, suplantando 

padrões há muito estabelecidos.  

Nesse contexto de mudanças, os profissionais do conhecimento passam a interagir 

segundo um novo processo de produção, em que são manipulados dados e informações 

qualificadas, permitindo a criação de conhecimento direcionado ao processo decisório das 

organizações e para a geração dos negócios que garantam sua permanência no mercado 

globalizado.  
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As tecnologias de informação vêm induzindo a criação de arquiteturas 

administrativas empresariais ágeis, que demandam um novo tipo de profissional mais 

afeito às hierarquias leves, horizontais, estruturadas em ambientes de trabalho menos 

formais, possibilitando a interatividade rápida dos Recursos Humanos organizados em 

redes informatizadas (Yannis, Gregory & Angeliki, 2002). Com isso, o esforço de coleta 

externa e o uso interno da informação estão entrando em uma nova etapa de valorização. 

 O paradigma tecnológico emergente vem permitindo a construção de sistemas de 

informação mais abertos, estruturados em redes modulares e dinâmicas, sustentadas por 

componentes intercambiáveis. 

Segundo Gates (apud Silva, 2001) as redes informatizadas apresentaram um salto 

quantitativo e qualitativo no ambiente das organizações, que passaram a operar segundo 

uma dimensão de trabalho alinhada com o novo contexto empresarial, explicitado a seguir.  

1. A maioria das transações está se tornando digital, do tipo self-service, e os 

intermediários evoluem para a agregação de valor aos seus produtos (ou não 

sobreviverão no mercado). 

2. À medida que a Internet vier a baixar ainda mais os atuais custos das transações, 

o intermediário desaparecerá ou evoluirá com a adoção de processos de 

agregação de valor.  

3. O serviço prestado aos clientes está se tornando a principal função de valor 

agregado em todas as organizações.  

4. Poucas organizações em cada setor econômico tendem a sobreviver apenas por 

competir com preços menores. Assim, a maioria delas precisará de uma 

estratégia que inclua o oferecimento de serviços aos clientes.  

5. Quando o executivo assume uma abordagem de mercado baseada em serviços, 

deve se assegurar que os profissionais do conhecimento disponham das 

ferramentas de informação adequadas para se conectarem com os clientes e 

demais atores do processo.  
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6. O ritmo acelerado das transações e a necessidade de uma atenção mais 

personalizada aos clientes levam as organizações a adotar processos digitais 

internamente.  

7. Na redefinição de fronteiras entre as pessoas e organizações, a Internet assume 

papel de destaque e permite que uma administração empresarial se estruture 

com mais produtividade.  

8. O “estilo de trabalho Internet” torna possível que empregados colaborem 

remotamente entre si e com os parceiros, na forma de teletrabalho.  

9  A Internet possibilita que grandes organizações pareçam menores e mais 

flexíveis, e que as pequenas organizações se tornem efetivamente maiores do 

que realmente o são.  

10. O tempo que se leva normalmente para “chegar” até o mercado está diminuindo 

para todas as organizações. Utilizar a informação digital para penetrar no 

mercado à frente dos demais concorrentes pode melhorar radicalmente sua 

posição competitiva em seu setor de atividade.  

11. Os operários de tarefa desaparecem. Surgem os trabalhadores do conhecimento, 

com suas funções automatizadas ou combinadas, que exigem um novo tipo de 

processo produtivo, o do conhecimento.  

Para Gates (apud Silva, 2001), no contexto empresarial atual, o executivo deve 

estar atento para os requisitos de implementação e gestão de negócios emergentes, exigidos 

no processo produtivo do conhecimento e nas transações comerciais. Tais requisitos devem 

constar das habilidades do novo profissional do conhecimento, que precisará saber: 

1. Enfatizar somente o que é relevante, para que a comunicação flua pela 

organização através de e-mails, de forma que as decisões ocorram com a 

agilidade requerida. 

2. Analisar dados do mercado de forma on-line, para identificar padrões, 

compreender tendências gerais e personalizar produtos e serviços.  
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3. Usar tecnologias da informação para a análise dos negócios e atividades 

operacionais, repensando de forma integrada produtos, serviços e os resultados 

econômico-financeiros.  

4. Usar ferramentas digitais para criar equipes virtuais interdepartamentais, que 

compartilhem tarefas e aproveitem conhecimentos e idéias em tempo real.  

5. Usar sistemas informatizados para criação de acervos históricos da organização, 

permitindo o uso compartilhado de todos os funcionários envolvidos no 

processo.  

6. Converter os tradicionais processos documentais (que têm no papel o principal 

suporte) em processos digitais, eliminando entraves administrativos e liberando 

os profissionais do conhecimento para tarefas mais importantes.  

7. Entender de tecnologias da informação tanto quanto conhecer outras funções 

internas da organização. Para tal, deverá considerá-las um recurso estratégico 

destinado a alavancar melhores resultados econômico-financeiros.  

Para Tapscott (1999), em relação à implementação e à gestão de novos negócios, o 

profissional do conhecimento deve estar preparado para assumir, além das atividades 

tradicionais, outras tantas, como: 

1. Trocar informações em menor tempo, diminuindo os ciclos operacionais através 

das transações digitais com todos os fornecedores e parceiros comerciais, 

transformando cada processo de negócio numa interação just-in-time. 

2. Usar a transação digital de produtos e serviços para eliminar intermediários nas 

interações com clientes.  

3. Sendo a organização em que atua uma intermediária, usar ferramentas digitais 

para agregar valor às suas transações comerciais.  

4. Usar ferramentas digitais para auxiliar os próprios clientes a resolver problemas, 

reservando o contato pessoal para responder às necessidades complexas e de 

maior significado para os clientes.  
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Essa abordagem de inter-relação entre a tecnologia de informação, inovação 

tecnológica e Gestão do Conhecimento, ganha sentido dentro de uma organização que 

tenha perfil de empreendedora. Essa organização precisa ter consciência clara do propósito 

do Empreendedorismo, deve escolher cuidadosamente sua carteira de produtos e serviços, 

identificar o posicionamento dos concorrentes e enxergar seus pontos fortes e fracos, além 

de realizar parcerias estratégicas. No próximo tópico, o relacionamento entre a Gestão do 

Conhecimento e o Empreendedorismo será explicitado de maneira mais abrangente. 
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5.6 - GESTÃO DO CONHECIMENTO E EMPREENDEDORISMO 

 

Na tentativa de se adaptar às mudanças advindas de períodos de grande turbulência 

econômica, as empresas procuraram, nas últimas décadas, acompanhar o ritmo acelerado 

provocado pelas exigências de um mundo em vias de globalização. Neste momento 

globalizado é marcante a velocidade das mudanças, das transformações econômicas e da 

fluidez das comunicações (Teixeira Filho, 2001). 

Gerir a organização de forma a corresponder aos princípios da Gestão do 

Conhecimento com foco no Empreendedorismo deve ser a principal meta das empresas 

interessadas em assegurar a continuidade do seu trabalho ao longo do tempo. 

A Gestão do Conhecimento baseia-se em recursos existentes, com os quais sua 

organização pode já estar contando - uma boa gestão de sistemas de informação, uma 

gestão de mudança organizacional e boas práticas de gestão de Recursos Humanos.  

O âmago da questão reside no fato de que é preciso aproveitar e explorar todos os 

recursos existentes na empresa para que as pessoas entendam e apliquem as melhores 

práticas, em vez de se buscarem novidades a respeito ou procurar descobrir o que já existe.  

Outro aspecto fundamental para obter sucesso na implantação e instauração da 

Gestão do Conhecimento é o valor agregado às pessoas nas organizações. Como já citado 

anteriormente, a exigência constante de mudanças do mundo na atualidade conduz à 

escolha de uma economia baseada na Era do Conhecimento com a relevância das pessoas 

nos ambientes organizacionais, fortalecida pela prerrogativa da sua capacidade humana em 

gerar conhecimentos infinitamente.  

A velocidade da tecnologia da informação, a explosão do conhecimento científico e 

técnico e a participação efetiva do Trabalhador do Conhecimento devem trabalhar juntos, 

numa relação bionívoca, agregando valor à empresa (Stevens, 1998). 

Alves Filho (2001) considera que nesses tempos da Era do Conhecimento, as 

pessoas constituem, do ponto de vista estratégico, o mais importante patrimônio das 
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organizações; a ascensão do Trabalhador do Conhecimento altera fundamentalmente a 

natureza do trabalho e a agenda dos trabalhadores atuais. 

Para Nonaka (1997), a empresa criadora de conhecimento é aquela que inova 

continuamente, que usa de inteligência para criar novas formas de conhecimento, 

tornando-as fontes de conhecimentos tecnológicos aplicadas a produtos e processos. E 

ainda, que esse conhecimento encontra-se dentro da organização, embutido em todos os 

setores, sendo incorporado ao seu potencial. Entretanto, é preciso criar um senso de 

comprometimento entre o trabalhador e a empresa, explorando ao máximo essa relação 

simbiótica. 

Nesse contexto, todas as empresas possuem um conhecimento organizacional que é 

a capacidade de executar coletivamente tarefas que as pessoas não conseguem fazer 

atuando de forma isolada. O aprendizado ocorre continuamente em todas as empresas 

duradouras. No entanto, é raramente planejado e administrado para que ocorra de maneira 

sistemática indo ao encontro dos objetivos estratégicos traçados pela organização. 

 
5.6.1 - O PAPEL DO GESTOR NA SOCIEDADE DO CONHECIMENTO E DO 
EMPREENDEDORISMO 

 

 

As carreiras profissionais estão sofrendo mudanças nos conceitos de sucesso em 

função de habilidades, competências e de criatividade. Uma boa formação acadêmica 

apenas já não é suficiente para assegurar um bom resultado empresarial. A aprendizagem 

deve ser constante, buscando continuadamente a capacitação profissional de todos os 

integrantes da empresa. 

Nesse contexto, Olivo (2000) afirma que não dá para continuar vivendo 

perigosamente o presente pensando apenas no sucesso do passado em face das alterações 

profundas nas relações de emprego e dos impactos do ambiente sócio-econômico nos 

negócios e nas carreiras profissionais. 

O momento atual é propício para o surgimento de empreendedores, fortalecendo 

seu papel na sociedade, participante das mudanças e inovações, com traços marcantes e 

característicos em sua personalidade.  



 331

O momento atual é propício para o surgimento de empreendedores, fortalecendo 

seu papel na sociedade, participante das mudanças e inovações, com traços marcantes e 

característicos em sua personalidade.  

Segundo Chagas (1999), “Acredita-se hoje que o empreendedor seja o ‘motor da 

economia’, um agente de mudanças.” Já Fillion (1991), citado por Chagas (1991), diz que 

“Empreendedor é uma pessoa que imagina, desenvolve e realiza visões”. 

Conforme Leite (2000), “... ser empreendedor significa ter capacidade de 

iniciativa, imaginação fértil para conceber idéias, flexibilidade para adaptá-las, 

criatividade para transformá-las em uma oportunidade de negócio, motivação para pensar 

conceptualmente e a capacidade para ver, perceber as mudanças como uma 

oportunidade”. 

Nesse sentido de mudanças tecnológicas, Dornelas (2001) afirma que o momento 

atual pode ser chamado de Era do Empreendedorismo, pois são os empreendedores que 

estão eliminando barreiras comerciais e culturais, encurtando distâncias, globalizando e 

renovando os conceitos econômicos, criando novas relações de trabalho e novos empregos, 

quebrando paradigmas e gerando riqueza para a sociedade. 

Na abordagem da Sociedade do Conhecimento, Cavalcanti et al. (2001) apresentam, 

na Figura 5.6.1, um enfoque em que se destaca a capacidade de gerar conhecimento, 

inovação e Empreendedorismo como um tripé que sustentam a inteligência empresarial. A 

base está representada pelo conhecimento aliado à capacidade inovativa e somado às 

características peculiares do empreendedor, os quais juntos integram um modelo para a 

diretriz das ações organizacionais. 

 

 

 

 

INOVAÇÃO EMPREENDIMENTO 

CONHECIMENTO

Figura 5.6.1 - Modelo de inteligência empresarial. 
Fonte: Adaptado de Cavalcanti et al. (2001). 
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O Empreendedorismo é considerado como a criação de valor por meio do 

desenvolvimento de uma organização, e o comportamento do empreendedor é destacado 

por Drucker (1996), como se segue: 

“O empreendedor vê a mudança como norma e como sendo sadia. 

Geralmente, ele não provoca mudança por si mesmo. Mas, isto define o 

empreendedor e o empreendimento: o empreendedor sempre está buscando 

a mudança, reage a ela, e a explora como sendo uma oportunidade”. 

De acordo com Leite (2000),  

“Empreendedorismo significa possuir tenacidade para perseguir e alcançar 

seus sonhos. Se o indivíduo não é interiormente forte e capaz para vencer 

as barreiras e dificuldades próprias de quem começa um novo 

empreendimento, isto é quase impossível. Faz-se mister que o 

empreendedor tenha coragem de assumir riscos calculados, saiba gerenciar 

as incertezas. Também deve ter a disciplina para perseverar na luta e 

superar obstáculos”. 

No panorama de aprendizagem empresarial, os empreendedores de sucesso são 

aqueles que são bons administradores da empresa, e os gestores representam papéis de 

destaque na atual conjuntura ao incentivar a criação de novos negócios de sucesso 

(Dornelas, 2001). 

A Organização de Aprendizagem associada à formação de empreendedores passa a 

ser um dos maiores desafios para os gerentes na atualidade.  

Senge (1997) afirma que a maioria das empresas, considerando a maneira como são 

estruturadas e as dificuldades em mudar comportamentos dos gestores e equipe, não 

consegue aprender e, portanto, 

“... criam graves deficiências de aprendizagem, deficiências estas que 

atuam apesar de todos os esforços de pessoas inteligentes e empenhadas. 

Geralmente, quanto mais elas se esforçam para resolver os problemas, 

piores os resultados”.  
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O autor considera, ainda, que além de apresentar dificuldade em aprender, as 

organizações que aprendem são impedidas de crescer devido à prática gerencial, sendo 

necessário um maior preparo na forma de gestão que concentre as habilidades nas suas 

lideranças. A participação do líder está pautada na projeção e regência das mudanças, 

sendo responsável pelo aprendizado organizacional. O verdadeiro gerente será aquele 

capaz de construir uma visão empresarial compartilhada, será capaz de questionar os 

modelos mentais vigentes e de visualizar os pensamentos sistêmicos.  

Nessa linha de pensamento, Nonaka & Takeuchi (1997) consideram que a prática 

gerencial deve representar o papel de definir os campos do conhecimento, sendo que todos 

os trabalhadores da organização devem envidar e direcionar seus esforços para o 

aprendizado, e, sobretudo, ao gerente cabe a tarefa de clarificar a estratégia empresarial 

adotada, propondo metas motivadoras que estimulem as equipes de trabalho. 

Disseminar o conhecimento empresarial ainda é um desafio, e, segundo DiBella & 

Nevis (1999), nesse aspecto, os empregados temem que ao disseminar seus conhecimentos 

seus empregadores tornar-se-ão menos dependentes deles.  

Portanto, as empresas devem propiciar valores que produzam o sentimento oposto, 

uma vez que, ao compartilhar conhecimentos individuais, os empregados estarão 

contribuindo para a Aprendizagem Organizacional; em contrapartida, as empresas devem 

demonstrar seu reconhecimento por meio de programas empresariais que premiem o 

empregado que contribuir com idéias inovadoras, empreendedoras, para reduções de custo 

ou aumento de produtividade, entre outros exemplos. 

Leite (2000) propõe um círculo virtuoso de valorização do indivíduo nas 

organizações, conforme demonstrado na Figura 5.6.2. 

Segundo Leite (2000), 

“O desenvolvimento da capacidade empreendedora nos indivíduos, através 

de mecanismos educativos, que leva em consideração as particularidades 

apontadas, baseia-se na percepção dos vetores que suportam esta 

capacidade. De fato, a atitude empreendedora está diretamente relacionada 
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com a dinâmica de valorização do indivíduo como agente que interage com 

a sociedade, ao longo dos ciclos virtuosos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 5.6.2 -  A Dinâmica de Valorização dos Indivíduos. 
Fonte: O Fenômeno do Empreendedorismo – Leite (2000). 

 

A vida em comunidade leva a um alto grau de participação e de comprometimento 

entre os grupos, estreitando os laços de compartilhamento de conhecimentos e troca de 

informações. Uma das metas da gerência deve ser tornar o ambiente de trabalho um espaço 

agradável, humano, onde não se reserve somente para produção, mas, um espaço gerador 

de conhecimento, onde a criatividade e o espírito empreendedor possa fluir. 

No propósito de tornar o ambiente receptivo aos princípios da Gestão do 

Conhecimento e de práticas empreendedoras, toda a organização estará envolvida e 

usufruirá dos benefícios gerados. Nesse sentido, Spender (2001) apresenta um modelo que 

reposiciona os gerentes nos novos sistemas de Gestão do Conhecimento: "eles não são 

mais os designers e controladores implícitos da teoria da organização clássica. Tornam-se 

participantes de um processo social que está além de seu controle imediato".  

À alta administração cabe a responsabilidade de gerenciar o trabalho voltado para o 

conhecimento e fazer com que as empresas utilizem cada vez mais essa ferramenta 

intelectual. Porém, necessário se faz ter consciência de que é mister começar realizando 

ações pequenas que levem gradativamente ao progresso das ações pautadas nos princípios 

INFORMAÇÃO CONHECIMENTO COMPETÊNCIA CAPACIDADE 

DINÂMICA DE VALORIZAÇÃO 

APRENDER APRENDER APRENDER 
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da Gestão do Conhecimento a ser instaurado. Não é positivo para a organização adotar 

ferramentas "alienígenas" que não apóiem o processo ou que simplesmente tenham sido 

usadas por modismo ou ser conduzidas sem ao menos corresponder à cultura da 

organização. 

A valorização das pessoas, a ausência de inibidores na cultura do conhecimento 

organizacional e o despertar para a gestão empreendedora são fatores positivos nas 

organizações modernas. Nesse aspecto, destaca-se, na atualidade, a importância do 

Trabalhador do Conhecimento, isto é, os profissionais devem ser avaliados não pelas 

tarefas que realizam, mas pelos resultados que eles alcançam. Muitas empresas empregam 

recursos para estimular a inovação, criando uma estrutura de sustentação aos profissionais 

inovadores e empreendedores. 

Para que isto aconteça, Leite (2000), considera que a introdução da cultura 

empreendedora no ensino de terceiro grau pode ser considerada como o primeiro passo no 

alcance de um objetivo maior: a formação de uma cultura em que tenham prioridade 

valores como geração e distribuição de riquezas, independência, inovação, criatividade, 

auto-sustentação, liberdade e desenvolvimento econômico. 

Nesse aspecto, destaca-se, na atualidade, a importância do Trabalhador do 

Conhecimento,  isto é, os profissionais devem ser avaliados não pelas tarefas que realizam, 

mas pelos resultados que eles alcançam. Muitas empresas empregam recursos para 

estimular a inovação, criando uma estrutura de sustentação aos profissionais inovadores e 

empreendedores. 
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5.7 - CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 

 

Este capítulo do trabalho teve como propósito demonstrar a importância que o 

binômio inovação tecnológica-competitividade passou a ter nas estratégias para o alcance 

de vantagens competitivas em organizações do conhecimento. A inovação tecnológica é 

considerada hoje a componente de maior impacto nas mudanças que estão ocorrendo no 

âmbito das empresas.  

Entretanto, apesar de a tecnologia ser amplamente reconhecida como sendo 

essencial à competitividade, a gestão da tecnologia tem representado uma das atividades 

mais difíceis dentre as atribuições dos gerentes.  

A transformação nos padrões de produção ocorrida na última década, em nível 

internacional, exigiu ajustamento do sistema como um todo, tornando a competição cada 

vez mais baseada no uso intensivo e sistemático do conhecimento. Tal situação tem levado 

as empresas a estimular a aprendizagem, a geração e o compartilhamento de conhecimento, 

em decorrência da necessidade de absorver e gerenciar as mudanças tecnológicas 

essenciais ao processo de inovação.  

A partir do modelo conceitual proposto, num primeiro momento, conclui-se  que a 

conversão de novos produtos é um processo extremamente complexo, que a interação entre 

a pesquisa acadêmica e a pesquisa industrial não é óbvia nem direta e que o processo de 

inovação exige conhecimentos de várias fontes, tanto internas como externas às empresas.  

É ainda analisada a importância do fluxo de conhecimentos entre organizações e 

agentes do ambiente externo proposto no modelo conceitual para o processo de inovação, e 

que o sucesso da inovação dependerá de uma organização efetiva que inclui uma perfeita 

ligação entre oportunidades técnicas e mercadológicas com muita perspicácia. Desta forma, 

é requerida uma capacidade de gestão que envolva diversas áreas, não simplesmente 

capacidade em pesquisa e investigação.  

Este capítulo procurou contribuir ainda para um melhor entendimento quanto ao 

papel dos gestores de inovação tecnológica. Estes deverão entender como as organizações 

geram essa inovação e como promovem o acesso a ela – considerando-se a hipótese de a  
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inovação ser produzida externamente -, pelo exercício da Gestão do Conhecimento dentro 

da empresa, através da transferência do conhecimento existente para diversas áreas da 

organização, pela utilização das ferramentas da propriedade intelectual, pelo planejamento 

de estratégias para a comercialização do conhecimento, através da união e do 

gerenciamento de talentos e pela medição do valor do conhecimento agregado aos produtos 

e processos tecnológicos.  

Em outro momento, como contribuição ao modelo conceitual proposto e reforçando 

a sua interação com o ambiente interno, o ambiente externo e ambiente social, deixando 

claro que  toda inovação significativa é feita através de um longo caminho de contribuições 

técnicas e científicas provenientes de usuários, empresas, universidades e instituições de 

pesquisa, sendo quase impossível considerar que a inovação possa depender de apenas um 

indivíduo ou organização. 

O capítulo que aqui se encerra procura também deixar claro que as organizações 

precisam fortalecer suas ligações com o ambiente em que se insere, incluindo relações com 

parceiros, concorrentes, fornecedores, clientes, associações profissionais, institutos de 

P&D, universidades, consultores, políticos e a comunidade em geral, reforçando mais uma 

vez a questão do modelo conceitual proposto para uma Organização de Aprendizagem 

empreendedora estar em perfeita interação e sintonia com os ambientes interno, externo e 

social.  

Por fim, pode-se concluir, através de toda a análise de cunho cultural e 

comportamental aqui apresentada, que as dificuldades são tangíveis, e não são poucas.  

Porém, talvez seja esse o seu maior valor, uma vez que certamente serão essas dificuldades 

que conduzirão à promoção e à implementação da Gestão do Conhecimento e do 

Empreendedorismo.  

Ao decidir sobre como lançar mão dos recursos e ferramentas da Gestão do 

Conhecimento juntamente com as práticas empreendedoras, contando com o preparo e 

capacitação dos gerentes e com o apoio da alta direção, é fundamental construir uma 

equipe de pessoal despojada para explorar suas capacidades individuais, com atividades 

criadoras do conhecimento, sem ressentimentos em relação à organização, sem medo de 
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compartilhar o conhecimento, tornando-o coletivo e transformando os pequenos recursos 

disponíveis na empresa em grandes programas.  

Sem qualquer sombra de dúvida, as organizações serão beneficiadas ao inserir em 

sua proposta de gestão essa nova forma de conduzir seus negócios, suas atividades, seus 

processos, suas relações interpessoais, forma que estará sempre e cada vez mais pautada 

nos princípios da Gestão do Conhecimento, por meio do desenvolvimento de idéias 

empreendedoras. Esse enfoque contribuirá para o aumento da competência da organização 

em gerenciar e criar o conhecimento e o Empreendedorismo para o apoio às tomadas de 

decisão. 
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CAPÍTULO  6 

O MODELO CONCEITUAL PROPOSTO 
PARA UM PROGRAMA DE GESTÃO DO 

CONHECIMENTO EM UMA 
ORGANIZAÇÃO DE APRENDIZAGEM 

EMPREENDEDORA 
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6.1- INTRODUÇÃO 
 

“Nosso comportamento é orientado por nossa crença 

fundamental: O desejo e a capacidade de uma 

organização de aprender continuamente de todas as 

fontes e de converter rapidamente sua aprendizagem em 

ação – é a maior vantagem competitiva”. 

    (Jack Welch - CEO GE) 

 

É inquestionável a crescente importância do recurso "conhecimento" em detrimento 

dos demais recursos econômicos tradicionais, como capital financeiro, mão-de-obra e terra. 

A emergência da "Sociedade do Conhecimento" está refletida nas mudanças estruturais da 

economia, com o aumento contínuo da participação dos setores intensivos em tecnologia e 

a assustadora ampliação das desigualdades econômicas e sociais amplamente evidenciadas.  

As organizações, haja vista o fato de estarem expostas à competição internacional, 

além de aumentar rapidamente seus investimentos em qualificação profissional, pesquisa e 

desenvolvimento, precisam implementar práticas gerenciais modernas e indutoras de 

ambientes organizacionais voltados à inovação de processos e produtos. Precisam adotar 

pró-ativamente estratégias como a Gestão do Conhecimento. Só assim terão condições de 

participar dos fluxos da economia mundial e de acordos internacionais para troca de 

tecnologia e conhecimento. Atualmente, grande parte de nossas organizações, assim como 

as de outros países em desenvolvimento, está ausente desse círculo privilegiado.  

O mundo globalizado impõe reflexões. Não é recomendável pensar em teorias 

econômicas ou modelos gerenciais relacionados à gestão do recurso "conhecimento", sem 

antes analisar as teorias e os estudos feitos por psicólogos que procuram explicar o mágico 

processo que os seres humanos precisam atravessar para criar, aprender e se transformar.  

Outro fato a ser destacado é o avanço da tecnologia de informação e a constatação 

de que, apesar de todo esse desenvolvimento, o cérebro humano continua a ser uma das 

estruturas mais complexas do universo e a fonte de todo o "conhecimento".  
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O conceito de Gestão do Conhecimento está baseado na premissa de que é 

patrimônio intelectual da organização todo o conhecimento gerado e armazenado no 

exercício das funções dos seus empregados. Portanto deve ser preservado e disponibilizado 

para ser utilizado como um bem comum. Gestão do Conhecimento – ou KM, do inglês 

Knowledge Management, é portanto um conjunto de processos empregados pelas 

organizações para colaborar na criação, capturar e compartilhar o conhecimento tácito, 

através do intercâmbio entre profissionais, além de permitir acesso a todo o conhecimento 

da organização, estruturado ou não, sob a forma de conhecimento explícito, de modo a 

atingir plenamente os objetivos da organização.  

Para transformar dados em informações é necessário adotar ferramentas de 

tratamento de informação, como o Gerenciamento Eletrônico de Documentos - GED-, que 

permite agregar a inteligência da organização, facilitando a introdução dos conceitos de 

Gestão do Conhecimento. Para transformar informação em conhecimento é necessário 

tempo. Conhecimento não é dado nem informação, mas está relacionado a ambos. Outras 

tecnologias como Gestão de Relacionamento com Clientes – CRM (sigla do inglês 

Customer Relationship Management), Gestão da Cadeia de Suprimentos – SCM (sigla do 

inglês Supply Chain Management), vêm ajudar as organizações a navegar melhor no 

mundo dos negócios. 

Peter Drucker, escritor, professor,  consultor e fundador do Drucker Foundation for 

Monoprofit Management, foi o primeiro teórico a usar em suas aulas o termo Knowledge 

worker - Trabalhador do Conhecimento. Foi ele, também, um dos primeiros consultores 

organizacionais a chamar a atenção e a avaliar as implicações para o fato de que todos os 

tipos de trabalho, técnicos ou não, estão cada vez mais baseados no conhecimento.  

A evolução da teoria organizacional atualmente está associada à Gestão do 

Conhecimento e depende de uma análise profunda da relação entre algumas variáveis: 

ambiente econômico e social, a evolução da tecnologia da informação, a nova lógica 

organizacional e estudos e concepções sobre a mente e a natureza humana. 

Tendo este cenário como pano de fundo, deve-se pensar em programas de Gestão 

do Conhecimento considerando a necessidade de trabalhar com as pessoas e de estudar a 

cultura da organização para poder propor novos valores, introduzir novas idéias e novas 
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práticas é necessário estabelecer ações que gerem motivação dos trabalhadores do 

conhecimento e que facilitem a introdução de novo tipo de comportamento. 

O foco principal ao implantar um programa de Gestão do Conhecimento, de 

qualquer amplitude, é o elemento humano, são portanto as pessoas. A organização está 

rapidamente mudando de uma base de trabalhadores braçais para trabalhadores do 

conhecimento. Entretanto, sabemos muito pouco sobre o gerenciamento de trabalhadores 

do conhecimento e do trabalho nessa base, como integrá-lo, avaliá-lo e medi-lo. E, apesar 

das inúmeras pesquisas feitas nos últimos 50 anos sobre o assunto, ainda se sabe pouco 

sobre como gerar a motivação e menos como incendiá-la. O interesse das organizações no 

conhecimento, segundo Teixeira Filho (2000), deve-se, entre outros aspectos, ao fato de o 

conhecimento estar associado à ação. O conhecimento é avaliado pelas decisões que 

desencadeia. Um melhor conhecimento pode levar a melhores decisões em marketing, 

vendas, produção, distribuição etc. 

Pensar em Gestão do Conhecimento somente com foco no uso intenso da 

tecnologia é um conceito rudimentar, pois a tecnologia fornece estrutura, porém não 

fornece conteúdo. Para Sveiby (2000) “trata-se de um assunto relacionado a pessoas. 

Certamente a tecnologia é um facilitador, mas por si só não consegue extrair informações 

da cabeça de um indivíduo”.  O lado humano é fundamental à viabilidade e ao valor 

gerado às organizações.  

Nesse sentido, Kotler (1997) alerta que as organizações vêem a tecnologia como 

produtora de interminável fluxo de oportunidade. Todavia levar vantagem na tecnologia 

significa percorrer por uma linha tênue.  

Exemplos de sucesso são os trabalhos realizados em escritórios de advocacia e 

jurídicos de organizações. A proposta para implantar um programa de Gestão do 

Conhecimento é iniciar os trabalhos com a organização dos repositórios do conhecimento 

explícito, estejam em meios eletrônicos ou em papel. É necessário, entretanto, sensibilizar 

e motivar as pessoas para que entendam e aceitem as mudanças de rotinas e de cultura a 

que estarão expostas.   
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O objetivo deste capítulo é apresentar um modelo para implantação de um 

programa de Gestão do Conhecimento em organizações. Esse modelo de Gestão do 

Conhecimento organizacional, baseado em uma visão de integração da organização e seus 

elementos capacitadores de sustentabilidade e competitividade sustentável, foi concebido 

com a visão de tentativa de integração da Gestão do Conhecimento com Aprendizagem 

Organizacional, inovação e Empreendedorismo conforme demonstrado na Figura 6.1.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1 –  Dimensões chave para programa de Gestão do Conhecimento. 
Fonte: O autor do presente trabalho. 

 

• a visão da organização em ambiente interno, ambiente externo e ambiente 

social; 

• dentro do ambiente interno, a integração de fatores-chave, como a gestão de 

pessoas, cultura organizacional, inovação e mudança, processos de negócio, 

estilos de liderança e tecnologias de informação; 

• no ambiente externo, a percepção de fatores extra-organização que influenciam 

diretamente as operações internas, como clientes, fornecedores, concorrentes e 

parceiros de negócio; 

• no denominado ambiente social, o modelo considera aspectos que influenciam 

indiretamente as operações e modus operandi das organizações. Fatores como 

participação da comunicação social, fatores econômicos e políticos, agentes 
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reguladores, responsabilidade social, tecnologias emergentes, educação do 

colaborador, produtos substituídos e novos entrantes; 

• a integração e a interação da Organização do Conhecimento com o ambiente; 

• a integração e a interação da Organização do Conhecimento com fatores de 

Organização de Aprendizagem; 

• a integração e a interação da Organização do Conhecimento com fatores de 

inovação; 

• a integração e a interação da Organização do Conhecimento com fatores de 

Empreendedorismo; 

• o aumento do estoque de conhecimento em vários níveis de análise (indivíduo, 

grupo, organização);  

• a integração do estoque (Capital Intelectual) e do fluxo de conhecimento 

(Gestão do Conhecimento). 

O delineamento do modelo seguiu as recomendações de Bacharach (1979), Sutton 

& Staw (1995) e Weick (1995), que estão relacionadas aos elementos necessários para o 

desenvolvimento de um bom modelo. Um modelo define coerentemente o território de 

interesse e representa uma importante etapa no desenvolvimento de uma teoria.  

De acordo com os referidos autores, são três os principais requisitos necessários a 

um bom modelo teórico: 

1) o modelo deve identificar o fenômeno de interesse; 

2) as principais premissas nas quais o modelo está baseado devem ser clarificadas;  

3) as relações entre os elementos do modelo devem ser descritas. 

No que diz respeito ao primeiro requisito, o foco desta tese é no desenvolvimento 

de um modelo onde a Gestão do Conhecimento possa ser um fio condutor, que integre a 

Aprendizagem Organizacional, a inovação e o Empreendedorismo.   
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As bases conceituais das principais premissas nas quais o modelo está baseado 

foram detalhadamente justificadas nos capítulos 2, 3, 4,  e 5 referentes à fundamentação 

teórica deste trabalho. Um sumário dessas premissas, as quais se configuram no segundo 

requisito para o delineamento de um modelo, é apresentado a seguir conforme Quadro 6.1. 

PREMISSA – 1 
 

A Organização do Conhecimento necessita de fatores capacitadores 
para aumento do estoque de conhecimento organizacional. 

PREMISSA – 2 
 

A Gestão do Conhecimento tem o potencial para gerar aumento de 
produtividade organizacional. 

PREMISSA – 3 
 

A Gestão do Conhecimento abordada tradicionalmente não 
considera de forma integrada a Aprendizagem Organizacional e o 
Empreendedorismo e inovação. 

PREMISSA – 4 
 

A Aprendizagem Organizacional efetiva-se a partir da 
aprendizagem individual e coletiva e a Gestão do Conhecimento é 
fator capacitador para tal. 

PREMISSA – 5 
 

A Aprendizagem Organizacional ocorre em três níveis de análise 
interdependentes: individual, coletivo e organizacional. 

PREMISSA – 6 
 

As mudanças organizacionais e culturais geradas pela Gestão do 
Conhecimento, inovação e Empreendedorismo influenciam as 
operações internas das organizações. 

PREMISSA – 7 
 

A inovação deve ser considerada um termo mais econômico ou 
social do que técnico e como sendo o principal instrumento para os 
empreendedores criarem novas oportunidades. 

 
PREMISSA – 8 
 

O Empreendedorismo deve ser relacionado com a capacidade de 
uma organização em promover processos de mudanças necessários 
ao seu crescimento e ao acesso de todos à riqueza ou inovação 
gerada. 

PREMISSA – 9 
 

Empreendedorismo deve estar voltado para a inovação, 
investimentos, desbravamentos e expansão de novos mercados, 
produtos e técnicas. A preocupação deve ir além da administração 
da organização, chegando até a busca de novas oportunidades de 
atuação. 

Quadro 6.1 – Premissas para o delineamento do modelo conceitual proposto. 
Fonte: O autor do presente trabalho. 
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Estas premissas estão organizadas nas dimensões-chave do modelo proposto, que 

são Gestão do Conhecimento, Aprendizagem Organizacional, inovação e 

Empreendedorismo. A seguir, um detalhamento sobre cada uma das dimensões. 

 

Para as premissas relativas à GESTÃO DO CONHECIMENTO, cabe ressaltar que: 

1) Na Gestão do Conhecimento, as organizações operam melhor dando espaço às 

idéias das pessoas, procurando distribuir o conhecimento tácito coletivo. Para 

isso, tem que se cultivar o principal recurso das organizações, que são os 

talentos e não os ativos ou os lucros.  

2) A Gestão do Conhecimento prescinde de uma arquitetura organizacional 

adequada. Arquitetura esta que tem sido resumida a soluções tecnológicas, 

como um reflexo da forte pressão comercial que essa área exerce. Mas para a 

Gestão do Conhecimento organizacional há outras necessidades que vão além 

de meras escolhas tecnológicas. Assim, os diferentes modelos de Gestão do 

Conhecimento apontam para necessidades de mudança na arquitetura 

organizacional, além das tecnológicas, no sentido de reconfigurar os ambientes 

internos e os mecanismos facilitadores das relações com o ambiente externo. 

Estabelecendo uma arquitetura que permita otimizar os processos de geração, 

tratamento/armazenamento, disseminação e (re)utilização do conhecimento 

organizacional.  

3) O conhecimento sempre esteve no centro do desenvolvimento econômico, pois 

ele está embutido em máquinas, processos, tecnologias, formas de gestão e 

organização, trabalhadores, etc. Mas somente nos últimos anos sua importância 

foi reconhecida e passou-se a dar atenção aos processos de criação, 

aprendizagem, transferência, circulação, acumulação e destruição do 

conhecimento, tanto dentro de organizações individuais quanto de países ou 

redes de atores. 
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4) O conhecimento circula e se transforma muitas vezes dentro da rede formada 

por organizações, empresas privadas, empresas públicas, usuários comuns, 

universidades públicas e particulares e outros atores que participam da geração 

de uma inovação. Mas essa troca de conhecimentos não ocorre de forma natural 

e sem problemas, ela exige disposição de cooperar, contato pessoal, 

coordenação e confiança.  

Para as premissas relativas à APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL, cabe 

ressaltar que:  

1) Em um contexto de incessantes mudanças, com oportunidades de negócios 

mundiais, parcerias estratégicas, e inseridas em ambientes organizacionais 

complexos, conduzem as organizações a uma busca incessante de modelos 

organizacionais mais adequados. Mercados cada vez mais instáveis e 

competitivos exigem o domínio da inovação, seja em produtos ou processos, 

novas tecnologias ou sistemas de gestão. Para isso, as organizações buscam 

desenvolver o potencial e a capacidade de aprender de seus empregados em 

todos os níveis. 

2) Desenvolver essa capacidade está diretamente relacionado à necessidade de 

sobreviver em um cenário cada vez mais instável. A ênfase no aprendizado 

constitui-se uma fonte distintiva de vantagem competitiva para as organizações, 

ao criar um ambiente propício de contínua capacidade de mudança. 

3) Enfim, em termos de definição, Edvinsson & Malone (1998) concordam que 

aprendizagem é um processo que leva a organização de um estado para outro. 

As diferenças de entendimento são entre quais elementos são considerados e 

como se percebe o processo de suas alterações.  De qualquer forma, 

aprendizagem implica mudança, assim como mudanças organizacionais 

implicam algum tipo de retenção da experiência obtida na mudança, tanto em 

termos de coisas apreendidas como no melhoramento dos mecanismos da 

aprendizagem em si. 
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4) Assim, uma vez que se convence que a aprendizagem é parte integrante do 

fenômeno organizacional, pode-se ter, no mínimo, dois entendimentos: que ela 

é um processo organizacional gerenciável e aceitar que ela existe mas que não 

se manipulá-la.  

5) A Aprendizagem Organizacional ocorre de forma mais ou menos direcionada. 

No esforço de melhor agir sobre a realidade na resolução de problemas ou no 

delineamento de ações futuras, os agentes organizacionais podem empreender 

esforços ordenados ou desordenados.  

6) As definições mais comuns de organizações de aprendizagem enfatizam a 

capacidade de adaptação às aceleradas mudanças que ocorrem no mundo 

atualmente, sendo a adaptabilidade crescente apenas o primeiro passo no 

processo de aprendizagem. Elas desenvolvem a capacidade de refletir e 

compreender, rapidamente, sobre os erros e acertos, transformando o 

conhecimento em ação, utilizando todas as informações obtidas através dos 

clientes, concorrentes e fornecedores, possibilitando eficiência competitiva, pois 

investem tempo no desenvolvimento de sua capacidade de aprender. 

Para as premissas relativas à INOVAÇÃO, cabe ressaltar que: 

1) A inovação é o instrumento específico dos empreendedores, o meio pelo qual 

eles exploram a mudança como uma oportunidade para um negócio diferente ou 

um serviço diferente. Ela pode ser apresentada como uma disciplina, ser 

apreendida e ser praticada. Os empreendedores precisam buscar, com propósito 

deliberado, que as fontes de inovação tenham êxito. E os empreendedores 

precisam conhecer e pôr em prática os princípios da inovação bem-sucedida.  

2) A inovação envolve um elemento fundamental de incerteza, devido 

essencialmente: (a) à existência de problemas técnico-econômicos cuja maneira 

de solucionar é desconhecida, (b) impossibilidade de traçar precisamente quais 

serão as conseqüências das ações.  

3) A inovação não é resultado de um processo linear que se inicia com a pesquisa 

básica, passa pela pesquisa aplicada e termina com o desenvolvimento de um 
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novo produto ou processo que é ofertado ao mercado. O processo inovativo não 

é determinista e não segue uma fórmula pronta, ele é socialmente construído 

pelos atores envolvidos ou interessados na geração da inovação.  

4) O processo inovativo deve ser entendido, do começo ao fim, como uma série de 

interações e trocas entre pesquisadores, usuários, técnicos, cientistas, governo, 

organizações, etc, que constituem a rede de inovação. Então, o conceito de rede 

de inovação surge com a percepção de que o desenvolvimento de novos 

produtos ou processos não acontece apenas dentro dos limites de uma 

organização isolada, mas envolve muitos atores e trocas constantes entre eles. 

5) Inovações (de produtos, processos, organizacionais, etc.) são o resultado da 

criação e da combinação de muitos conhecimentos, incorporados em pessoas ou 

presentes em livros, descobertas científicas, opiniões de usuários, etc. Então, 

entender como o conhecimento é criado, circula e se transforma desde o início 

do processo inovativo até o final é uma maneira de esclarecer a própria criação 

da inovação. 

6) O processo de inovação organizacional deve também ser compreendido através 

do caráter ou grau da mudança, isto é, evolucionário e revolucionário 

(transformador). Para Wilson (1992) a mudança evolucionária é aquela que não 

altera os parâmetros organizacionais, enquanto a revolucionária os transforma.  

Sobre as premissas relacionadas ao EMPREENDEDORISMO, cabe salientar que: 

1) O tema central do Empreendedorismo é o desenvolvimento local integrado e 

sustentável. Mais do que uma preocupação com o indivíduo, o 

Empreendedorismo deve ser relacionado com a capacidade de uma comunidade 

ser autora dos processos de mudanças necessários ao seu crescimento e ao 

acesso de toda a população à riqueza gerada. 

2) Empreendedorismo é a capacidade voltada para a inovação, investimentos, 

desbravamentos e expansão de novos mercados, produtos e técnicas. Ao 

contrário dos gestores, que basicamente administram um negócio, o 

empreendedor vai mais além: está sempre em busca de novas oportunidades 
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para seu negócio.  

3) O papel do empreendedor foi sempre fundamental na sociedade. Então, por que 

o ensino do empreendedor está se intensificando agora? O que é diferente do 

passado? Ora, o que é diferente é que o avanço tecnológico tem sido de tal 

ordem, que requer um número muito maior de empreendedores.  

4) Os empreendedores são pessoas que inovam. A inovação é o instrumento 

específico dos empreendedores, o meio pelo qual eles exploram a mudança 

como uma oportunidade para um negócio ou serviço diferente. 

5) Os empreendedores são indivíduos que tomam iniciativa, identificam e criam 

oportunidades de negócios, através da reunião e coordenação de combinações 

de novas pesquisas com o processo contínuo de Aprendizagem Organizacional. 

6) Os empreendedores são indivíduos que inovam, identificam e criam 

oportunidades de negócios, montam e coordenam novas combinações de 

recursos (funções de produção) para extrair os maiores benefícios de suas 

inovações.  

7) A economia e os meios de produção e serviços também se sofisticaram, de 

forma que hoje existe a necessidade de se formalizarem conhecimentos, que 

eram apenas obtidos empiricamente no passado. Portanto, a ênfase em 

Empreendedorismo surge muito mais como conseqüência das mudanças 

tecnológicas e sua rapidez, e não é apenas um modismo. A competição na 

economia também força novos empresários a adotar paradigmas diferentes. 

As relações entre os elementos do modelo, que se equacionam com o terceiro 

requisito de Bacharach (1979), Sutton & Staw (1995) e Weick (1995), são apresentadas ao 

longo deste capítulo. 

Como um tema multifacetado e complexo, a Gestão do Conhecimento envolve 

tanto aspectos objetivos quanto subjetivos. Uma questão subjacente à Aprendizagem 

Organizacional relacionada a esses aspectos subjetivos é o corpo de suposições intangíveis, 

valores e mitologias que, de forma última, movem as organizações (Steil, 1999). 
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Além da Gestão do Conhecimento e da Aprendizagem Organizacional, outras 

questões subjacentes ao modelo dizem respeito à inovação e ao Empreendedorismo.  

Neste sentido, a inovação não é conseqüência de desenvolvimentos da ciência e da 

tecnologia exógenos ao sistema econômico e social, como coloca a abordagem technology 

push, tampouco é resultado exclusivamente de uma demanda revelada, como defende a 

teoria demand pull. O processo inovativo deve ser entendido, do começo ao fim, como 

uma série de interações e trocas entre pesquisadores, usuários, técnicos, cientistas, governo, 

organizações, etc, que constituem a rede de inovação. Então, o conceito de rede de 

inovação surge com a percepção de que o desenvolvimento de novos produtos ou 

processos não acontece apenas dentro dos limites de uma organização isolada, mas envolve 

muitos atores e trocas constantes entre eles. 

Na teoria das redes técnico-econômicas o caminho seguido pelo processo inovativo 

depende dos desdobramentos da rede, ou seja, depende da forma e do conteúdo das 

relações estabelecidas entre os atores participantes. Assim, a geração da inovação não pode 

ser um processo linear, uma vez que é construído por interações entre diferentes atores e 

em diferentes contextos. Nesta teoria, então, o processo inovativo pode ser entendido como 

algo interativo, repleto de loops e socialmente construído. Portanto, a abordagem do 

modelo interativo de inovação e a abordagem das redes técnico-econômicas podem ser 

consideradas convergentes e até complementares para explicar o processo de inovação. 

No modelo de Nonaka & Takeuchi (1997), a inovação é o resultado de diversas 

transformações do conhecimento, principalmente de tácito em explícito. Todo processo de 

criação do conhecimento dentro da organização, tanto na forma de novos produtos e 

processos quanto na forma de novas práticas gerenciais e rotinas organizacionais, é 

baseado na interação e na convivência entre os indivíduos da organização. Esse processo 

não é linear e com sentido único, mas sim composto por movimentos circulares e feedback 

durante toda a criação e desenvolvimento da inovação.  

O processo descrito por Nonaka & Takeuchi (1997) pode ser identificado com os 

loops descritos na fase de desenvolvimento (design) do modelo interativo de inovação. 
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Os autores acima focam sua análise na criação de conhecimento dentro da 

organização, portanto, não analisam as interações entre o pólo tecnológico 

(desenvolvimento) e o pólo científico (universidades, instituições de pesquisa, etc.). 

Um elemento novo trazido pelo modelo de criação do conhecimento é a percepção 

da crescente explicitação e coletivização do conhecimento no decorrer do processo de 

desenvolvimento da inovação. O início do processo é marcado pela utilização de formas 

tácitas e individuais de conhecimento, mas no seu decorrer (com a socialização e 

externalização) o conhecimento coletivo e explícito passa a predominar cada vez mais até 

chegar à inovação. Ou seja, o conhecimento transforma-se de tácito individual em social 

codificado. 

Quanto ao Empreendedorismo cabe ressaltar que, no atual contexto de incertezas e 

desafios, o desenvolvimento e até mesmo a sobrevivência das organizações depende, em 

grande parte, da formação e da capacitação de seus atores. Essa formação, que cada vez 

mais necessita permear todo o processo de vida das pessoas, está voltada não só para 

conhecimentos e habilidades, mas, também, busca a criatividade e a auto-realização do 

indivíduo, o que expressa um dos aspectos fundamentais do Empreendedorismo. Em outras 

palavras, o Empreendedorismo é, também, um estado de espírito que pode muito bem ser 

pensado como o espírito de iniciativa, de crítica e a vontade de vencer. 

Max Weber (apud Filion, 1991), em uma abordagem comportamentalista, 

identificou o sistema de valores como um elemento fundamental para a explicação do 

comportamento do empreendedor, que é visto não só como inovador, mas também como o 

do líder capaz de exercer uma fonte de autoridade formal. 

Os indivíduos empreendedores, além de inovadores, são pessoas criativas, que 

“imaginam a situação e o cenário no qual trabalharão e um número significativo de 

alternativas para a forma como irão organizar e fazer as coisas para transformar suas 

visões em realidade” (Lynn, 1969).  

Segundo Filion (1991) “... o empreendedor é uma pessoa criativa, marcada pela 

capacidade de estabelecer e atingir objetivos e que mantém um alto nível de consciência 

do ambiente em que vive, usando-o para detectar oportunidades de negócio”.  
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Um indivíduo que continua a apreender a respeito de possíveis oportunidades de 

negócios e a tomar decisões que objetivam a inovação continuará a desempenhar um papel 

empreendedor. 

Ainda conforme Filion (1991), “... um empreendedor é uma pessoa que imagina, 

desenvolve e realiza visões”. Visão considerada como a habilidade de definir e alcançar 

objetivos. Em outras palavras, a visão é a imagem desejada de uma situação futura, 

implicando em algo novo. 

Conforme Leite (2000), “Ser empreendedor significa ter capacidade de iniciativa, 

imaginação fértil para conceber idéias, flexibilidade para adaptá-las, criatividade para 

transformá-las em uma oportunidade de negócio, motivação para pensar conceptualmente 

e a capacidade para ver, perceber as mudanças como uma oportunidade”. 

Tendo em vista todo este alicerce conceitual e metodológico, foi criado o modelo 

de programa de Gestão do Conhecimento em uma Organização de Aprendizagem 

empreendedora, cujo detalhamento será realizado no próximo tópico.  
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6.2 - DESCRIÇÃO DO MODELO PROPOSTO  

 

“Visões amplas, se não forem expressas em forma de 

modelo, são capazes de atrair atenção temporária, e até 

angariar seguidores, mas não perduram a menos que 

sejam codificadas em uma forma capaz de ser reproduzida 

e até mesmo ensinada”. 

(Krugman, citado por Fairbanks & Lindsay, 2000) 

 

Davenport (1997) estudou a Gestão do Conhecimento a partir de organizações que 

utilizavam formas de gerenciar o seu conhecimento e conseguiu constatar quatro objetivos. 

Um desses objetivos foi o de criar um repositório de conhecimento, denominado Memória 

Organizacional; outro de prover acesso ao conhecimento; o terceiro, de ressaltar o 

conhecimento do ambiente; e por último o de conscientizar os funcionários que a Gestão 

do Conhecimento gera vantagens organizacionais, a partir do valor do conhecimento 

(Rowley, 1999).  

A Gestão do Conhecimento é reconhecida por muitas organizações engajadas em 

programas e outras atividades que envolvam a capacidade de processar o conhecimento 

(Rowley, 1999). É definida por Galagan (apud Rowley, 1999) a partir de um elenco de 

processos:  

1) a geração de novos conhecimentos;  
 
2) o acesso ao conhecimento externo;  
 
3) a representação do conhecimento em documentos e banco de dados;  
 
4) os conhecimentos embutidos em processos, produtos e serviços;  
 
5) a transferência de conhecimento existente nas redondezas da organização;  
 
6) a utilização do conhecimento para tomada de decisão;  

 
7) o aumento do conhecimento através de incentivos e da cultura organizacional;  
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8) a mensuração do valor do conhecimento; e  
 
9) o impacto da Gestão do Conhecimento.  
 

Teixeira Filho (2001) considera que “entre as diversas formas de gestão possíveis, 

a mais simples tende a funcionar melhor”. Seguindo esse principio buscou-se propor um 

modelo simples e de fácil execução. O autor complementa que como em outros aspectos da 

administração, também em gerência de programas, a complexidade pode dificultar o bom 

êxito e a eficácia do programa.  

Para o entendimento da Gestão do Conhecimento é preciso ter claro que, como em 

qualquer abordagem de gestão, ela é formada por princípios e práticas. Os princípios são 

valores e crenças que irão nortear e fomentar as práticas. As práticas da Gestão do 

Conhecimento são as ações e alguns elementos complementares, como a infra-estrutura, 

que irão gerar e disseminar o conhecimento numa organização.  

Cabe ressaltar que essas duas partes da Gestão do Conhecimento são essenciais e 

devem coexistir numa organização: é preciso desenvolver e manter os princípios 

fortalecedores do conhecimento e também traduzi-los em mecanismos práticos. A falta de 

uma delas pode desestruturar toda essa gestão, tornando-a efêmera, pois a organização 

estará focada apenas na filosofia do conhecimento ou em práticas modistas, sem ligação 

com seus princípios.  

Nesse sentido, procurou-se, no contexto deste trabalho, elaborar um plano para 

implantação de um programa de Gestão do Conhecimento em uma Organização de 

Aprendizagem empreendedora.  

Cabe ressaltar que essas duas partes da Gestão do Conhecimento são essenciais e 

devem coexistir numa organização: é preciso desenvolver e manter os princípios 

fortalecedores do conhecimento e também traduzi-los em mecanismos práticos. A falta de 

uma delas pode desestruturar toda essa gestão, tornando-a efêmera, pois a organização 

estará focada apenas na filosofia do conhecimento ou em práticas modistas, sem ligação 

com seus princípios.  
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O modelo foi elaborado dentro de uma concepção organizacional sistémica e 

multifacetada por ambientes  e seus componentes, como valores sociais, aspectos políticos, 

aspectos econômicos, aspectos informacionais e tecnológicos e aspectos físicos.  

A operacionalização do modelo proposto para implantação de um programa de 

Gestão do Conhecimento em uma organização de aprendizagem empreendedora dá-se  

quando as entradas relativas a cada Fase com suas respectivas etapas devidamente 

efetivadas serão o resultado da Fase anterior, também com suas etapas cumpridas, 

acrescido das Fases anteriores na segunda, terceira e quarta fase. 

Uma visão operacional do modelo proposto pode ser obtida  na Figura 6.2.a., a 

seguir onde se apresenta num primeiro momento as interações e integrações existentes 

entre as  quatro Fases principais que norteiam o modelo para a implantação de um 

programa de Gestão do Conhecimento para uma organização de aprendizagem 

empreendedora com o ambiente interno e os seis fatores determinados como capacitadores 

para uma organização do conhecimento (Estilos de Liderança, Gestão de Pessoas, Cultura 

Organizacional, Processos de Negócios, Inovação e Mudança e Tecnologias de 

Informação).  

Num segundo momento, a interação e integração com alguns fatores no ambiente 

externo, que se refere àquelas organizações ou indivíduos que adquirem os produtos ou 

serviços da empresa; que abrange todas as empresas com as quais a empresa em questão 

compete e que por isso ao mesmo tempo que influenciam estas organizações, podem ser 

influenciadas pelas mesmas. São eles: Clientes, Fornecedores, Parceiros de Negócios e 

Concorrentes. 

Num terceiro momento, a interação e integração com alguns fatores no ambiente 

social que consiste de tendências relativas ao desenvolvimento de novos produtos e 

processos, inovações em tecnologia de informação, tendências científicas e tecnológicas, 

que envolve legislação e regulamentação nacional, regional ou local e desenvolvimentos 

políticos nos diversos níveis de governo, que abrange fatores relativos a mercados de 

capitais, mercados de ações, taxas de inflação, resultados de balança comercial, 

orçamentos do setor público, taxas de juros, índices de crescimento econômico, dentre 

outros e relativo a aspectos, tais como, valores da população, ética referente ao trabalho, 
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tendências demográficas e outros. São eles: Fatores Econômicos, Fatores Políticos, 

Agentes Reguladores, Novos Entrantes, Produtos Substituídos, Educação Colaborador, 

Tecnologias Emergentes, Responsabilidade Social e Comunicação Social. 

A primeira Fase é a PREPARAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO PARA UMA CULTURA 

ORGANIZACIONAL BASEADA NO APRENDIZADO ORGANIZACIONAL, NA 

INOVAÇÃO E NO EMPREENDEDORISMO, composta de quatro etapas: 

1) Comprometimento da alta direção com o Aprendizagem Organizacional, com a 

inovação e com o Empreendedorismo. 

2) Formar equipes de trabalho e fornecer recursos/infra-estrutura necessários à 

execução das atividades do programa. 

3) Estabelecer  objetivos e metas globais do programa e implantar controle 

gerencial como forma de garantir obtenção dos resultados esperados. 

4) Identificar fatores críticos de sucesso para uma organização caracterizada pela 

aprendizagem contínua, pela inovação e pelo Empreendedorismo. 

A segunda Fase é a AQUISIÇÃO, GERAÇÃO DO CONHECIMENTO E 

MAPEAMENTO DOS PROCESSOS DE NEGÓCIOS, composta de cinco etapas:  

1) Identificar processos críticos atuais e futuros para a Organização de 

Aprendizagem empreendedora. 

2) Selecionar e preparar a ferramenta para modelagem de processos. 

3) Elaborar modelagem dos processos de negócios. 

4) Priorizar conhecimentos relevantes. 

5) Identificar e propor melhorias nos processos. 

A terceira Fase é a FORMAÇÃO DA BASE DO CONHECIMENTO, composta de sete 

etapas: 

1) Análise da infra-estrutura tecnológica existente. 
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2) Modelar e construir o sistema de Gestão do Conhecimento inovador para 

uma Organização de Aprendizagem empreendedora. 

3) Criar um protótipo do sistema de Gestão do Conhecimento para uma 

Organização de Aprendizagem empreendedora. 

4) Integrar conhecimentos existentes em sistemas informatizados ao processo 

crítico. 

5) Organizar o conhecimento adquirido para seu armazenamento, 

disseminação e reutilização de forma inovadora e empreendedora. 

6) Implantar o sistema de Gestão do Conhecimento. Divulgar e dar 

treinamento. 

7) Codificação do Conhecimento e Construção da Memória Organizacional. 

A quarta e última Fase é a SOCIALIZAÇÃO DO CONHECIMENTO E 

APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL NUMA PERSPECTIVA EMPREENDEDORA, 

composta de cinco etapas: 

1) Disseminar e compartilhar a memória organizacional, fomentando a 

inovação, o aprendizado organizacional e o Empreendedorismo. 

2) Incentivar a mudança cultural baseada na Inovação, no Aprendizado 

Organizacional e no Empreendedorismo. 

3) Aplicar novos conhecimentos extraídos em atividades diárias numa 

perspectiva empreendedora. 

4) Criar Comunidades de Práticas, promover a socialização da inovação, da 

Aprendizagem Organizacional e do Empreendedorismo. 

5) Analisar resultados e aplicar melhorias em função de critérios baseados na 

inovação, na Aprendizagem Organizacional e no Empreendedorismo. 
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A visão operacional do modelo proposto pode ser visualizada graficamente na 

Figura 6.2.a. a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.2.a – Fluxograma operacional do modelo conceitual proposto. 
Fonte: O autor do presente trabalho. 

 

Após a implantação, as entradas respectivas a cada fase provêm das 

retroalimentações do sistema com a eliminação de pontos fracos e fortalecimento dos 

pontos fortes.  

Nesse sentido, procurou-se, no contexto deste trabalho, elaborar um plano para 

implantação de um programa de Gestão do Conhecimento em uma Organização de 

Aprendizagem empreendedora conforme o modelo conceitual proposto na Figura 6.2.b. 
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6.2.1 - FASE 1 – PREPARAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO PARA UMA CULTURA 
ORGANIZACIONAL BASEADA NO APRENDIZADO ORGANIZACIONAL, NA 
INOVAÇÃO E NO EMPREENDEDORISMO 

 

A fase inicial ocorre quando as organizações e as pessoas alocadas no programa de 

Gestão do Conhecimento passam a conhecer o próprio modelo destinado à implantação e 

os objetivos do trabalho. Quando se tratar do primeiro programa de Gestão do 

Conhecimento, é necessário realizar um treinamento para que a equipe de trabalho conheça 

e todos possuam o mesmo nível de conhecimento sobre o assunto abordado. Para adquirir 

esse nivelamento, é recomendável que o gestor e as pessoas da equipe leiam, assistam a 

palestras e conheçam casos de sucesso de implantação de Gestão do Conhecimento em 

outras organizações. O recomendado é que os responsáveis pelo programa conheçam casos 

de sucesso em organizações do mesmo ramo, ou conheçam programas de Gestão do 

Conhecimento semelhantes ao que a organização pretende implantar.  

Nessa fase, a alta direção da organização define o gestor do programa. O gestor 

deve ser alguém que possui poder de decisão, diretamente ligado à alta direção e que esteja 

convencido do valor gerado pela Gestão do Conhecimento, além de estar comprometido 

com o êxito do programa. 

Uma abordagem recomendada por Morais et all (1999), a ser utilizada nesse tipo de 

programa, é a aplicação da ferramenta 5W + 2H. Nessa ferramenta encontram-se as 

perguntas: por quê? (why?), o quê? (what?), como? (how?), quem? (who?), quando? (when?), 

onde? (where?) e quanto? (how much?). As perguntas ajudam a esclarecer dúvidas e 

indicam um melhor caminho a seguir.  

• Por quê? - É quando justificamos e definimos o porquê de estarmos realizando 

uma determinada atividade. Isto é, quais os interesses e necessidades da 

organização e que, depois de analisados, deram origem ao programa. 

• O quê? - São os objetivos e as atividades que definem para que o programa está 

sendo elaborado e respondem às necessidades e interesses levantados no item 

anterior. 
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• Como? - É a definição de como vamos trabalhar a partir das atividades que 

foram escolhidas, nos diferentes momentos do programa, isto é, na elaboração, 

na execução e na avaliação. 

• Quem? - É o levantamento dos Recursos Humanos que se precisam para a 

realização das atividades propostas: quem participa, quem coordena, quem 

assessora, etc. 

• Quando? - É distribuir o programa no tempo, estabelecendo uma previsão em 

relação a tudo o que deve ser executado antes, durante e depois. 

• Onde? - Definição dos locais da realização das atividades. 

• Quanto? - É a previsão dos gastos da atividade e o levantamento dos recursos 

financeiros. 

Tendo em vista a utilização da ferramenta supracitada e o fato de se tratar de um 

programa, é preciso que o programa de Gestão do Conhecimento receba como 

complemento a aplicação de conceitos de gerenciamento de programas.  

Segundo Vargas (2001), “... gerenciamento de programas é o conjunto de 

habilidades desenvolvidas pela organização, incluindo conhecimento, habilidades 

individuais, ferramentas e técnicas, destinadas ao controle de eventos não repetitivos, 

únicos e complexos, dentro de um cenário de tempo, custo e qualidade pré-determinados”.  

Sendo assim, entendemos que programa é definido por ser um empreendimento 

temporário com características próprias, conduzido por pessoas. Seu foco é atingir as metas 

estabelecidas dentro de parâmetros de prazo, custo e qualidade. Com o objetivo de criar um 

produto ou serviço distinto e único.  

Nos motivos para se fazer um gerenciamento de programas estão compreendidos o 

aumento na competição, padrões de qualidade, atualização tecnológica, mudanças nas leis, 

pressões econômicas, resumindo, “Necessidade de Sobrevivência”.  

Para um programa ter sucesso não basta só a participação das partes envolvidas no 

programa é preciso gerenciar, ou seja, executar atividades e tarefas que têm como 
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propósito planejar e controlar atividades de outras pessoas para atingir objetivos que não 

podem ser alcançados caso as pessoas atuem por conta própria. 

Um programa de Gestão do Conhecimento bem-sucedido é aquele que é realizado 

conforme planejado, ou seja, se o programa gastou menos recursos do que foi previsto, 

houve uma falha de planejamento que permitiu que os recursos fossem superestimados, 

isso não é considerado uma vitória ou economia.  

Na verdade, a gerência de programas é a aplicação de conhecimentos, habilidades, 

ferramentas e técnicas em programas com o objetivo de atingir e/ou exceder as 

necessidades e expectativas dos clientes e demais partes interessadas no programa. 

Um programa consiste de várias áreas como escopo, tempo, custo e qualidade, bem 

como diferentes necessidades (requisitos identificados) e expectativas (requisitos não 

identificados). Um programa é considerado de sucesso quando atingido e concluído dentro 

do tempo previsto, bem como dos valores previstos no orçamento, utilização efetiva dos 

recursos e qualidade requerida. Para atingir esses objetivos é necessário acompanhar um 

programa por etapas bem definidas a partir de cinco fases:  

1) Definição. 

2) Planejamento. 

3) Execução. 

4) Controle. 

5) Finalização. 

O gerenciamento de programas contribui para a construção de organizações mais 

eficientes, melhorando as relações entre setores através do trabalho em equipe. Este 

aspecto é acentuado devido ao fato de o gerenciamento de programa possibilitar um meio 

de solução de problemas, ou seja, existe referência para que as pessoas que fazem parte da 

equipe de programas possam identificar e definir a melhor estratégia de solução. 
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Os processos de gerência de programas podem ser organizados em cinco grupos 

onde cada um deles pode conter um ou mais processo. São eles: 

1. Processos de Inicialização: reconhecer que um programa deve começar e se 

comprometer com sua execução. 

2. Processos de Planejamento: planejar e manter um esquema de trabalho viável 

para atingir aqueles objetivos de negócio que determinaram a existência do 

programa. 

3. Processos de Execução: coordenar pessoas e outros recursos para realizar o que 

foi planejado. 

4. Processos de Controle: assegurar que os objetivos do programa estão sendo 

atingidos, através da monitoração e da avaliação do seu progresso, adotando 

ações corretivas quando necessárias. 

5. Processos de Finalização: formalizar a aceitação do programa ou fase e fazer 

seu encerramento de forma organizada. 

Vargas (2001) complementa dizendo que “os processos se relacionam entre si, 

formando um corpo consistente e uniforme definido etapas a serem cumpridas”. 

Segundo Meiller,  

“... os grupos de processos da Gerência de programas não são separados e 

descontínuos, nem acontecem uma única vez durante todo o programa. Eles 

são formados por atividades que se sobrepõem, ocorrendo em intensidades 

variáveis ao longo de cada fase do programa”. 

Para realizar a preparação e a conscientização para uma cultura organizacional 

baseada na Gestão do Conhecimento, na Aprendizagem Organizacional, na inovação e no 

Empreendedorismo é necessário realizar algumas atividades (Fases e Etapas), 

representadas na Figura 6.2.1 a seguir. 
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Figura 6.2.1 – Fase 1 – Preparação e conscientização para uma cultura organizacional 
baseada no aprendizado organizacional, na inovação e no empreendedorismo. 
Fonte: O autor do presente trabalho. 
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6.2.1.1 - Etapa 1.1 - Comprometimento da alta direção com o aprendizado 
organizacional, com a inovação e com o Empreendedorismo 

 

Essa etapa é caracterizada pela vontade e empenho que a alta direção da 

organização terá no sentido de alavancar o programa de Gestão do Conhecimento e de 

designar os responsáveis pelo programa. Esse comprometimento surge quando a 

organização tem um problema específico que a Gestão do Conhecimento oferece soluções 

alternativas. Para que esse comprometimento não ocorra somente na fase inicial é preciso 

manter a alta direção convencida dos benefícios do programa durante todo o 

desenvolvimento.  

Nesse sentido, o programa só acontecerá, se o gestor do programa apresentar 

periodicamente à alta direção os benefícios que a Gestão do Conhecimento proporciona. 

Esses benefícios podem ser demonstrados através de parâmetros de comparação, 

apresentados por Vasquez Mello (2001). O primeiro parâmetro é comparar a situação 

anterior com a evolução do programa, o segundo parâmetro pode ser mostrar o quanto a 

organização perde se permanecer na situação em que se encontra e não der continuidade ao 

programa. 

A decisão de iniciar o programa e disponibilizar os recursos e infra-estrutura 

necessários deve partir da alta administração da organização. A administração deve 

participar também da definição da área que o programa deve iniciar. Essa área deve ser 

uma área que necessita realmente de um programa de Gestão do Conhecimento, possui 

disponibilidade para dedicar-se ao programa e deve possuir apoio total do gerente da área.  

A necessidade de encontrar uma área favorável à implantação do programa existe 

porque as organizações da Era do Conhecimento enfrentam um enorme desafio diante de 

um período de turbulência, proveniente de um ambiente altamente dinâmico. Diante das 

mudanças nas organizações, as questões sobre como liderar esse ambiente se modificam.  

Não há mais como manter uma relação de comando, controle e subordinação em um 

ambiente no qual se requer um comprometimento maior das pessoas e a capacidade de 

transferir seus conhecimentos sem o constante medo de compartilhá-lo. Desse modo, a 

localização de uma área na organização mais favorável à implantação do programa pode 
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ser um fator de sucesso. Corroborando com esta visão é necessário também ter atenção aos 

modelos de liderança da organização. 

Se na visão tradicional os líderes eram vistos como pessoas que tomavam as 

decisões fundamentais e que energizavam as equipes para alcançar os objetivos das 

organizações, como visão individualista e não sistêmica, em que mitos de liderança estão 

ligados à imagem de um capitão que lidera uma tropa, na visão moderna de gestão, os 

líderes devem assumir outras responsabilidades e outro estilo gerencial (Senge, 1997). 

Os estilos autoritário, rígido ou benevolente não suprem mais as necessidades da 

organização. As pessoas devem estar envolvidas no processo; devem sentir-se parte dele e, 

principalmente, responsáveis por ele. Para tanto, o estilo gerencial, que parece mais 

apropriado nas organizações do conhecimento, é o participativo coletivo, pela sua 

capacidade e astúcia em coordenar o grupo, engajando-o (Angeloni, 2002). 

Se o novo modelo de gestão solicita um estilo gerencial mais participativo e menos 

autoritário, a dúvida que sugere é: quais as principais características, ou melhor, que 

mudanças devem ocorrer no perfil de liderança que possibilitem o afloramento do estilo 

participativo? 

Antes de enfrentar mudanças impostas pelo ambiente inovador, o líder deve mudar 

sua maneira de atuação, tendo que desaprender determinadas atitudes que vinha 

desenvolvendo frente à gestão de uma organização. Para criar o futuro, uma organização 

precisa desaprender pelo menos parte do passado. Todos estão familiarizados com a curva 

de aprendizado, mas que tal a curva de esquecimento – a velocidade com que uma 

organização é capaz de desaprender os hábitos que entravam seu sucesso no futuro? 

Quanto maior o êxito de uma organização, mais achatada é sua curva de esquecimento. Na 

verdade, o que se está dizendo é que uma organização deve se empenhar tanto em esquecer 

quanto em aprender (Hamel & Prahalad, 1995).  

Após detectar-se que a alta administração está engajada e comprometida com os 

objetivos do programa de Gestão do Conhecimento, pode-se passar para a próxima etapa. 
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6.2.1.2 - Etapa 1.2 - Formar equipes de trabalho e fornecer recursos/infra-
estrutura necessários à execução das atividades do programa 

 

Tuthill (1990) define duas pessoas para gerenciar um programa: o gerente da equipe 

e o gerente do programa. Os dois gerentes são designados pelo gestor e aprovados pela alta 

direção.  

O gerente da equipe deve estar comprometido com o esforço do trabalho da equipe, 

e é ele quem controla o orçamento e os recursos do programa; enquanto o gerente do 

programa deve ser quem faz acontecer os eventos, define os Recursos Humanos para 

formar a equipe e libera tempo para que as pessoas se dediquem ao trabalho atribuído, 

fornece os recursos materiais, equipamentos necessários e deve conhecer as pessoas certas 

para cada tipo de trabalho específico. O gerente do programa deve conseguir, junto aos 

respectivos gerentes hierárquicos, a liberação do tempo das pessoas alocadas na equipe. 

Caso esse tempo não seja liberado a uma pessoa específica, essa pessoa não poderá fazer 

parte da equipe. O perfil adequado do gerente do programa, para conduzir um programa de 

Gestão do Conhecimento, deve atender às características definidas pela engenharia do 

conhecimento. Porém, a primeira característica  necessária a quem conduz esse trabalho é 

estar aberto a adquirir, organizar e codificar o conhecimento de domínio do especialista.  

O gerente da equipe e o gerente do programa podem definir o tamanho da equipe e 

os recursos a serem alocados, de acordo com a dimensão e a natureza do programa.  

Sugere-se que a equipe seja formada pelos seguintes profissionais: o gestor do 

programa; o especialista; o gerente da equipe; o engenheiro do conhecimento ou uma 

pessoa que assuma esse papel; o analista de sistemas; técnicos que acompanham o 

especialista nas atividades e trainees ou técnicos novos que acompanhem o programa, com 

o propósito de aprender a atividade do especialista e preservar o seu conhecimento.  

Para a verdadeira integração dessa equipe multidisciplinar é preciso que existam 

fatores motivadores de criatividade. A presença desses fatores faz com que as duas 

barreiras existentes que impedem a inserção ou o desenvolvimento das “estruturas 

benignas” no grupo sejam quebradas e, conseqüentemente, fazem com que as equipes 

sejam capazes de atingir o desempenho esperado em termos criativos. Rickards & Moger 
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(2000) usam o termo “barreira” para indicar um impedimento estrutural ao 

desenvolvimento da criatividade. Os autores vêem as barreiras para o desenvolvimento de 

equipe tanto externamente, como pressões do ambiente, quanto internamente, como 

barreiras socialmente construídas. 

Esta questão tange também uma questão ligada ao empowerment do indivíduo, 

dentre o qual o que realmente funciona e agrega valor ao resultado final é a ação do 

mesmo, de maneira individual e também coletiva. O que realmente necessita funcionar é: 

a) recorrer a pessoas com experiência em processos de mudança, capazes de 

impulsionar a autoconfiança na realização de suas tarefas;  

b) desenvolver sistemas de reconhecimento que inspirem a criatividade, promovendo 

o otimismo e construindo, assim, a autoconfiança;  

c) fomentar o feedback capaz de ajudar as pessoas a tomar melhores decisões 

relacionadas com a visão; e  

d) reequipar gerentes incapacitantes, atribuindo-lhes novas tarefas que demonstrem 

com nitidez a necessidade efetiva da mudança (Kotter, 2002). 

Associando as questões acima à necessidade de Gestão de equipes, pode-se 

entender que existem grupos que jamais chegam a desenvolver essa capacidade – as 

pessoas simplesmente trabalham juntas ou vivem vidas paralelas sem chegar 

verdadeiramente a apresentar as especificações do trabalho em equipe. Outros grupos 

podem adquiri-los para depois perdê-los. 

Cada pessoa tem um conjunto específico de interesses, vocações e experiências, 

entre muitas outras características. Ao se juntar a um grupo, cada uma leva consigo 

expectativas e contribuições completamente diferentes das dos outros. E é por isso que é 

tão difícil alcançar o equilíbrio entre todos os membros da equipe, é preciso que as 

diferenças e individualidades sejam capazes de se encaixar umas nas outras. 

Também é necessário gerenciar as expectativas das partes envolvidas (gerente do 

programa, cliente, organização executora, membros da equipe do programa, patrocinador). 

Pois cada parte possui objetivos diferentes e podem entrar em conflito, por exemplo: 
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O gerente que solicitou um desenvolvimento de um sistema gerencial pode desejar 

custos baixos, o projetista pode dar ênfase aos quesitos técnicos, enquanto a organização 

contratada pode estar mais interessada na maximização dos lucros. 

Após a etapa de formação de equipes de trabalho e fornecimento de infra-estrutura 

necessária a execução das atividades, acredita-se ter caminhado para a etapa de definição 

de objetivos. 
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6.2.1.3 - Etapa 1.3 - Estabelecer  objetivos e metas globais do programa e 
implantar controle gerencial como forma de garantir obtenção dos resultados 
esperados 

 
Os objetivos do programa devem ser estabelecidos de acordo com o problema ou 

necessidade que desencadeou o programa de Gestão do Conhecimento na organização. As 

metas e marcos devem ser alcançados para servir de motivação à equipe. Geralmente, as 

organizações possuem visão e missão definidas. Caso esta não seja a situação da 

organização em foco, a alta direção deve definir a missão e visão e divulgar essa 

informação aos empregados antes de iniciar a próxima etapa.  

O gerente do programa deve verificar se os objetivos e metas estabelecidos para o 

programa e definidos no plano de ação condizem e estão alinhados com os existentes no 

planejamento estratégico corporativo. O gerente do programa deve alinhar o plano de ação 

e os objetivos do programa de acordo com as estratégias e objetivos organizacionais.  

Uma das primeiras tarefas dos gerentes da equipe e do programa é definir os 

objetivos e metas e, na seqüência, efetuar um plano de ação para atingir essas metas. Esse 

plano deve ter a concordância do gestor do programa. Em seguida, devem estabelecer 

marcos importantes e pontos de avaliação do programa. Essas avaliações devem ser 

periodicamente realizadas por toda a equipe para que, todos juntos, possam, se necessário, 

definir pontos de decisão e retomada do programa.  

Após definidos os objetivos e metas do programa de Gestão do Conhecimento, 

deve-se identificar os fatores críticos de sucesso. 

O sistema de controle gerencial apresenta-se como a ferramenta de gestão capaz de 

direcionar e impulsionar os esforços individuais para alcançar os objetivos e metas globais  

da organização. Segundo Dyment (1977), controle gerencial consiste em: “...estabelecer 

metas, atribuir responsabilidades para obtenção de um resultado, comparar o que ocorreu 

verdadeiramente com o que se esperava e tomar as atitudes corretivas, se necessário”. 

Para Maciarello & Kirby (1994):  

“Os sistemas de controle devem ser formulados de tal maneira que sejam 

capazes de promover a unidade de propósito através da utilização dos 
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diversos esforços individuais dentro de uma organização. A tarefa do 

controle administrativo é obter a unidade na diversidade, por meio do uso 

da comunicação e da coordenação durante o processo de consecução das 

metas de curto prazo e objetivos de longo prazo na organização como um 

todo”. 

Assim sendo, o sistema de controle gerencial atuará de forma integrada e 

coordenada, tornando-se um instrumento de gestão capaz de auxiliar a administração a 

influenciar positivamente o comportamento humano na consolidação dos objetivos 

individuais em prol das estratégias globais da organização. 

Na visão de Gomes & Salas (1999), as características peculiares de cada 

organização e seu contexto social serão responsáveis pela escolha de determinado sistema 

de controle. Nesse sentido, o processo de controle deve considerar três elementos: o 

próprio sistema de controle (estrutura e processo de controle), o contexto organizacional e 

o contexto social. 

O sistema de controle relaciona os elementos internos e externos que influenciam o 

comportamento dos indivíduos de uma organização, direcionando esse comportamento aos 

objetivos globais da mesma organização. 

A estrutura de controle compreende o sistema de medidas, o sistema de 

informações e o sistema de incentivos. A estrutura de controle deve ser um instrumento 

para resolver as inadequações dos sistemas de controle em uso, para induzir as 

organizações à otimização de seus desempenhos e para intensificar a competitividade, 

procurando aumentar a cooperação individual, minimizar a sub-otimização e estimular 

reações rápidas às condições em constante mudança.  

O processo de controle compreende a formulação de objetivos, o orçamento e a 

avaliação de desempenho. O contexto organizacional compreende a estrutura da 

organização, a estratégia, as pessoas e as relações entre elas, assim como a cultura 

organizacional, enquanto o contexto social compreende o mercado e o setor competitivo, o 

país e sua sociedade, com todos os seus valores, aspectos culturais e políticos.  
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Num sistema de controle eficaz, o critério primário é a congruência de metas. Um 

grau ótimo de controle não é nem muito folgado, para não induzir o caos, nem muito 

apertado para não ter uma burocracia sufocante. 

Segundo Gomes & Salas (1999), não podemos entender um sistema de controle 

apenas sob uma perspectiva técnica, mas também temos que analisar o contexto cultural, 

histórico e organizacional. As características mais determinantes são: sua dimensão, a 

relação de propriedade, a cultura, o estilo dos gerentes e as relações interpessoais, o grau 

de descentralização e a formalização da atividade. Com referência ao contexto social, as 

características mais importantes são o grau de dinamismo e a concorrência. Quanto mais 

local é o contexto em que a organização está inserida menor a concorrência, ao contrário 

de um contexto internacional onde a concorrência é bem maior. 

Nesse sentido, os mesmos autores propõem diferentes tipos de controles 

organizacionais adequáveis segundo o tamanho (pequeno ou grande) e o contexto social 

(local ou internacional) em que se encontram as organizações. São eles: 

a) Controle familiar: É utilizado em organizações com dimensões pequenas e 

inseridas em ambientes estáveis, o que favorece um controle mais informal. 

Apresenta uma estrutura bastante centralizada, existe um pequeno grau de 

delegação, mas a gerência centraliza grande parte das decisões. Esse tipo de 

controle desenvolve uma cultura que promove a lealdade e a confiança, e 

normalmente é muito condicionado às características do líder (geralmente o 

proprietário, fundador, etc.). Sua limitação ocorre quando a organização se 

insere num ambiente mais competitivo ou surgem ameaças ao líder. O risco 

deste tipo de controle é que pode prevalecer a lealdade ao líder em detrimento 

da eficácia e da inovação. 

b) Controle burocrático: É característico de ambientes pouco competitivos e de 

organizações de grande porte, fortemente centralizadas e fechadas para o 

exterior. Outro aspecto fundamental é a manutenção de uma cultura avessa à 

mudança e a adoção de uma estrutura funcional dividida hierarquicamente, com 

grande número de cargos de chefia e pouca autonomia nas decisões. Sendo 

assim, seu controle de gestão possui uma estrutura e sistema de controle 
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formalizados, e as decisões são centralizadas. Este tipo de controle possui um 

risco que é a diminuição da motivação e a valorização de aspectos políticos. 

Suas limitações aparecem quando, por mudanças no ambiente sócio-econômico 

e/ou político, a organização fica exposta a um mercado hostil e mais 

competitivo. 

c) Controle por resultados: O controle por resultados promove um elevado grau de 

descentralização, aumentando a autonomia e a responsabilidade. Este tipo de 

controle costuma existir em contextos sociais muito competitivos e é baseado 

em sistemas de controle financeiro com critérios de gestão, descartando o uso 

exclusivo de registros contábeis. Os sistemas desenvolvidos refletem a 

preocupação dos gestores em relacionar estratégia, diretrizes, metas e operações 

da organização com o plano de incentivo responsável pelo reconhecimento dos 

resultados da performance dos responsáveis pelos centros de responsabilidade. 

O controle por resultados procura motivar as pessoas a se comportarem de 

maneira congruente com os objetivos da organização, porém, poderá ser 

ineficaz se os empregados sentirem que seus esforços individuais não estão 

sendo recompensados e/ou pode motivá-los a se preocupar apenas com as 

variáveis controladas por esse sistema, negligenciando outras que podem ser 

importantes. 

d) Controle ad-hoc: Este, baseia-se, fundamentalmente, na utilização de 

mecanismos não formais que promovam o autocontrole e normalmente 

desenvolve-se em ambientes de grande complexidade e dinamismo. Este tipo de 

controle não admite a rotina e a certeza. Desenvolve-se em estruturas bastante 

descentralizadas, em organizações que realizam atividades que dificultam a 

formalização de procedimentos, tais como: organizações de alta tecnologia, 

publicidade, design, etc.    

Nesse sentido, os estudos de Burns & Stalker (1961), citados por Vasconcelos 

(1976), distinguem, em princípio, duas categorias de estrutura, quais sejam, as 

mecanicistas e as orgânicas. As estruturas mecanicistas, ou tradicionais, respondem mais 

adequadamente a ambientes estáveis, rotineiros e à produção em massa. Segundo os 

mesmos pesquisadores, as estruturas orgânicas, ou inovativas, normalmente, respondem 
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melhor aos ambientes dinâmicos e de inovação, apresentando também maior grau de 

crescimento e satisfação dos empregados. Foram identificadas como principais 

características das estruturas orgânicas: a tarefa individual mudando constantemente como 

resultado da interação com outras tarefas, o sistema de controle baseado no consenso, a 

autoridade dependente da capacidade para realizar a tarefa, a predominância da 

comunicação horizontal e o conteúdo da comunicação tendendo a ser mais a informação e 

o conselho. 

Uma questão-chave que se observa na transição das estruturas clássicas para as 

inovadoras é a necessidade de viabilizar a melhoria na integração interfuncional. À medida 

que as organizações crescem e se tornam mais complexas, são impulsionadas a responder 

com maior precisão e agilidade às demandas do ambiente, que também está cada vez mais 

complexo. 

Um dos formatos que emerge nessa transição é a estrutura matricial, resultado da 

fusão de dois formatos, onde a combinação mais comum encontrada nas organizações é o 

formato funcional e por programas. A estrutura matricial, em suas diversas e possíveis 

combinações, traduz, por um lado, o movimento no sentido de adequação à complexidade 

e às inovações e, por outro, as dificuldades que são experimentadas pelas organizações, 

frente à inexistência de referenciais claros e mais bem definidos, como são os modelos 

tradicionais. 

Na verdade, não foi por acaso que surgiram as soluções matriciais: unidades de 

negócio substituem os departamentos. Nelas, estão reunidas verdadeiras forças-tarefas 

multidisciplinares, com grande autonomia e poder criativo. Empresas como Microsoft e 

Nokia, no mundo, e Magazine Luiza e Natura, no Brasil, comprovam o quanto estruturas 

inovadoras, que favorecem a Gestão do Conhecimento, são bem mais do que meros 

modismos. Não por acaso elas são líderes, despertando admiração e inveja na concorrência. 

Elas estão fazendo história, construindo novos paradigmas. Assim, ganham mais uma 

vantagem sobre as demais, uma vez que estão também à frente na tarefa de buscar e reter 

talentos, algo tido como crucial na atualidade. 

Concluída esta etapa, o passo seguinte é a identificação de fatores críticos de 

sucesso para a organização que está implantando o programa de Gestão do Conhecimento.  
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6.2.1.4 - Etapa 1.4 - Identificar fatores críticos de sucesso para uma 
organização caracterizada pela aprendizagem contínua, pela inovação e pelo 
Empreendedorismo  

 

Nessa etapa, segundo Tiwana (1999), os gerentes do programa e o gestor devem 

identificar os fatores críticos de sucesso ao principal negócio da organização.  

Essa identificação pode ser obtida aplicando-se os três princípios de Grant (1997). 

Os três itens referem-se a: identificar a principal riqueza ou o maior valor que a 

organização possui e quais são os recursos básicos que mais agregam valor à organização. 

Por exemplo, se o programa for implantado em uma organização de Tecnologia da 

Informação - TI, a mente e a capacidade de pesquisa dos empregados e as horas de 

dedicação desses empregados constituem a principal riqueza dessa organização.  

Nessa etapa, os gerentes designados para o programa trabalham em conjunto com o 

gestor. São eles os responsáveis por identificar a principal riqueza da organização e em 

qual recurso essa riqueza está alicerçada. A partir dessa identificação, é possível aplicar 

alguns critérios que complementam e direcionam aos principais fatores-chave de sucesso. 

A metodologia de modelagem de processos da IDS Scheer (1999) apresenta os seguintes 

critérios:  

• identificar os mercados de atuação e fornecedores, quando for o caso; 

• identificar os conhecimentos organizacionais básicos; 

• identificar se o conhecimento que se pretende trabalhar é estratégico atualmente na 

organização ou se faz parte do planejamento estratégico; e 

• identificar se o conhecimento indica a meta a ser atingida pela organização. 

Os fatores críticos de sucesso definidos nessa etapa, além de servir para balizar 

corretamente o programa quanto aos principais valores da organização, servirão como 

subsídios para identificar o processo crítico da organização na etapa 2.2. Antes de iniciar 

um programa desta natureza é recomendável efetuar uma análise prévia e detalhada de 

quais podem ser os possíveis problemas que podem ocorrer durante o programa. Todo 
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programa está sujeito a encontrar problemas no seu decorrer, que devem ser previstos, para 

que se possam encontrar alternativas viáveis para sua solução.  

É muito importante que o gerente ou o coordenador do programa faça esse estudo 

previamente, para que possa gradativamente resolver os entraves com antecedência. 

Resolvê-los até mesmo antes que esses problemas ocorram na prática. Em muitas situações 

percebe-se que um problema pode tomar tal dimensão que se corre o risco de o programa 

não ir adiante.  

O plano de ação é o principal resultado da Fase 1. Se detalhamento permite atingir 

o grau de cobertura de cada conhecimento que é objetivado pela organização. Neste 

momento, o plano de ação associado a outros fatores críticos de sucesso devem ser 

pensados e repensados.   

De acordo com Davenport & Prusak (1998) em seu livro "Conhecimento 

Empresarial - Como as organizações gerenciam o seu Capital Intelectual; métodos e 

aplicações práticas", indicam fatores que levam ao sucesso os programas de Gestão do 

Conhecimento. Há, entretanto, algumas questões e desafios que os trabalhadores do 

conhecimento estão enfrentando e que são importantes destacar: 

• Como vencer a barreira, facilitar e estimular a transposição do conhecimento 

tácito (o que está dentro das pessoas), em conhecimento explícito (que está 

externalizado em alguma mídia)? 

• Como manter o equilíbrio entre o trabalho em equipe e o trabalho individual e 

entre o trabalho multidisciplinar e a especialização individual? 

• Que políticas de incentivos devem ser implantadas para atuar como estímulo à 

criatividade, ao aprendizado e ao compartilhamento do conhecimento 

(knowledge sharing), desestimulando a guarda individual do conhecimento 

(knowledge hoarding)? 

• Como utilizar a tecnologia de informação para potencializar o uso do 

conhecimento da organização? 
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• Como ampliar o fluxo de conhecimento externo, capturando vários momentos 

de insight e idéias provenientes de clientes, parceiros, fornecedores e da 

comunidade em geral? 

Após analisar os questionamentos é preciso identificar as variáveis mais 

reveladoras e encontrar fatores comuns aos programas bem-sucedidos. 

Esse esforço é altamente exploratório, e os fatores identificados devem ser vistos 

apenas como hipóteses sobre o que se estabelece como sucesso de um programa de Gestão 

do Conhecimento. 

Que fatores podem impactar positivamente ou negativamente o programa? 

Positivamente: 

• apoio declarado da direção; 

• concepção de ações eficientes, que atendam às expectativas e necessidades da 

organização; 

• investimento de tempo e recursos em informação, treinamento e sensibilização 

de todos para garantir a participação necessária à implantação e manutenção do 

funcionamento do programa; 

• cultura orientada para o conhecimento; 

• infra-estruturas técnica e organizacional adequadas; 

• vinculação ao valor econômico ou setorial do negócio; 

• clareza de visão e linguagem na campanha desenvolvida; 

• elementos motivadores eficazes; e 

• múltiplos canais para a transferência do conhecimento. 
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Negativamente: 

• não adesão de todos os envolvidos (direta e indiretamente), isto é, as pessoas 

não “comprarem a idéia” e não participarem efetivamente da implantação e 

manutenção de todos os passos necessários; 

• é complicado demais gerenciar conhecimento de terceiros, fornecedores e 

prestadores de serviço; 

• gerenciar relacionamento com cliente é tarefa árdua demais;  

• a alta rotatividade, ou turn-over alto, indica perda de conhecimento; 

• a cultura organizacional pode ser inadequada; 

• os processos de comunicação podem ser ruins, fazendo com que a comunicação 

não flua da maneira devida; 

• carência de tempo e de recursos financeiros; 

• as pessoas não compartilham conhecimento; 

• falta de consciência dos gerentes; 

• a estrutura organizacional é inadequada; 

• a infra-estrutura tecnológica da organização é inadequada; e 

• o retorno de programas que lidam com ativos intangíveis costumam vir a longo 

prazo; 

Sendo realizadas todas as atividades citadas no item 6.2.1, tem-se o término da Fase 

1, que tem como resultado o plano de ação de implantação do programa de Gestão do 

Conhecimento para uma Organização de Aprendizagem empreendedora. A Fase 2 tange a 

aquisição e geração do conhecimento e mapeamento dos processos de negócios. 
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6.2.2 - FASE 2 – AQUISIÇÃO, GERAÇÃO DO CONHECIMENTO E 
MAPEAMENTO DOS PROCESSOS DE NEGÓCIOS 

 

Essa fase é onde se executa a aquisição do conhecimento, através da modelagem de 

processos, podendo inclusive utilizar a metodologia de Modelagem, Análise e Redenho de 

Processo de Negócios proposto pela IDS Scheer (1999). O objetivo é modelar o 

conhecimento contido nos processos de negócio, identificar e reunir os fatores envolvidos 

em um processo.  

Para a IDS Scheer, empresa alemã, líder em soluções para o gerenciamento de 

processos empresariais, com presença internacional em 50 países, o conhecimento dos 

próprios processos é uma parte importante do conhecimento da organização, pois a 

modelagem do processo pode transformar o conhecimento tácito em explícito.  

Isto se dá porque na década de oitenta as empresas atravessaram uma verdadeira 

“Revolução da Qualidade”. As organizações gastaram muitos milhões de dólares e horas 

em Total Quality Management (TQM) e Continuous Improvement. 

 Na década de noventa, a reengenharia de processos passou a estar muito em voga, 

sendo largamente promovida por gurus como Michael Hammer e James Champy. Os 

esforços de reengenharia colocaram as organizações no encalce de promessas de melhorias 

dramáticas em termos de qualidade, serviço, produtividade e lucro. As organizações 

continuaram a investir de forma significativa; algumas alcançaram as melhorias que lhes 

tinham sido prometidas, mas muitas outras não o conseguiram. O efeito mais significativo 

da chamada “Revolução da Reengenharia” foi a atenção dada aos processos de negócio – 

com um conseqüente aumento do conhecimento sobre os mesmos.  

Mesmo assim, durante esse período, foi dada relativamente pouca atenção ao que 

poderia ser encarado como a base principal: a melhoria ou otimização dos processos está 

dependente não apenas da forma como um processo é desenhado, mas sobretudo da forma 

como é gerido. 

Hoje em dia, o abrandamento econômico mundial precedido pela queda das 

organizações “dot-com”, deu às organizações a possibilidade de se concentrar na melhor 

forma de poupar dinheiro tornando os processos mais eficientes. Também em muitos casos, 
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as organizações foram forçadas a dispensar trabalhadores, confrontando-se agora com a 

questão de como fazer o que precisam com menos recursos. 

Tendo este cenário como pano de fundo, a maioria das organizações atuais 

perceberam que para se manter competitivas, assegurar a sua sobrevivência e se 

desenvolver na economia global, teriam que, de forma contínua e incremental, mapear e 

gerir os seus processos de negócio, viabilizando desta forma uma melhoria continuada.  

Qualquer organização é composta por um conjunto de processos – tanto de natureza 

técnica como social. Esses processos são as atividades de negócio típicas que a 

organização desenvolve para gerar valor, satisfazer as necessidades dos seus clientes e 

criar rendimento.  

Não deveria haver dúvidas de que a gestão dos processos de uma organização é a 

chave para o sucesso da organização. Tal como acontece na culinária, até o melhor livro de 

receitas é inútil se a execução falhar. 

David A. Garvin, professor na Harvard Business School, refletiu sobre o assunto 

num artigo recente, 

"Quando uma organização define os seus processos através do TQM ou de 

uma reengenharia, pretende obter processos superiores. Mas esses 

processos ainda têm que ser geridos para permitir mais melhorias. A forma 

como são geridos irá determinar se a organização realiza todo o seu 

potencial".  

Uma gestão de processos bem-sucedida requer documentação, análise e esforços de 

melhoria contínuos para otimizar e redesenhar de forma a manter a organização 

competitiva num ambiente de negócios muito dinâmico.  

Existem inúmeras ferramentas altamente sofisticadas de modelação e simulação 

disponíveis para avaliar, gerir e melhorar os processos de uma organização, mas todas elas 

devem começar com uma compreensão exata dos conceitos básicos: inputs, transações e 

output do processo e inter-relações entre estes. Uma vez definidos, é possível:  
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• compreender a forma como os processos interagem no “sistema de negócios” 

próprio da organização;  

• localizar falhas nos processos que estão criando problemas no sistema;  

• determinar as falhas dos processos técnicos que são causadas por falhas no 

sistema social;  

• avaliar as atividades que acrescentam valor para os clientes;  

• otimizar e melhorar fluxos de trabalho;  

• identificar processos que precisam ser redesenhados e/ou áreas que devem ser 

reestruturadas; e 

• melhorar a eficiência e a satisfação do cliente.  

A atividade de mapeamento de conhecimento merece destaque neste contexto. A 

organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), em 2001, 

detectou que mais de 61% da riqueza mundial advêm do conhecimento e dos bens ou 

produtos intangíveis e bens culturais. Em um tempo em que o ritmo das mudanças é cada 

vez mais rápido, saber gerir o conhecimento das pessoas e agregar valor ao produto final é 

imperativo para o sucesso de qualquer organização.  

O mapeamento do conhecimento é a ferramenta indicada para que se identifiquem:  

• as competências e habilidades necessárias ao Capital Intelectual; 

• as estruturas, sistemas e métodos do capital estrutural; 

• o tipo de relação para o capital de relacionamento; e 

• os fatores externos do capital ambiental para uma organização, em qualquer 

tipo de processo. 

Tópicos básicos para um mapeamento do conhecimento: 
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1. Histórico da organização - levantamento detalhado dos fatos desde a sua 

criação até a atualidade, procurando verificar falhas e acertos.  

2. Perfil da organização - levantamento do quadro funcional, capital social, 

tipo de organização, forma de trabalho e organogramas.  

3. Análise estratégica da organização - analise da missão da organização, 

utilizando-se de duas ferramentas estratégicas apropriadas ao perfil da 

organização.  

4. Diagnóstico da organização - análise dos processos e dos capitais do 

conhecimento necessários para gerir adequadamente os negócios da 

organização.  

5. Mapeamento dos processos (existente e ideal) - identificação dos sub-

processos e atividades. 

6. Mapeamento do conhecimento - identificação dos capitais do conhecimento 

existentes e necessários.  

7. Análise - identificação do déficit e do número de pessoas com GAPs, com 

elaboração de planilhas e gráficos.  

8. Plano de ação - ações imediatas, de curto, médio e longo prazos para o 

desenvolvimento dos capitais do conhecimento. 

Assim como o mapeamento é importante, a aquisição e geração de conhecimento 

também têm sua importância dentro de um programa de Gestão do Conhecimento. 

Essa etapa inclui o conhecimento adquirido por uma organização e também o 

conhecimento que ela desenvolve. O conhecimento adquirido não precisa ser 

necessariamente recém-criado, mas apenas ser novidade para a organização.  

As organizações têm procurado enfatizar, através da criação de prêmios, a 

importância do conhecimento adquirido. A geração do conhecimento introduz 

complexidade e até mesmo conflitos para criar uma nova sinergia.  
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Barton (1997) chama esse processo de abrasão criativa e descreve a maneira como 

a combinação deliberada de pessoas com diferentes habilidades, idéias e valores pode gerar 

soluções criativas. 

Segundo o autor, a inovação ocorre nas fronteiras entre as mentes, não dentro do 

território provinciano de uma só base de habilidades e conhecimento. Portanto, as mentes 

precisam entrar em contato para que as fronteiras possam existir.  

Para a autora, as principais atividades geradoras e difusoras de conhecimentos que 

cabem aos gerentes orientar, controlar e incentivar são: solução compartilhada de 

problemas, experimentação e prototipagem, integração de novos processos e instrumentos 

técnicos e importação de saber de fora da organização.  

Fleury & Fleury (2000) classificam a aquisição de conhecimentos e o 

desenvolvimento de competências em dois tipos diferentes de processos:  

“... os pró-ativos e os reativos. Entre os processos pró-ativos os autores 

citam a experimentação e a inovação que levam à geração de novos 

conhecimentos e metodologias. Entre os reativos estão: a resolução 

sistemática de problemas, experiências realizadas por outros e a 

contratação de pessoas”. 

Para a execução e boa gestão da fase de aquisição e geração de conhecimento é 

necessário que sejam seguidas quatro etapas, conforme descritas e representadas na Figura 

6.2.2 a seguir: 
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Figura 6.2.2 - Fase 2 - Aquisição, geração do conhecimento e mapeamento dos processos 
de negócios. 
Fonte: O autor do presente trabalho. 
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6.2.2.1 - Etapa 2.1 - Identificar processos críticos atuais e futuros para a 
Organização de Aprendizagem empreendedora 

 

O gerente do programa e o gerente da equipe devem inicialmente identificar os 

processos de negócio existentes na área onde o programa está sendo aplicado. Depois disso, 

classificar os processos levantados nos três tipos indicados pela metodologia de 

modelagem, análise e redesenho de processo de negócio.  

Os três tipos de processo existentes são:  

1. processos reguladores; 

2. processos principais; e 

3. processos de suporte.  

Somente os processos principais atendem à missão da organização, devem fazer 

parte da análise de fatores críticos para identificar o processo crítico. 

A partir da relação dos principais processos da área do programa, aplicam-se os 

fatores críticos, utilizando-se uma análise de múltiplos critérios. Nessa etapa do programa 

recomenda-se utilizar uma matriz de decisão. Essa atividade consiste basicamente em 

quatro etapas que são: 

1. identificar os critérios de avaliação considerados fatores críticos no programa; 

2. efetuar a comparação entre todos os critérios selecionados. A comparação é 

sempre realizada somente entre dois valores de cada vez, porém é realizada para 

todos os critérios; 

3. formar a matriz de fatores e a seguir atribuir pesos e notas; e 

4. como último passo, efetuar a análise de sensibilidade, obtendo-se assim a 

pontuação final de cada processo. 

O primeiro passo dessa matriz, que é a composição dos critérios de avaliação, deve 

ser baseado nos fatores críticos de sucesso obtidos. A partir dessa avaliação tem-se uma 
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seleção mais apurada dos processos. Sobre essa seleção podem-se aplicar ainda as 

perguntas definidas pela IDS Scheer (1999) quanto aos processos, para identificar a lista de 

processos críticos. As perguntas podem ser as seguintes.  

Quais são os processos que: 

a) Necessitam de conhecimentos que estão em constante uso na organização? 

b) Necessitam de conhecimentos relacionados ao planejamento estratégico? 

c) Necessitam de conhecimentos relacionados aos fatores críticos de sucesso? 

Ou ainda, perguntas do tipo: Qual é o processo que: 

Atende a clientes potenciais? 

d) Está relacionado diretamente ao lucro da organização? 

e) Atende à missão da organização e está dentro da linha crítica? 

f) É executado somente por especialistas, que estão próximos à aposentadoria e o 

processo atende a um dos requisitos anteriores? 

g) Possui gargalos que influenciam outros processos importantes? 

Uma vez realizado esse mapeamento, é preciso que a implantação do programa de 

Gestão do Conhecimento considere vários benefícios para a organização e seus 

colaboradores, tais como: otimização de resultados estratégicos, aumento do valor 

percebido dos produtos e serviços oferecidos, criação da cultura de aprendizado contínuo, 

aumento do comprometimento dos colaboradores e alavancagem da imagem corporativa 

no mercado e internamente.  

Atividades de T&D focadas no negócio, com o dimensionamento da relação 

custo/benefício. 

Após concluído esse trabalho de mapeamento, é necessário selecionar e preparar 

um ambiente, uma ferramenta tecnológica, para modelagem de processos. 
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6.2.2.2 - Etapa 2.2 - Selecionar e preparar a ferramenta para modelagem de 
processos 

  
A equipe deve preparar então a forma de aplicação da metodologia nas reuniões de 

trabalho. A aquisição de conhecimento será obtida principalmente durante as reuniões de 

trabalho. Nessas reuniões, a ferramenta de trabalho a ser utilizada deve ser a entrevista. 

Para efetuar o desenho dos processos com suas atividades e tarefas é necessário utilizar um 

software. Uma sugestão de software é o VISIO, da Microsoft, ou algum similar, porque 

representa uma alternativa de custo de aquisição baixo e com alto grau de facilidade de 

aprendizado. É importante verificar na organização qual a ferramenta oficial existente para 

fazer diagramas e fluxos de atividades e processos. A ferramenta deve permitir desenhar o 

processo e os componentes que a metodologia exige e ainda representá-lo através de um 

fluxo de atividades e tarefas. É necessário utilizar, em conjunto com essa ferramenta, um 

processador de texto, para descrever detalhadamente o processo, seu objetivo e missão e 

particularidades das atividades e tarefas envolvidas.  

Para Ould (1997), existem várias razões para se utilizar uma estrutura 

organizacional centrada em processos. Em um contexto de Business Process 

Reengineering (BPR), deseja-se uma estrutura organizacional centrada em processos, já 

que essa abordagem propõe modelar seus processos. Na melhoria contínua, é necessária 

uma estrutura em processos para que as suas ferramentas apóiem a melhoria contínua 

através da identificação das atividades que não agregam valor.  

Para Gonçalves (2000), uma organização centrada em processos está surgindo 

como a forma organizacional dominante para o século XXI. Essa visão horizontal das 

organizações é uma maneira de identificar e aperfeiçoar as interfaces funcionais que são os 

pontos nos quais o trabalho está sendo realizado. Esses processos horizontais são 

desenhados utilizando como base o fluxo de trabalho através de uma equipe que executa 

todo o processo.  

Em relação à modelagem de processos de negócios, deve-se buscar uma arquitetura 

que permita uma visão do negócio em diversas perspectivas (Curtis, 1992), (Luo, 1999), 

(Tait, 2000), (Yu, 2000a, 2000b), (Presley, 2001), (Torres, 2002). Uma arquitetura, 

segundo Luo (1999), deve ser capaz de atender aos objetivos de um programa de processo. 
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Normalmente, é fundamentada nas perspectivas que os modelos passam de uma visão de 

um negócio através das técnicas de modelagem de processos.  

Segundo Boothroyd (apud Pidd, 1998), os modelos são mundos artificiais que têm 

sido deliberadamente criados para ajudar o entendimento das possíveis conseqüências de 

ações particulares. Eles são partes de um processo de reflexão antes da ação. Os modelos 

podem ser quantitativos, mas, em qualquer dos casos, serão abstrações simplificadas do 

sistema de interesse. O conceito de modelo, segundo Pidd (1998), é uma representação 

externa e explícita de parte da realidade vista pela pessoa que quer usar aquele modelo para 

entender, mudar, gerenciar e controlar parte daquela realidade.  

Um problema identificado na modelagem é que as organizações são estruturadas 

em funções em vez de processos. Dentro desse contexto, é importante que as organizações 

sejam centradas em processos. Vanharverbeke (1997) identifica duas etapas para estruturar 

uma organização em processos. A primeira é organizar as unidades de negócios em torno 

de um processo central e em seguida adicionar, a essas unidades, os outros tipos de 

processos.  

Quanto às metodologias de representação de processos de negócios, Pandya (1997) 

afirma que existem basicamente dois tipos. O primeiro é voltado para os sistemas de 

informações, enquanto o segundo é voltado para a gestão de valor dos processos. Uma 

diferença básica entre os dois tipos é que as metodologias voltadas para os sistemas de 

informações têm como princípio básico a intenção de implementação para um programa 

computacional. Já para as metodologias de gestão de valor dos processos têm como 

objetivo recuperar e avaliar as medidas de seus desempenhos. Phalp (1997) afirma que as 

técnicas para modelagens de processos de negócios foram originalmente desenvolvidas 

para o estudo dos sistemas de informações.  

Para Yu (2000a), os modelos podem ser vistos de diferentes perspectivas e, assim, 

apoiar os usuários a identificar e clarear aspectos particulares de um negócio. Entende-se, 

assim, o modelo como uma ferramenta que disponibiliza uma ou mais perspectivas de um 

negócio.  
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Em um trabalho clássico sobre modelagem de processos para engenharia de 

software, Curtis (1992) sugere que o modelo de processos apresente uma ou mais 

perspectivas e identifica as quatro mais comumente utilizadas: a funcional, a 

comportamental, a organizacional e a informacional.  

Luo (1999), por sua vez, sugere um framework de seleção de técnicas de 

modelagem de processos de negócios. Afirma que, para se modelar os processos, é 

necessário que os seus objetivos sejam descritos. Esses objetivos devem determinar a visão 

do negócio através de suas perspectivas, e dessa visão selecionar as técnicas de 

modelagem. A seleção das técnicas de modelagem é, portanto, função dessas perspectivas 

e qualidades do modelo para atender aos objetivos do negócio.  

Já Presley (2001) apresenta uma abordagem centrada em processos utilizando um 

esquema de modelagem de processos para análise e programa de negócios convencionais e 

estendidos. Negócios estendidos significam um conjunto de processos de negócios 

distribuídos em multi-companhias ou negócios virtuais. Para isso, utilizou-se uma 

abordagem baseada em holons da Automation & Robotics Research Institute (ARRI) para 

modelar os componentes de um negócio que permitisse o desenvolvimento de uma visão 

integrada através das seguintes perspectivas: atividade, processo, organizacional, regras e 

recurso.  

Segundo Bal (1997), um processo de negócio deve ser observado de várias 

perspectivas dependendo da espécie de informação requerida. São dos tipos:  

• que (what) trabalhos estão sendo feitos;  

• quem (who) está realizando;  

• como (how) está sendo feito; e  

• quando (when) será feito e, por último, quem tomará a decisão.  

Dentro dessa ótica, afirma que existem várias perspectivas para uma visão de 

negócio: funcional, comportamental, organizacional, informacional (estas quatro fazem 

parte do modelo de Curtis), de recursos e de decisão.  
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Agora, existem algumas perspectivas que, acredita-se, estão mais para as 

características ou categorias das técnicas de modelagem. Por exemplo, a perspectiva 

comportamental pode ser vista como uma característica dinâmica através das interações, 

quando da execução de um processo. O mesmo pode ser observado em relação à 

perspectiva de dado, essa está aqui devido à importância dos sistemas de informações. 

Quanto às perspectivas que aparecem poucas vezes, como estratégias, decisão, controle e 

desempenho, são de fundamental importância, mas de difícil representação através das 

técnicas de modelagem.  

Dentro desse contexto, observa-se que a arquitetura deve servir para atender aos 

objetivos do trabalho que se pretende realizar. Assim, quando o objetivo é atender as 

metodologias de desenvolvimento de sistemas de informações – SI , algumas perspectivas 

devem ser obrigatoriamente apresentadas, como, por exemplo, a perspectiva 

informacional, enquanto para as metodologias voltadas para a gestão de valor dos 

processos as perspectivas que devem ser apresentadas, pelo menos, são as perspectivas de 

processos e controle em que as seqüências de atividades podem ser visualizadas e a 

simulação pode ser realizada. 

Uma vez concluídas essas atividades, acredita-se poder começar o mapeamento ou 

a modelagem dos processos de negócio. 
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6.2.2.3 - Etapa 2.3 - Elaborar modelagem dos processos de negócios 

Após a identificação do processo crítico, devem ser marcadas as reuniões 

periódicas de trabalho com toda a equipe designada para o programa. A periodicidade das 

reuniões deve ser definida de acordo com a dimensão do processo crítico e de acordo com 

o plano de trabalho definido na primeira fase, porém uma sugestão é que as reuniões 

ocorram semanalmente. As técnicas utilizadas nas reuniões de aquisição do conhecimento 

e informações, para modelar o processo, podem ser, essencialmente, a entrevista e os 

métodos de conversação associados.  

Nessas reuniões deve-se utilizar a metodologia de modelagem associada à 

entrevista e às ferramentas preparadas na etapa 6.2.2.2. A entrevista, dirigida pelo gerente 

do programa, consegue reunir e obter as informações na seqüência definida pela 

metodologia utilizada.  

O processo deve ser desdobrado e documentado, identificando o que contém cada 

uma das quatro partes de um processo apresentadas na metodologia por Mello (2001), que 

são as entradas, saídas, as regras e os recursos envolvidos.  

Para identificar cada um desses fatores é preciso descrever as atividades necessárias 

à execução do processo e o fluxo que as atividades e/ou documentos percorrem.  

As etapas para a modelagem de processo seguem seguintes passos:  

1) entender o que o processo crítico faz, para que serve, quais são os seus clientes e 

quais são as principais entradas;  

2) levantar e analisar todas as variáveis e componentes envolvidos no processo. 

Identificar as divisões do processo que podem ser: sub-processos, atividades e 

tarefas;  

3) detalhar todas as entradas, saídas, recursos envolvidos, áreas envolvidas, o que 

dá suporte ao processo, quem conhece o trabalho. Elabora-se também uma relação 

de todas as atividades e tarefas detalhadamente; e  
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4) traçar o fluxo das atividades envolvidas no processo, contendo uma linha do 

tempo para saber quando cada atividade acontece, quanto tempo leva e quem a 

executa.  

Dependendo da complexidade da atividade, é necessário identificar todos os quatro 

fatores em cada uma das atividades.  

Realizadas essas atividades, acredita-se que a organização terá seus processos 

mapeados, podendo assim realizar a priorização dos conhecimentos mais relevantes. 
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6.2.2.4 - Etapa 2.4 - Priorizar conhecimentos relevantes 

Adotando-se e aplicando-se a metodologia de modelagem, análise e redesenho de 

processos de negócio, todas as informações obtidas já são consideradas relevantes. A 

priorização ocorre durante a fase de aquisição de conhecimento com a modelagem do 

processo. Os critérios definidos por essa metodologia, segundo Mello (2001), utiliza os 

seis fatores indicados como:  

1. papéis e atividades;  

2. políticas e procedimentos;  

3. estrutura organizacional;  

4. ator motivador ou a motivação;  

5. comunicação e tecnologia da informação; e  

6. onde na seqüência são agrupados em: entradas, saídas, regras e recursos de 

suporte.  

Esses fatores, já classificados pela metodologia de modelagem de processos 

adotada, definem quais serão as informações relevantes sobre o processo que precisam ser 

adquiridas. 

Um fator que merece atenção durante essas atividades é a necessidade de definição 

de responsabilidades. Para  Stata (1979), ao se implementar um programa de Gestão do 

Conhecimento as mudanças básicas devem proporcionar uma arquitetura, uma redefinição 

dos próprios papéis, responsabilidades e práticas de negócio que visem fomentar o 

conhecimento dentro da organização, assim como o compartilhamento de informações 

sobrepostas. 

Para que seu modelo possa dar resultado Barton (1992) sugere uma arquitetura 

organizacional que, entre outras necessidades, contenha:  

a) um sistema gerencial no sentido de recompensar a performance, que na visão da 

autora deve ser avaliada de forma coletiva e não individual;  
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b) sistemas físicos inovativos para criar ambientes e situações rotineiras que 

permitam a interação entre os funcionários das diversas áreas;  

c) planos de contratação e carreira, selecionando pessoal com perfis nessa direção 

e gerenciando critérios de progressão e  da motivação; e  

d) regras de parcerias no desenvolvimento de produtos e uso de laboratórios de 

outras instituições, e  investimento em recursos que permitam que os 

funcionários circulem pelos diferentes pontos de geração e difusão de 

conhecimentos específicos ou gerenciais (como universidade e feiras) e que 

mantenham redes informais de relacionamento com grupos externos  desde 

profissionais até clientes e fornecedores.  

Especificamente na relação organização-ambiente externo Cohen & Levinthal 

(1990) descreveram a necessidade de um tipo de rede de captação, distribuição e 

armazenagem de conhecimentos. Para eles, as organizações desenvolvem ao longo do 

tempo uma “rede complexa de absorção”, com critérios como seletividade e disposição de 

atores especializados (gatekeepers) e que acaba por estruturar-se, pois “a capacidade de 

absorção das organizações não é simplesmente a soma das capacidades individuais dos 

empregados”. A estruturação complementar, entendida por Senge et al. (1995), ocorre 

através de “ redes de aprendizagem”, isto é, suportada por uma rede informal, constituída 

pelos subsistemas sociais interorganizacionais.  

A arquitetura para a Gestão do Conhecimento requer novos espaços ou 

reformulação nos espaços de trabalho. Isto exige a criação de campos de aprendizagem, 

como proposta adicional de configuração de uma arquitetura adequada para tal gestão. 

Os campos de aprendizagem são a transformação dos espaços tradicionais em 

espaços multidimensionais ou a criação de novos espaços para as atividades que darão 

apoio às atividades específicas da Gestão do Conhecimento – permitindo o surgimento de 

inúmeros ambientes reais e virtuais, para a criação de “micro-mundos”, planejamento de 

cenários ou redes de grupos de aprendizagem .  

Os micro-mundos, por exemplo, são úteis para o trabalho de experimentação ativa 

de uma realidade simulada, onde os atores podem “fechar o ciclo” da aprendizagem 
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experimental, sem correr os riscos e incorrer nos custos inerentes à experimentação com a 

própria realidade. Tanto individualmente, quanto em equipe, podem ser usados tais micro-

mundos.  

Outro exemplo é o planejamento de cenários, que embute aprendizagem no próprio 

processo de trabalho dos gestores, no caso, o processo de planejamento. O planejamento de 

cenários introduz um componente experimental, que usa simuladores para induzir o 

processo de trazer à tona, testar e melhorar os modelos mentais dos planejadores. O 

planejamento de cenários, que é um espaço construído para ser usado no contexto do 

trabalho dos atores organizacionais, remete a um princípio básico da construção de infra-

estruturas para a aprendizagem. (Senge et al.,1997). 

Os críticos do discurso da Gestão do Conhecimento consideram tais aspirações algo 

paradoxal e contraditório por natureza. A linha de argumentação nesse sentido concentra-

se em torno de três vertentes principais:  

1. A primeira assume ser impossível capturar, codificar e gerir conhecimento 

tácito alheio, já que este está intimamente ligado à experiência pessoal.  

2. A segunda vertente considera que, mesmo que o conhecimento possa ser 

sistematicamente mapeado, a codificação das experiências prévias seria 

insuficiente para auxiliar os processos de criação e inovação. Segundo essa 

vertente, para que a criatividade e a inovação se desenrolem seria necessária a 

co-evolução entre conhecimento e ignorância, isto é, entre o que é e o que não é 

conhecido (Vasconcelos, 2001). Tal pensamento segue a filosofia socrática de 

que sábio não é o que conhece respostas e sim o que sabe fazer perguntas.  

3. Na terceira vertente, a gestão sistemática do conhecimento é apontada como 

possuidora de uma veia totalitarista, gerando uma excessiva visibilidade do 

indivíduo (Lévy & Authier, 2000), o que acarretaria um entrave ao aprendizado 

e conseqüentemente à inovação (Argyris, 1994). Essa vertente aproxima-se da 

abordagem de Foucault (1979) sobre o exercício do poder disciplinar nas 

instituições através do uso de estruturas pan-óticas. O mapeamento da cognição 

coletiva poderia, nesse modo de ver, transfigurar-se num circuito de controle 
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que impede a emancipação e a criatividade dos sujeitos, contrariando o objetivo 

inicial de catalisar inovações.  

As estratégias de codificação de conhecimento em sistemas de informações 

computadorizados  parecem adequar-se melhor a problemas de menor complexidade e que 

exijam somente micro-inovações, as atividades que Schumpeter chamou de exploitation. 

Estas envolvem aperfeiçoamentos de desempenho em estruturas existentes, reproduzindo 

estruturas de poder habituais. As macro-inovações relacionam-se ao conceito 

schumpeteriano de exploration, onde novas configurações estruturais são propostas 

(Vasconcelos, 2001). Para tanto, seriam necessárias outras ferramentas, ligadas à 

emancipação dos indivíduos, obtida através de técnicas sinérgicas de comunicação 

interpessoal (Lévy, 1994). Uma era pós-mídia, “na qual as técnicas de comunicação 

servirão para filtrar o fluxo de conhecimentos, para navegar no saber e pensar juntos” 

(Lévy, 1994).  

As atividades para a análise e proposição de melhorias no processo serão abordadas 

na próxima Etapa, item 6.2.2.5. 
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6.2.2.5 - Etapa 2.5 - Identificar e propor melhorias nos processos 

Essa etapa pode ser opcional dentro do programa. O foco principal trata da 

aquisição e preservação do conhecimento, porém foi incluída essa etapa, por fazer parte do 

contexto da metodologia adotada. Em muitos casos, observa-se na prática uma proposta de 

melhoria do processo, quando se utiliza a metodologia de modelagem de processos de 

negócio, porém nem sempre é necessário que isso ocorra. 

Ao final da Fase 2 do modelo, tem-se o processo crítico de negócio modelado, 

contendo o processo descrito e, muitas vezes, se necessário, ilustrado e exemplificado com 

fotos e filmes. O resultado concreto dessa fase será a modelagem do processo crítico de 

negócio, selecionado no início do programa, com proposta de melhorias e identificação dos 

pontos críticos ou focos de problema que exigem uma ação corretiva. 

Embora não exista uma forma consolidada e padronizada de propor melhoria nos 

processos empresariais, a Gestão do Conhecimento tomou atualmente o formato de uma 

matriz com diversas ramificações diferenciadas e multidisciplinares. Podemos identificar 

seis dessas ramificações principais: 

1- A Inteligência Competitiva, envolvendo uma formulação estratégica, formação 

de parcerias, uma monitoração sistemática do mercado e dos movimentos dos 

competidores. 

 

2 - A Capacitação Empresarial Contínua, envolvendo ensino à distância (E-learning) 

e ações que estimulem o aprendizado empresarial, a formação e preservação de 

talentos. 

 

3 - O Controle e a Disseminação das Informações, de modo a fornecer sempre a 

informação certa para a pessoa certa, no momento certo. 

4 - O Desenvolvimento e a Pesquisa Tecnológica, dentro de uma estratégia 

estruturada de compartilhamento e estímulo à inovação. 

5 - A Gerência de programas, de forma organizada, aberta e compartilhada, através 

de softwares colaborativos. 
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6 - A Identificação dos Principais Centros de Capital Intelectual da organização, 

estabelecendo uma conexão colaborativa entre esses centros. 

A tendência da Gestão do Conhecimento, em um futuro próximo, é integrar essas 

seis plataformas setoriais em um modelo estratégico unificado, que reformule os principais 

dispositivos de negócio das organizações, dentro da necessidade de gerar, registrar e 

preservar o conhecimento, que passará a ser o principal fator de agregação de valor ao 

negócio e o principal diferencial competitivo, dentro da Era do Conhecimento. 

Realizadas de modo consistente as atividades da Fase 3, pode-se dar continuidade 

ao programa, executando a fase de codificação do conhecimento e formação de memória 

organizacional. 
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6.2.3 - FASE 3 –  FORMAÇÃO DA BASE DO CONHECIMENTO 
 
 

Morrison & Olfman (1994) colocam que a memória pode ser definida como o 

caminho que uma organização aplica o conhecimento passado às atividades presentes. O 

que resgata bem e dá sentido à palavra “memória”.  

Já Corbett (1990) diz que a memória organizacional é um conceito genérico 

utilizado para descrever a aquisição, absorção, manutenção, procura e busca de 

conhecimento dentro de uma organização.  

Bannon & Kuutti (1993) apontam a necessidade de a memória organizacional 

possuir processos coletivos de lembrança organizacional. Para eles não basta ter uma base 

de informações compartilhadas, deve haver o incentivo a utilização e agregação de valor às 

informações armazenadas. 

Para Ackerman (1991), deve existir preocupação com a banalização, ou restrição do 

conceito à utilização de tecnologia. Ele argumenta que muitos restringem-se a ver a 

memória organizacional como depósitos de experiências que são magicamente 

reutilizáveis, e que seria mais proveitoso considerar memória tanto como objeto quanto 

como processo. A metáfora do container é mais fácil de ser considerada 

computacionalmente, mas é extremamente limitada organizacionalmente, enquanto a 

memória é um artefato que detém seu estado e que está simultaneamente embutido em 

muitos processos individuais e organizacionais.  

Contextualizando os conceitos acima, a memória organizacional é uma entidade 

que pode ser capaz de dar apoio à criação, captura, armazenamento, organização, 

compartilhamento, busca e recuperação, reutilização, e aprimoramento do conhecimento de 

uma organização. É bem verdade que, da mesma maneira que as pessoas podem tirar 

proveito do processo de armazenamento e recuperação de informações, por outro lado, 

pode ser que, se mal implantada, ela se torne mais um trabalho para os funcionários, 

partindo do princípio de que os mesmos terão rotinas para armazenamento e registro do 

conhecimento na memória criada. Para que os processos de criação, captura, 

armazenamento, disseminação e reutilização sejam executados, há a necessidade da 
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definição de como esses processos estarão integrados aos processos de negócio, ou seja, é 

preciso definir como os membros da organização irão interagir com esta memória, tanto 

fornecendo conteúdo, quanto retendo o mesmo para reutilização. 

A imensidão de informações a reter, processar e disponibilizar numa organização 

resultante da cadeia de ações e interações da sua atividade exige uma capacidade de 

memorização substancial. A questão de saber se as organizações desenvolvem memória 

própria para guardar e disponibilizar informação, tal como com os indivíduos é, ou foi, 

polêmica. As opiniões quanto a este tema distribuem-se desde a total impossibilidade de 

memória até a aceitação da existência de capacidades mentais nas organizações. 

Pela interpretação de Walsh & Ungson (1991), a memória organizacional é uma 

iniciativa que inclui: 

• os meios de retenção (pessoas, sistemas, documentos, etc.); 

• a informação contida nesses meios; 

• os processos de aquisição e disponibilização de informação; e 

• os efeitos da memória e dos processos da informação na organização.  

Exemplificando, de um colaborador do Marketing espera-se que capte os interesses 

do cliente e que lhe proponha uma solução para as suas necessidades, de um elemento da 

área financeira esperamos que se preocupe com aspectos próximos do dinheiro, que receba 

o correspondente valor pelos produtos entregues e pague pelos recursos recebidos, para o 

pessoal de planejamento é importante ter uma visão histórica generalizada da organização 

e assim por diante. A estrutura e os meios de comunicação postos à disposição da 

organização são um processo de organizar a interação.  

Traduzindo o conceito de memória organizacional para a prática, um exemplo a ser 

citado é da Informal Informática, organização de consultoria em Gestão do Conhecimento 

e tecnologia de informação, no Rio de Janeiro, por ter desenvolvido o conceito de memória 

baseando-se na sua Intranet. A organização presta serviço nas áreas de sistemas de apoio a 

decisão, criação, análise e gestão de grandes bases de dados, consultoria e treinamento em 
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Gestão do Conhecimento, desenvolvimento de sistemas, e sentiu a necessidade de criar um 

repositório para armazenamento do histórico de atividades da organização. A memória 

organizacional implantada foi inicialmente alimentada com o resultado do mapeamento 

dos principais processos de negócio, relação de clientes e dos programas em clientes, e 

hoje, além dessas documentações a memória armazena: 

• processos de negócios da organização; 

• clientes atuais; 

• memória técnica de programas, organizada por cliente, contendo produtos 

gerados, descrição do programa, consultores participantes, fases e cronogramas 

do mesmo, informações não estruturadas, como as atas de reunião dos 

programas e um relatório final contendo o registro das lições aprendidas e a 

percepção dos clientes quanto ao programa; 

• materiais para pesquisa e suporte que já tenham sido utilizados por consultores 

ou colaboradores; 

• documentação de cursos, palestras, seminários, workshops e eventos em geral 

em que há participação de colaboradores. Nessa documentação, além do 

material recebido pelo participante, existe também um relatório do mesmo 

sobre o aprendizado; 

• disponibilização de ferramentas e softwares que podem auxiliar os 

colaboradores na execução ou planejamento de novos programas; 

• banco de competências, contendo os perfis mapeados pela organização e 

definição de quem sabe o quê; e 

• banco de informações sobre pessoas disponíveis no mercado e que podem ser 

alocadas para novos programas. 

Além de todas essas informações, a organização está evoluindo para um programa 

de mapeamento do capital de relacionamento, onde inicialmente serão mapeados, 
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documentados e disponibilizados conhecimentos sobre clientes, fornecedores, parceiros, 

prospects e qualquer outra parte da rede de relacionamento da organização.  

Para o processo de registro de informações e reutilização das informações utilizadas, 

houve um árduo trabalho de conscientização e treinamento, além de incorporar a todos os 

processos a rotina de documentação de programas, documentação de lições aprendidas, 

relatórios de participação em eventos, além da necessidade de uma pessoa que realizasse o 

papel de gerenciar o conteúdo a ser disponibilizado.  

Com esse processo de estruturação das informações e registro e disponibilização 

para todos já em funcionamento, começam a surgir alguns benefícios para a mesma. 

Existem diversas formas de exemplificar. A construção de orçamento, contendo prazos, 

custos e definição de escopo para novos programas ficou muito mais facilitada e apurada, 

pois utilizam-se programas similares já realizados como base de cálculos. A identificação 

de perfis e competências de cada colaborador pode ser acessada por todos, através de um 

browser. Materiais de apoio e diversas ferramentas sobre os mais diversos temas são 

disponibilizados sem que os consultores desempenhem novas atividades de busca de 

referências. Há um registro de metas e indicadores financeiros, para que possa ser feito um 

acompanhamento, ou haja alguma tomada de decisão baseada em histórico da organização, 

entre outros ganhos. 

Pode-se questionar sobre a relação desses conceitos com a gestão do conteúdo, mas 

neste momento é importante frisar que uma iniciativa de memória organizacional ficaria 

quase que impossibilitada se não houvesse aplicação de tecnologia de informação, ou seja, 

é necessário algum tipo de sistema informatizado que dê suporte à memória organizacional.  

Por outro lado, existe a tendência de os sistemas de informação estarem utilizando 

os serviços e facilidades que a Internet oferecem, portanto, é comum uma organização 

utilizar websites, ou sistemas funcionando em Internet ou Intranet, para manter a memória 

organizacional em funcionamento. Tendo em vista a grande quantidade de informações e 

conteúdos que fazem parte de uma memória de uma organização, os sistemas de gestão de 

conteúdo têm um importante papel dentro desse processo. Com um sistema de gestão do 

conteúdo pode haver a criação de uma estrutura de temas, bem como a criação de 

templates de websites, onde há um espaço reservado para disponibilização de conteúdo. A 



 405

partir desse momento, os funcionários podem, através de interfaces amigáveis, inserir 

documentos, lições aprendidas, manuais técnicos, material didático de apoio, links para 

websites, entre outros que fizerem parte do elenco de conteúdos definido pela estrutura da 

memória organizacional criada. 

Esta é uma fase dedicada à tecnologia da informação e ao desenvolvimento do 

sistema para gerar a base de conhecimento. É recomendável que essa fase seja conduzida 

por um profissional ligado à tecnologia de informação ou que detenha conhecimento 

específico.  

Essa é uma fase que permeia, também, outras fases do programa. Pode ser iniciada 

ainda na primeira fase do programa e ir complementando-a de acordo com a evolução do 

mesmo. Esta alternativa é a mais coerente e também de mais fácil entendimento e evolução. 

Para efeito de apresentação do modelo proposto, julgou-se adequado apresentá-la como 

uma fase subseqüente à fase de aquisição do conhecimento.  

Nessa fase necessita-se de uma pessoa com conhecimento na área de informática, 

de preferência um analista de sistemas da própria organização, para conduzir os trabalhos. 

A equipe do programa deve definir junto com o analista os requisitos necessários para o 

sistema informatizado.  

A atualização da base de conhecimento e o manuseio dos softwares existentes que 

podem suportar um sistema de Gestão do Conhecimento, são as duas principais ações 

executadas nessa etapa. A seguir, etapas fundamentais para a definição da arquitetura da 

base de conhecimentos e para a estruturação de equipes e recursos necessários para sua 

implementação:  

a) Identificação de temas estratégicos (Levantamento das Necessidades de 

Informação). 

Toda organização tem temas preferenciais a serem considerados, tratados e 

armazenados. O processo de criação de base de conhecimento deve focar 

originariamente esses temas, em geral ligados ao modelo de negócio e ao mercado 

em que a organização atua.  
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b) Mapeamento de fontes de informação gerais e específicas. 

É fundamental uma identificação adequada de fontes de informação seguras e 

com qualidade. O conteúdo sobre o qual o processo agirá baseia-se nessas 

fontes. Podem ser fontes internas ou externas, de informações estruturadas ou 

não estruturadas. 

c) Definição de indicadores do processo de utilização da Base de Conhecimento. 

Como qualquer outro processo, este também precisa ser controlado. E o que não 

se mede, não tem como ser gerenciado. O gerenciamento pode ser feito através 

de número e qualidade de contribuições, quantidade de acesso a informação, 

entre outros.  

d) Modelagem do conteúdo. 

Este é o ponto de definição do conteúdo detalhado, indicando quais os grupos 

de informação de interesse, como se relacionam, quais os domínios de 

validação, critérios de atualização. Neste ponto deve haver uma abordagem de 

construção de uma taxonomia ou qualquer outra estruturação/segmentação do 

conhecimento. 

e) Identificação de gestores e responsáveis pelas informações.  

Cada parte do conteúdo mapeado e cada parte do processo de Gestão do 

Conhecimento têm que ter seu responsável devidamente identificado, com as 

atribuições claramente definidas.  

f) Definição do esquema de segurança e controle de acesso.  

Outro ponto crucial, muitas vezes negligenciado. A segurança física e lógica das 

informações é fundamental.  

g) Identificação de ciclos de atualização  

Cada fonte e cada parte do conteúdo têm seus ciclos de atualização, segundo a 

própria natureza do tema, que precisam ser especificados.  
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h) Definição de séries históricas e informações agregadas de suporte à decisão.  

Em Gestão do Conhecimento, muitas vezes o valor não vem apenas de uma 

"fotografia" do momento, mas de todo um "filme" que conta a história e a 

evolução dos fatos. A perspectiva histórica e as agregações são importantes para 

o suporte à decisão nos diversos níveis.  

i) Definição dos componentes da infra-estrutura tecnológica.  

Esse ponto é importante por causa das questões de sempre: custos, evolução da 

plataforma, soluções disponíveis, fornecedores existentes, recursos consumidos, 

planejamento de capacidade, compatibilidade entre sistemas e componentes, 

etc. No entanto, um erro muito comum é começar o programa de implantação 

de Gestão do Conhecimento pela definição da infra-estrutura tecnológica. Isso 

só deve ser feito depois que houver clareza do escopo e da natureza da 

arquitetura de informações.  

j) Identificação de condicionantes e restrições.  

Em situações reais, sempre há restrições a programas desta natureza: prazos, 

orçamento, abrangência, prioridades, disputas políticas, barreiras culturais, etc.. 

As condicionantes e restrições, como em tudo na vida, devem ser consideradas, 

negociadas e contornadas da melhor forma possível, de acordo com a situação. 

Esperar um momento na organização em que não haja obstáculo ao programa 

pode significar condená-lo a nunca ser iniciado.  

k) Estruturação de glossário e indexação do conteúdos.  

Um programa desta natureza é uma excelente oportunidade para mapear todo o 

vocabulário, todos os conceitos, toda a semântica que impregna o 

funcionamento do negócio. Assim como nos sites de busca na Web, a correta 

definição de termos-chave é fundamental para uma melhor estruturação do 

conteúdo e facilita a recuperação posterior. E ainda permite um interessante 

estudo da cultura organizacional. 

Para codificação de conhecimento e construção de memória, faz-se necessário 

seguir as sete etapas descritas e representadas na Figura 6.2.3 a seguir: 
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Figura 6.2.3 - Fase 3 - Formação da Base do Conhecimento (Adaptado de Tiwana, 1999). 
Fonte: O autor do presente trabalho. 

 
Análise da infra-estrutura 

tecnológica existente ETAPA 3.1 

Modelar e construir o sistema de 
Gestão do Conhecimento inovador para uma 

Organização de Aprendizagem empreendedora ETAPA 3.2 

Criar um protótipo do sistema de 
Gestão do Conhecimento inovador para uma 

Organização de Aprendizagem empreendedora ETAPA 3.3 

 
Integrar conhecimentos existentes em sistemas 

informatizados ao processo crítico ETAPA 3.4 

Organizar o conhecimento adquirido para seu 
armazenamento, disseminação e reutilização de 

forma inovadora e empreendedora ETAPA 3.5 

 
Implantar o sistema de Gestão do Conhecimento 

divulgar e dar treinamento ETAPA 3.6 

 

Codificação do Conhecimento e 
Construção da Memória Organizacional ETAPA 3.7 
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6.2.3.1 - Etapa 3.1 - Análise da infra-estrutura tecnológica existente 

No caso de um programa de Gestão do Conhecimento  da organização, Tiwana 

(1999) recomenda utilizar os Recursos Humanos e de infra-estrutura que a organização já 

possui. Isto significa que não há necessidade de grandes investimentos em serviços de 

consultoria externa ou investimentos na área de tecnologia. Desta forma, o programa não 

se torna oneroso, e como é o primeiro, o risco que se corre de não alcançar o êxito 

esperado é maior.  

Alguns fatores podem ser considerados nesta análise da infra estrutura tecnológica 

existente na organização. Recomenda-se que se verifique se existem os seguintes recursos 

de infra-estrutura na organização: 

• rede de computadores abrangendo toda a organização ou em quais áreas ela está 

presente; 

• Intranet consolidada e verificar se o seu uso já faz parte ou não da rotina da 

organização; 

• possuir alguma ferramenta de workgroup de desenvolvimento de sistemas 

como: o Lotus Notes ou similar;  e 

• buscar na organização qual é a melhor forma de disponibilizar a informação de 

modo que atinja o maior número de pessoas e que seja fácil o acesso e uso dessa 

informação. Essa busca deve ter sempre o objetivo de identificar a cultura 

existente na organização. 

Já foram citadas muitas tecnologias que contribuem atualmente para o 

desenvolvimento de sistemas de Gestão do Conhecimento. Porém, precede a Gestão do 

Conhecimento a Gestão da Informação. É preciso antes de qualquer ação para gerenciar o 

conhecimento a organização das informações dentro da organização.  

Na prática essas ferramentas oferecem apoio a pelo menos uma das atividades de 

geração, codificação ou transferência de conhecimento, definidos por Davenport & Prusak 

(1997) como sendo os processos principais da Gestão do Conhecimento. O uso dessa 
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definição mais abrangente busca englobar não só tipos de software que se autodenominam 

ferramentas de Gestão do Conhecimento, mas também software de gerenciamento 

Eletrônico de Documentos (GED), sistemas de Business Intelligence, ferramentas de 

Workflow (fluxo de trabalho), produtos de Groupware e sistemas especialistas.  

Essa abrangência é justificada pela constatação de que os fornecedores de software 

têm direcionado seus produtos para a Gestão do Conhecimento no mesmo ritmo em que 

essa prática administrativa se torna mais conhecida nas organizações. Isso indica que, de 

certo modo, a Gestão do Conhecimento tem ditado os caminhos a serem seguidos para o 

desenvolvimento das novas tecnologias de informação. 

É possível classificar as diversas ferramentas tecnológicas de acordo com sua visão 

de aplicação. Neste sentido podemos dividi-las em três grupos básicos: 

• Destinadas ao armazenamento do conhecimento - knowledge repository: 

Encontram-se aqui os produtos voltados para o armazenamento e 

gerenciamento do conhecimento, podendo ser destacados como exemplos os 

Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBD),  Data Warehouses, 

ferramentas de análise de informações e os sistemas de Gestão de Documentos. 

Essas tecnologias, por estarem intimamente relacionadas com o conhecimento 

explícito, estão inseridas na classificação "You know what you have", isto é, a 

organização sabe que tipo de conhecimento possui e onde ele se localiza, 

restando gerenciá-lo, integrá-lo e organizá-lo, de forma a poder tirar o maior 

proveito de sua extração. 

• Destinadas ao compartilhamento do conhecimento - knowledge sharing: estão 

inseridas aqui todas aquelas ferramentas que visam dar suporte ou contribuições 

para o compartilhamento de informações e a integração entre os funcionários na 

organização, priorizando o conhecimento tácito. Como ferramentas estratégicas 

deste grupo estão as de groupware (tendo como principais representantes o 

Lotus Notes, Exchange da Microsoft, entre outros) e as Intranets / Internet. 

Essas ferramentas permitem, muitas vezes, a interação entre a organização e o 

conhecimento tácito que esta sabe existir mas não sabe como captá-lo "You 

know what you don't have". 
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• Destinadas ao descobrimento do conhecimento - knowledge discovery: são 

inseridas as ferramentas que auxiliam no processo de localização de novos 

conhecimentos que a organização, apesar de possuir, não conseguiu identificar, 

inseridas desta forma na categoria "You don't know what you have". Como 

exemplo dessas ferramentas, podem-se citar Data Mining e Text Mining, que 

possibilitam trabalhar, através de algoritmos mais poderosos envolvendo 

inteligência artificial, com os dados estruturados (no primeiro caso) e não 

estruturados (no segundo caso), para extrair e explorar novos conhecimentos a 

fim de enriquecer a criatividade da organização. 

 
Segundo a Dataware Technologies (1999), os sistemas de Gestão do Conhecimento 

devem apresentar cinco características básicas: 

1) Arquitetura Aberta: através do uso de protocolos padronizados e Application 

Program Interfaces (APIs)  adequadas, a ferramenta deve permitir a unificação 

e integração de informações dispersas entre sistemas de groupware, correio 

eletrônico e softwares de gerenciamento de documentos. 

2) Suporte à Distribuição: a ferramenta tem de ser capaz de ser usada em redes de 

computadores distribuídos fisicamente. Além disso, a administração do sistema 

de Gestão do Conhecimento deve permitir ser realizada de maneira remota 

através de um browser Web e oferecendo suporte ao uso de HTML, controles 

ActiveX e “applets” (mini-aplicações) Java. 

3) Customizável: a ferramenta de Gestão do Conhecimento deve permitir uma 

integração fácil com as aplicações já existentes. Espera-se que a ferramenta de 

Gestão do Conhecimento seja suficientemente flexível para se adaptar a uma 

infra-estrutura de Tecnologia da Informação já existente. A ferramenta deve 

incluir utilitários de desenvolvimento para que o usuário possa construir novas 

telas, desenvolver aplicações padronizadas (“templates”), customizando a 

ferramenta de acordo com as suas necessidades. Desta forma, a ferramenta de 

Gestão do Conhecimento não deve ser percebida como um produto pronto e 

acabado, mas sim como um software capaz de evoluir e incorporar novas 
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funcionalidades programadas por seus usuários. A existência de parâmetros de 

instalação de um software de Gestão do Conhecimento também auxilia o 

processo de customização. 

4) Mensurável: um software de Gestão do Conhecimento deve incluir utilitários 

que permitam a medição e a verificação da forma de uso do sistema, além da 

identificação de gargalos de performance e outros aspectos críticos. Através da 

quantificação e do processamento de dados sobre  o uso do sistema é que se 

pretende determinar se a ferramenta está ou não surtindo o efeito desejado entre 

a comunidade de usuários. A medição é instrumento potente para o 

gerenciamento.  

5) Segurança: as aplicações tradicionais usualmente requerem que o administrador 

autorize o acesso do usuário a uma informação específica. Nos sistemas de 

Gestão do Conhecimento, o enfoque é a maximização do acesso ao 

conhecimento. Assim sendo, as ferramentas de Gestão do Conhecimento 

geralmente partem do pressuposto de que tudo está disponível, deixando a cargo 

do administrador restringir o acesso a conteúdos específicos. Essa postura mais 

liberal do acesso às informações não significa que o sistema de Gestão do 

Conhecimento não possua uma política de segurança. Pelo contrário, a 

ferramenta de Gestão do Conhecimento deve fornecer repositórios seguros e 

obedecer  a regras e a modelos de segurança dos outros tipos de software 

(correio eletrônico, banco de dados, bases de documentos e outros) com os 

quais irá se integrar. 

Procurando analisar as ferramentas de Gestão do Conhecimento, o Centro de 

Referência em Inteligência Empresarial (CRIE), grupo de pesquisa especializado em 

Gestão do Conhecimento da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), elaborou um 

questionário que procura identificar quais as características a serem analisadas para a 

avaliação de softwares que se proponham a gerenciar o conhecimento organizacional. Esse 

questionário apresenta algumas das características que um sistema deve ter para ser 

considerado um sistema de Gestão do Conhecimento: Aquisição, Organização, 

Distribuição e Aplicação do conhecimento. 
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Segundo o CRIE, um sistema de Gestão do Conhecimento que possua o aspecto de 

aquisição do conhecimento deve ser capaz de responder aos seguintes questionamentos: 

1) É capaz de prospectar informações em qualquer tipo de base de dados? 

2) É capaz de prospectar informações em multimídia? 

3) É capaz de prospectar informações em bases textuais? 

4) É capaz de trabalhar com bases estruturadas e não estruturadas? 

5) É capaz de identificar estruturas fundamentais (autor, instituição, data)? 

6) É capaz de indexar documentos? 

7) É capaz de aplicar filtros complexos, facilitando a montagem de bases de dados 

consolidadas? 

8) Possui múltiplos níveis de filtro? 

9) É capaz de qualificar o tipo de informação baseada em um padrão pré-definido? 

Para o aspecto de Manipulação de dados: 

1) É capaz de trabalhar com grandes massas de dados de texto com performance 

adequada? 

2) Utilizam repositórios? 

3) Geram meta-dados? 

Para o aspecto de organização/armazenamento de dados: 

1) Faz agrupamentos (clustering) por similaridade, preferencialmente de forma 

visual? 

2) É capaz de utilizar clusters livres (ocorrências em comum, pesquisadas pelo 

próprio software)? 
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3) É capaz de “clusterizar” a partir de idéias ou primitivas (pré-estabelecidas)? 

4) É capaz de construir mapas de proximidades, com critérios abertos, que possam 

ser informados pelo usuário? 

5) Possui recursos para a customização na apresentação das informações? 

6) É capaz de documentar as informações dentro de padrões previamente 

definidos? 

7) Permite agregações normais e/ou incrementais? 

8) É capaz de propor uma documentação das informações adquiridas/adaptadas? 

9) As técnicas utilizadas atendem às necessidades? 

10) É capaz de fazer contextualização (thesaurus, lemmantization), (evitando a 

busca somente por dicionário simples ou palavra-chave)? 

11) Faz dicionarização competente (análise semântica; léxica), que faça 

contextualização? 

12) Faz análise temporal e evolutiva dos clusters e elementos (utilizando para tal a 

data de publicação do paper, artigo, documento ou relatório técnico)? 

13) Permite o uso de sistemas para análise de informações que suportam o processo 

decisório?  

14) Possui recursos para a análise comparativa entre as informações 

adquiridas/identificadas? 

15) Possui recursos para a análise comparativa entre as informações 

adquiridas/identificadas e um padrão previamente definido? 

16) Qual é o alcance das técnicas de data mining oferecidas pelo fornecedor? 

Para o aspecto de distribuição/compartilhamento: 

1) Permite a distribuição por Internet/Intranet?  
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2) É capaz de transmitir informações por toda a rede global? 

3) Possui a capacidade de "push information"? 

4) É capaz de exportar as informações para outros sistemas de informação? 

Para o aspecto de aplicação: 

1) É capaz de utilizar as informações adaptadas e organizadas para o início 

automatizado de novas ações? 

2) É capaz de utilizar as informações adaptadas e organizadas para a construção de 

novas aplicações? 

Para o aspecto de criação: 

1) É capaz de inferir a partir das informações adaptadas e organizadas? 

Uma das mais importantes decisões relacionadas a um programa empresarial de 

implantação da Gestão do Conhecimento é a escolha de um ou mais tipos de software 

apropriados. À medida que aumentam a variedade e a sofisticação de software de Gestão 

do Conhecimento, a tarefa de escolher a ferramenta adequada torna-se cada vez mais 

complexa. A definição de parâmetros funcionais e técnicos torna-se importante para 

diferenciar os tipos de software existentes no mercado e para subsidiar o processo de 

seleção de ferramentas de Gestão do Conhecimento. Na prática, os sistemas de Gestão do 

Conhecimento devem reunir todas as características apresentadas pela dataware, bem 

como, possuir ao menos um dos aspectos definidos pelo CRIE. A funcionalidade essencial 

do sistema constitui parâmetro fundamental na classificação das ferramentas. Isso porque 

muitos fornecedores têm modificado o conceito de Gestão do Conhecimento, usando um 

termo unicamente com o apelo de marketing na tentativa de obtenção de novas fatias de 

um novo e promissor mercado. 

Assim sendo, torna-se de grande importância a análise das “raízes” da ferramenta, o 

“DNA” do software, para poder avaliar de que forma as funcionalidades da Gestão do 

Conhecimento estão sendo agregadas às novas versões desses softwares. 
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Muitas são as ferramentas criadas com o intuito de administrar e gerir os 

conhecimentos. Turban (1998), considera as categorias abaixo como as que representam o 

maior número de ferramentas disponíveis no mercado de Gestão do Conhecimento: 

A Intranet é o ambiente de trabalho ideal para o compartilhamento de informações 

dinâmicas e interligadas. Esses sistemas privilegiam a informação interna à organização. A 

Intranet tem sido utilizada pelas organizações para divulgar informações sobre os 

departamentos, resoluções da diretoria, jornal interno com notícias selecionadas (clipping) 

e outros tipos de informações. Dessa forma, a Intranet está se tornando um importante 

veículo de informação interna entre a organização e o funcionário. 

Tradicionalmente, essa comunicação é passiva (estilo “pull”, puxe em inglês), no 

sentido de que a informação está disponível na Intranet, e o usuário deve buscá-la. No 

entanto, muitas organizações alcançam um ponto em que o excesso de informações na 

Intranet começa a gerar problemas já comuns na Internet, como a dificuldade de se 

encontrar a informação desejada. Quando a situação atinge esse estágio, torna-se 

necessária uma mudança de paradigma de forma a perceber o servidor web como um 

repositório de conteúdo. Davenport & Prusak (1997) atestam que o  Lotus Notes e as webs 

baseadas em Intranet são atualmente os principais conjuntos de ferramentas para gerir 

repositórios do conhecimento. 

Os sistemas de Gestão Eletrônica de Documentos (GED) são repositórios de 

importantes documentos corporativos e atuam como armazéns do conhecimento explícito. 

A disponibilização de acesso aos manuais de produtos e documentos históricos constitui 

um exemplo de uma aplicação típica de GED. 

As organizações procuram otimizar cada vez mais os seus processos internos para 

ganhar agilidade e produtividade em mercados competitivos. Mas do que adianta captar 

um cliente via Internet, se a organização não estiver apta para processar a transação de 

negócios dentro de casa? Por que essa transação se perde em um mar de papéis?  

O GED pretende permitir uma rápida e eficiente localização de documentos. Os 

sistemas de GED auxiliam as atividades de criação, processamento e revisão de 

documentos. Para algumas organizações o gerenciamento de documentos pode ser o passo 
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inicial para a Gestão do Conhecimento. Um bom exemplo de sistema de GED é o Flypaper 

da IMAGE. Esse software trabalha gerenciando o roteiro de criação, aprovação, 

armazenamento e disseminação de documentos criados com o Adobe Acrobat. A 

combinação do poder do gerenciamento eletrônico de documentos com a automatização do 

workflow também tem sido uma constante em diversos modelos de software como é o caso 

do  Archivum que oferece as duas tecnologias perfeitamente integradas. 

Organizações usam sistemas de groupware quando usuários em grupos de trabalho 

precisam comunicar informações importantes às atividades seguintes. Isto torna o 

groupware uma tecnologia importante para melhorar o intercâmbio de conhecimento 

tácito. 

Um sistema de groupware proporciona a plataforma ideal para a criação de 

aplicações de colaboração. Uma aplicação de colaboração é uma aplicação que facilita o 

compartilhamento de informações e o trabalho conjunto em programas. Por sua 

característica de tornar o trabalho em grupo e a comunicação entre usuários mais efetiva, 

essas aplicações devem ser executadas em uma rede de computadores para aproveitar a 

infra-estrutura existente de troca de mensagens. Entre as aplicações de colaboração mais 

comuns,destacam-se os  Lotus Notes, Microsoft Exchange Mail, correios eletrônicos, 

grupos de discussão, centrais de suporte e atendimento a clientes. 

Os objetivos de se implantar um workflow está na possibilidade de melhorar a 

produtividade e eficiência dos processos existentes. Sua concepção está baseada no 

gerenciamento dos processos e no fluxo de informações existentes, possibilitando o 

monitoramento e trazendo à tona os pontos passíveis de melhoria.  Seu uso assegura que as 

atividades previstas serão realizadas assim que possível, por uma pessoa previamente 

designada e numa seqüência pré-definida. Suas principais características são associar as 

pessoas às atividades, criando uma lista de trabalho a ser cumprida, aumentado a 

colaboração entre as diversas pessoas envolvidas no processo. Um outro aspecto 

importante é a organização das informações existentes em cada fase do processo. 

Organizações possuem um grande número de processos formalizados que regulam 

o fluxo da informação. Os sistemas de workflow permitem que os usuários codifiquem os 

processos de transferência do conhecimento quando se requer um método mais rígido de 
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disseminação. Por exemplo, o processo de aprovação de crédito em uma indústria requer a 

coleta de informações passadas sobre o cliente e a geração de novas informações 

específicas sobre as  condições do empréstimo para que assim se possa tomar a decisão 

definitiva. 

O workflow aplica-se em processos desse tipo que exigem a preparação de 

informações estruturadas e ordenadas. As organizações estão percebendo que uma simples 

falha em uma das etapas de um determinado processo de trabalho pode resultar num 

negócio mal-sucedido. O objetivo do workflow é determinar o fluxo dos processos 

envolvidos em um determinado trabalho, mostrando as etapas corretas para concretização 

do mesmo e acompanhando constantemente todas as atividades que compõem o processo. 

É possível estabelecer uma taxonomia básica para o workflow. Ela basicamente é 

composta de atividades, pessoas, ferramentas e dados/informações. As atividades são 

compostas pelas tarefas a serem executadas, estas atividades estão dispostas no workflow 

na seqüência em que devem ser realmente realizadas para que o processo tenha 

continuidade. As pessoas representam quem irá executar as tarefas, as ferramentas 

representam os recursos necessários para a execução da atividade (por exemplo: uma 

máquina, um computador, etc) e os dados são todos os detalhes contidos em documentos, 

fichas de registros e outros tipos de informações que se fazem necessárias para a execução 

da atividade.  

Desta forma, podemos afirmar que a participação dos sistemas de workflow na 

Gestão do Conhecimento está no fato de que ele consegue armazenar e organizar 

conhecimentos sobre os processos executados. Nesses conhecimentos estão inseridas as 

especificações dos trabalhos a serem realizados pelas pessoas, bem como todo o 

acompanhamento das ocorrências durante sua execução.  

Arthur Schneiderman considera que uma das maiores fraquezas que as 

organizações ocidentais possuem concentram-se no baixo nível de aprendizado existente 

sobre os processos, bem como na retenção dos conhecimentos sobre os processos. Nesses 

aspectos o uso do workflow na estrutura de sistemas de Gestão do Conhecimento tende a 

reduzir esses pontos fracos.  Como exemplo de ferramenta de workflow são identificados 
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Provision WorkBench, IDS Workflow Management System, Biz Flow Software, Ultimus 

Workflow Suíte, entre outros. 

Soluções de Business Intelligence (BI)  são aquelas que permitem às organizações 

encontrar, em meio à sua massa de dados, informações fundamentais sobre o seu negócio, 

podendo assim antecipar tendências e se adiantar no lançamento de produtos, conhecer 

melhor os seus clientes e alavancar seu potencial competitivo. As possibilidades de 

verificação e análise dos dados são diversas. Podem ir da obtenção de vários tipos de 

estatísticas de venda sobre cada um dos produtos da organização até o recebimento de 

relatórios garimpados para conhecer o comportamento e as preferências de cada cliente. 

Segundo Jamil (1999), por Business Intelligence compreendemos técnicas, métodos 

e ferramentas que possibilitam ao usuário analisar dados e com base nessas análises emitir 

respostas que possam subsidiar de forma objetiva e confiável os processos de decisão 

numa organização. Sua infra-estrutura tecnológica é composta de Data Warehouses, 

ferramentas Online Analytical Process (OLAP), queries reports, Sistemas de Suporte à 

Decisão (Decision Support Systems –DSS), Sistemas de Informações Executivas 

(Executive Information Systems -EIS), Enterprise Resource Plainning (ERP) e Ferramentas 

de “mineração” (do inglês mining) de dados. 

Para Wu (2000), Business Intelligence é um sistema capaz de efetuar uma análise 

de dados com o objetivo de responder a questões relativas ao negócio da organização. O 

sistema de BI deve ainda identificar tendências e padrões nos dados que estão sendo 

examinados.  

As ferramentas de data warehousing surge com a mesma proposta de otimização do 

uso da informação, a fim de transformá-la em diferencial competitivo. Foi desenvolvida 

com a finalidade de prover suporte à tomada de decisão, tendo como elementos básicos: 

orientação para o objeto, integração, tempo como variável e a não-volatilidade de dados. 

De modo geral, o funcionamento do DW é simples de entender. Uma das premissas 

do sistema é a integração de dados. Dados de várias fontes são coletados e migrados para o 

ambiente do data warehouse, onde recebem um tratamento visando à sua padronização, 

que facilitará a recuperação de informações (os dados já sofreram interferência, já possuem 
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valor agregado, então são considerados informações) pelo usuário final através de 

ferramentas de acesso.  

Data mining é um conjunto de técnicas utilizadas para explorar e achar relações 

complexas em grandes bases de dados. O objetivo do data mining é descobrir de forma 

automática ou semi-automática o conhecimento que está escondido em grandes volumes de 

dados armazenados em banco de dados (Souza, 2002). 

Enquanto outras técnicas (por exemplo: OLAP) se baseiam numa abordagem para 

verificar ou refutar hipóteses formuladas a priori, o data mining utiliza técnicas 

algorítmicas para  explorar os dados a fim de tornar visível relacionamentos complexos 

existentes com as informações. O data mining preocupa-se com a lógica entre as 

informações ou as influências que um conjunto de informações têm sobre um outro 

conjunto e procura descobrir novas relações entre os dados e, portanto, entre os fenômenos 

correspondentes. 

Os Enterprise Information Portals (EIPs), como são chamados, podem ser 

encontrados em diversa obras que tratam do assunto Gestão do Conhecimento. Um portal 

corporativo é uma tecnologia baseada na web (Internet) que busca a integração das 

aplicações internas da organização com as aplicações externas. Assim, um usuário pode 

verificar seu e-mail, pesquisar a cotação das ações da organização, checar as férias a que 

tem direito e receber um pedido de um cliente - tudo isso através de uma interface única de 

browser em seu PC. "O browser se torna um painel de instrumentos para tarefas diárias", 

explica Bridget Leach, analista do Giga Information Group. 

Segundo Murray (1999), é possível distinguir quatro tipos de portais corporativos: 

• Portais de Informação Empresarial: são aqueles que associam pessoas com 

informação, organizando grandes conteúdos com base nos temas que eles 

contêm.  

• Portais Colaborativos: permitem que equipes de usuários estabeleçam áreas de 

programa virtuais ou comunidades com as ferramentas de colaboração que eles 

oferecem e trabalhem cooperativamente com essas comunidades. 
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• Portais Especialistas: interligam pessoas baseadas em suas habilidades e 

especialidades, como também nas necessidades das suas informações.  

• Portais do Conhecimento: fazem tudo o que os anteriores fazem e alguma coisa 

a mais. 

Espera-se que os Portais Empresariais promovam a integração de vários sistemas de 

Informação, incluindo Gerência de Conteúdo, Business Intelligence, Data  

warehouses/Marts e Software de Gerência de Dados. (Lynch, 1997). 

Para The Delphi Group Inc. (2000), Boston, os  fatores que dificultam a criação de 

portais corporativos é que estes consomem várias camadas de múltiplas tecnologias. The 

Delphi Group explica que para que uma aplicação seja considerada um portal corporativo, 

essa aplicação precisa ter  oito características: 

1) Apresentação: tecnologias-padrão de exibição na Web como HTML, JavaScript 

e applets ou Cascading Style Sheets, mais tecnologias de visualização de dados 

como Web OLAP que executam aplicativos como um viewer de e-mail dentro 

do browser. 

2) Personalização: agentes que filtram informações para usuários individuais. Eles 

podem sugerir os focos de interesse dos usuários e aprender a partir do que os 

usuários fazem. 

3) Colaboração: tecnologias de groupware como discussões, sessões de chat e 

bibliotecas de programas. 

4) Processo: tecnologias como transações online que são os engines de diversos 

processos de negócios ou workflow. 

5) Publicação & Distribuição: "depósitos" de documentos em formatos portáveis 

como Portable Document Format e dispositivos de publicação/assinatura ou 

outras maneiras de "publicar" informações. 

6) Busca: ferramentas de busca full-text e as que pesquisam descrições de 

documentos e outro tipo de conteúdo. 
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7) Categorização: ferramentas para criar e manter categorias. As categorias têm 

que ser variadas para audiências diferentes que examinam os mesmos 

documentos e dados de maneiras diferentes. 

8) Integração: ferramentas para acessar fontes de dados back-end diferentes, como 

bancos de dados relacionais e pacotes ERP. Além disso, ferramentas que trazem 

data feeds de fora, como notícias ou cotações de ações. Indexa dados 

estruturados e não estruturados de sistemas de arquivos, web servers e e-mail.  

Algumas ferramentas utilizadas para a criação de portais empresariais e portais do 

conhecimento existentes no mercado: 

• MyLivelink Portal – organização : Open Text Corp. 

• Plumtree Corporate Portal 4.0 – organização: Plumtree. 

• Raven 1.0 – organização: Lótus. 

• EKnowledge Fujitsu. 

• Ártemis.  

Muitos exemplos de portais corporativos de conhecimento já têm sido criados, no 

Brasil e no mundo, como o caso do Portal SERPRO  do conhecimento, ou ainda, um outro 

exemplo de organização que adotou o uso de portal para gerenciar o seu conhecimento é a 

Microsoft. Em seu portal do conhecimento ela, da mesma forma que o Serviço de 

Processamento de Dados (SERPRO), utilizou como ponto de partida o mapeamento dos 

conhecimentos individuais. Esse mapeamento baseou-se nos sistemas de cargos e salários 

existentes, nos sistemas de avaliação de desempenho e nas avaliações das necessidades dos 

cargos. A empresa Embraer adotou o uso do portal corporativo para compartilhar as 

informações de seus programas com clientes e fornecedores, além é claro de permitir que 

seus funcionários pudessem acessar as bases de conhecimentos para realizar treinamentos 

no chão de fábrica da organização.  

Após realização de todas as atividades supra citadas, a organização deve manter o 

foco na modelagem e construção de um sistema para apoio ao programa de Gestão do 

Conhecimento. 
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6.2.3.2 - Etapa 3.2 - Modelar e construir o sistema de Gestão do Conhecimento 
inovador para uma Organização de Aprendizagem empreendedora 

 

Esta é a etapa em que o analista efetua o levantamento dos requisitos necessários ao 

sistema de Gestão do Conhecimento, junto às principais áreas usuárias futuras. O 

especialista e os técnicos envolvidos na equipe do programa geralmente são os que mais 

contribuem com esse levantamento. Durante a etapa de modelagem do sistema, devem-se 

prever também algumas funcionalidades importantes e necessárias a um sistema de Gestão 

do Conhecimento.  

O relatório do instituto de pesquisa GartnerGroup (1999) definiu as seguintes 

funções necessárias a um sistema informatizado para Gestão do Conhecimento:  

• captura e armazenamento; 

• pesquisa e recuperação; 

• envio de informações críticas ou importantes para indivíduos ou grupos, ou 

quando um novo conhecimento é inserido na base, enviar mensagens pessoais 

ou para grupos; 

• estrutura de navegação fácil e intuitiva; 

• formas de compartilhamento e colaboração; 

• apresentar o conhecimento ou a informação de forma sintetizada; 

• possibilitar a criação de traçar de perfil individual por usuário ou por grupos de 

usuário; 

• resolver ou recomendar ações, quando se trata de solução de problemas; e 

• integração com aplicações de negócio existentes na organização. 

A modelagem do sistema de Gestão do Conhecimento deve ser precedida de testes 

pelas áreas da organização envolvidas no programa. Para isso, a organização pode criar 

protótipos do sistema.  
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6.2.3.3 - Etapa 3.3 - Criar um protótipo do sistema de Gestão do Conhecimento 
para uma Organização de Aprendizagem empreendedora  

 

Criar um protótipo do sistema que suportará a Gestão do Conhecimento dentro da 

organização é necessário para verificar se o conhecimento adquirido sobre o processo 

crítico está completo e para definir a melhor forma de organizá-lo a fim de disponibilizar 

de forma que possa haver uma socialização e aprendizagem efetiva do conhecimento.  

É através da  socialização que o conhecimento tácito passa da forma individual para 

a coletiva. Mas o conhecimento tácito exige esforços de aprendizagem, interação e 

experiência para ser transferido. Ele exige o contato e o convívio pessoal entre o “mestre” 

e o “aluno”. O processo de socialização do conhecimento tácito pode ser comparado à 

formação dos artesãos da Idade Média, os quais começavam como aprendizes dos mestres 

artesãos e aprendiam desde as regras básicas até as sutilezas e os “macetes” do ofício 

através da observação, imitação, experiência e convívio durante vários anos. 

O conhecimento tácito é mais facilmente compartilhado dentro de uma organização 

do que entre indivíduos de organizações diferentes, pois ele depende de elementos 

culturais, específicos a um ambiente ou a uma visão de mundo – os quais estão ligados ao 

tácito cognitivo – que podem ser melhor compreendidos pelas pessoas que convivem no 

mesmo ambiente. 

Já o conhecimento codificado é mais facilmente coletivizado, pois ele tem a 

característica de ser não-rival e pode ser utilizado por muitos indivíduos ao mesmo tempo, 

e a transferência do conhecimento explícito exige poucos esforços e implica baixos custos.  

Então, para que o conhecimento possa ser transferido para muitos indivíduos e com 

rapidez, precisa ser codificado. Ou seja, o conhecimento codificado passa da forma 

individual para a coletiva pela simples e rápida transferência, já o conhecimento tácito 

passa do individual para o coletivo somente pela socialização (convivência, interação). 

Ao circular ou ser transferido, o conhecimento transforma-se em maior ou menor 

grau, pois cada ator interage de forma diferente com o novo conhecimento. O tácito, ao 

passar da forma individual para coletiva ou da interna para externa (ambas através da 

socialização, convivência), sofre grandes transformações, pois possui uma característica 
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fortemente pessoal e não pode ser simplesmente transferido, deve ser aprendido, recriado e 

incorporado. Já o conhecimento codificado, ao circular, de interno para externo e de um 

indivíduo para outros, sofre poucas transformações, pois ele é facilmente transferível 

através de livros, manuais, etc.  

Mesmo com a existência de um sistema informatizado para apoio ao programa de 

Gestão do Conhecimento, a organização continuará mantendo seus outros sistemas de 

informação. A próxima atividade remete à questão de integração de conhecimento 

explícito armazenado nesses sistemas de informação. 
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6.2.3.4 - Etapa 3.4 - Integrar conhecimentos existentes em sistemas 
informatizados ao processo crítico 

 
Geralmente já existem sistemas informatizados nas organizações que contêm 

informações relevantes aos processos críticos. Esses aplicativos devem ser integrados ao 

sistema de Gestão do Conhecimento para complementar as informações do processo. Essa 

etapa deve procurar ainda criar uma interação cada vez maior das atividades da rotina 

diária dos empregados com as informações da base do conhecimento, isso possibilita 

aumentar o número de acessos à base do conhecimento. 

Através da convivência, de constantes interações e da troca de experiências, ou 

seja, socialização. O tipo de conhecimento tácito socializado aqui é o cognitivo, isto é, 

modelos mentais, crenças, visões de mundo, maneiras de encarar os problemas. São 

percepções e pensamentos tão arraigados e implícitos que o próprio indivíduo não pode 

explicitá-los, mas, através da convivência, vão sendo revelados aos poucos, o que vai 

ampliando a compreensão mútua entre os indivíduos. Durante o convívio, os atores 

expressam sua visão de mundo, compartilham idéias, opiniões e desenvolvem a confiança 

mútua, o que propicia um ambiente de cooperação e cria um estoque de capital social. 

Nesse ambiente, é possível criar regras que limitam as traduções, ou seja, a coordenação se 

torna possível. 

Ao trabalharem juntos, os atores trocam muitos conhecimentos tácitos e explícitos, 

mas, para criarem novos conhecimentos, precisam explicitar o tácito que foi coletivizado e 

combiná-lo com o conhecimento codificado existente. Como já foi explicado, a 

socialização tem como objetivo compartilhar o conhecimento tácito. Isoladamente, 

contudo, constitui uma forma limitada de criação do conhecimento. A não ser que se torne 

explícito, o conhecimento compartilhado não pode ser facilmente alavancado pela 

organização como um todo. Além disso, a mera combinação de diferentes informações 

explícitas em um todo novo, na realidade, não amplia a base de conhecimentos existentes 

da empresa. Porém, quando há interação entre o conhecimento explícito e o conhecimento 

tácito surge a inovação. 

Após a integração de conhecimentos nesses sistemas, a organização deve organizar 

esse conhecimento armazenado, tarefa a ser explicitada no próximo item, Etapa 3.5. 
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6.2.3.5 - Etapa 3.5 - Organizar o conhecimento adquirido para seu 
armazenamento, disseminação e reutilização de forma inovadora e empreendedora   

 

Nessa etapa, devem-se selecionar as informações que são importantes para o seu 

registro no sistema informatizado. Os filtros necessários à pesquisa devem considerar 

somente o que é prioritário ao processo crítico.  

Castro (2002) indica o que se deve saber, o que perguntar e registrar, para 

informatizar só o necessário e não o supérfluo. Para isso existem cinco requisitos a seguir:  

1. O conhecimento tem utilidade para execução do trabalho ou atividade 

relacionada? 

2. É algo que realmente necessita ser executado? Ou é somente o preenchimento 

de um formulário, para facilitar a vida do pessoal operacional, mas que pode ser 

abolido? 

3. Não informatizar a burocracia. Verificar se existe excesso de documentos sobre 

um determinado assunto ou se existem documentos que nunca serão 

consultados, ou ainda, que não possuem valor algum. Esses documentos devem 

ser eliminados e não informatizados? 

4. Perguntar sempre: para que serve o conhecimento, qual é o seu objetivo, está 

ligado aos objetivos do processo ou da atividade relevante? 

5. O que acontece se este conhecimento for eliminado? Se nada, então desprezá-lo. 

A organização de conhecimento e criação de uma taxonomia é algo que é 

importante para as atividades de recuperação e indexação das informações. Após a 

organização dos conhecimentos armazenados nos sistemas de informação disponíveis, a 

organização pode realizar a implantação do sistema, seguida por divulgação e treinamento. 

Após organização dos conhecimentos críticos, pode-se ter continuidade na 

implantação do Programa, realizando atividades relativas à implantação do sistema de 

suporte à Gestão do Conhecimento.  
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6.2.3.6 - Etapa 3.6 - Implantar o sistema de Gestão do Conhecimento. Divulgar 
e dar treinamento 
 

A implantação deve ser cuidadosamente planejada e preparada. Testes detalhados 

devem ser realizados para que os problemas que possam surgir sejam minimizados, do 

contrário, pode causar falta de estímulo para quem inicia o uso do sistema que armazena a 

base do conhecimento. 

Implantar um sistema de Gestão do Conhecimento é uma atitude que requer mútua 

cooperação e uma coordenação preparada e atenta às variações do mercado. Os resultados 

são de médio e longo prazos, mas para uma organização que tem por finalidade lucro e 

continuidade esta é uma decisão sensata que, como já dito, facilita a tomada de decisão, 

que é o instrumento principal para que as metas sejam atingidas. Não importa o tamanho 

da organização, a Gestão do Conhecimento é eficaz em qualquer mercado trabalhando-se 

com atividades de qualquer natureza e também com prestação de serviços.  

O desenvolvimento e implantação de um sistema de Gestão do Conhecimento traz 

consigo alguns objetivos, dentre os quais destacam-se: 

1) fornecer em um só lugar um referencial teórico que contemple as principais e 

mais atuais idéias sobre os temas organizações de aprendizagem e processo de 

Aprendizagem Organizacional; 

 

2) abrir um espaço virtual para a troca de idéias e experiências entre estudiosos e 

organizações sobre o desenvolvimento de organizações de aprendizagem, bem 

como do uso da Internet para otimizar essa tarefa; e 

 

3) fornecer um instrumento de auto-diagnóstico e uma sistemática para seleção, 

captura e disseminação de conhecimento nas organizações de aprendizagem.  

 

Após implantação do sistema de informação, deve se dar início à fase de 

codificação de conhecimento e formação de memória da organização. 
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6.2.3.7 - Etapa 3.7 – Codificação do Conhecimento e Construção da Memória 
Organizacional 

 

O local de armazenamento do conhecimento adquirido é a base de conhecimento. 

Essa base deve oferecer recursos de busca e pesquisa para aprendizagem empresarial. O 

armazenamento dessas informações garante preservar e resgatar a memória organizacional.  

O sistema informatizado de Gestão do Conhecimento deve prever uma interface 

amigável aos usuários, para entrada das informações. A primeira atualização dessa base 

será a inclusão inicial do conhecimento adquirido, de acordo com o que foi modelado no 

sistema informatizado e com o que foi coletado e selecionado nas etapas da Fase 2 e 

organizado na etapa 3.5 desta Fase. A partir daí, sempre que surgir um novo conhecimento 

ou quando houver mudanças em algum conhecimento, a base deve ser atualizada. Da 

mesma forma, quando alguma informação se tornar obsoleta ou não estiver mais vigente na 

organização, devem ser designados usuários que retirem essa informação da base do 

conhecimento.   

Existe uma preocupação grande das organizações em reter conhecimento de seus 

colaboradores, bem como conhecimento gerado pelos mesmos e realizar uma gestão sobre 

esse conhecimento. O ato da gestão pode ser traduzido em processos de reutilização do 

conhecimento, armazenamento estruturado do mesmo, entre outras. 

O resultado da Fase 3 é o sistema de Gestão do Conhecimento implantado e a base 

de conhecimento atualizada. Deste modo a organização pode partir para processos de 

socialização de conhecimento. 
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6.2.4 - FASE 4 - SOCIALIZAÇÃO DO CONHECIMENTO E APRENDIZAGEM 
ORGANIZACIONAL NUMA PERSPECTIVA EMPREENDEDORA 

 
Essa fase é vital para que o programa de Gestão do Conhecimento tenha 

continuidade. É a fase em que a equipe do programa dissemina o sistema informatizado. É 

quando o conhecimento deve ser colocado em prática, de forma a trazer benefícios a quem 

o utiliza e conseqüentemente para organização.  

Nessa fase, pode-se obter a realimentação do que deve mudar ou melhorar no 

sistema informatizado e na base de conhecimento. Também, identificam-se os pontos de 

ajuste no programa, através de entrevistas ou acompanhamento com os usuários do sistema. 

As pessoas devem ser estimuladas a utilizar o conhecimento. A forma como é dado 

esse estímulo pode variar de acordo com a organização. Para que o estímulo seja efetivo 

deve ser considerado o fator que possui maior valor para as pessoas da organização ou da 

área onde se está implantando o programa. Identificado o fator que motiva as pessoas, deve 

ser implantado um programa de recompensas na organização, valorizando o uso e a 

contribuição com a base do conhecimento. 

O conhecimento está constantemente fluindo, transformando-se e sendo criado e 

recriado dentro de empresas, instituições de pesquisa, universidades e outros agentes. Mas 

esse processo não ocorre só internamente a uma determinada organização. Normalmente, 

ele ultrapassa os limites das organizações e se dá em nível das redes formadas por muitos 

atores diferentes, como empresas, institutos de pesquisa, universidades, consultores, 

laboratórios, usuários, etc. 

Para entender os processos de criação, transformação e circulação do 

conhecimento, o autor do presente trabalho terá como base principalmente o modelo 

proposto por Nonaka & Takeuchi (1997). Esse modelo é focado na criação do 

conhecimento dentro da empresa, mas, para o propósito deste trabalho, ele será 

complementado por outras abordagens e ampliado para explicar os processos de criação, 

transformação e circulação do conhecimento dentro de redes de inovação. 

Nonaka & Takeuchi (1997) centram sua análise no processo de criação e 

transformação do conhecimento dentro da organização e propõem uma nova abordagem 
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para esse processo, baseados na experiência japonesa. Os autores colocam que os 

observadores ocidentais partem da visão da organização como uma máquina para 

“processamento de informações”, e o conhecimento é visto como sendo necessariamente 

explícito – algo formal e sistemático. Por outro lado, as empresas japonesas vêem o 

conhecimento como sendo basicamente tácito – algo dificilmente visível e exprimível. 

É enfatizada a importância do aprendizado tanto a partir da experiência direta 

quanto por tentativa e erro. Aprende-se não só com a mente, mas também com o corpo, “é 

preciso sentir”. “Criar novos conhecimentos não é apenas uma questão de aprender com  

outros ou adquirir conhecimentos externos. O conhecimento deve ser construído por si 

mesmo, muitas vezes exigindo uma interação intensiva e laboriosa entre os membros da 

organização.... As empresas no Japão acreditam que o conhecimento novo não pode ser 

criado sem uma interação intensiva entre externo e interno. Para criar conhecimento, o 

aprendizado que vem dos outros e as habilidades compartilhadas com outros  precisam 

ser internalizados – isto é, modificados, enriquecidos e traduzidos de modo a se ajustarem 

à identidade e auto-imagem da empresa ” (Nonaka & Takeuchi, 1997).  

O modelo de criação do conhecimento de Nonaka & Takeuchi está apoiado no 

pressuposto de que o conhecimento humano é criado e expandido através da interação 

entre o conhecimento tácito e o conhecimento explícito.   

A inovação surge de um processo de interação entre diversos atores heterogêneos, 

como pesquisadores, técnicos, usuários, laboratórios, capitalistas, etc. Cada ator possui 

uma linguagem própria, modelos mentais, visões de mundo, interesses e outras 

características particulares que dificultam a comunicação e a compreensão mútua entre 

eles. Então, para que esses atores possam se comunicar e trabalhar juntos são necessárias 

muitas traduções, que são difíceis e trabalhosas. É necessário um processo de 

homogeneização (coordenação e alinhamento) da linguagem dos participantes da rede para 

que as traduções se tornem mais fáceis e imediatas, facilitando a comunicação e o trabalho 

conjunto. 

Neste sentido, o conceito de redes convergentes pode ser associado e 

complementado pelo conceito de capital social, o qual implica o desenvolvimento da 

confiança entre parceiros e a disposição de cooperar e trabalhar em conjunto. “Capital 
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Social é o estoque de confiança ou boa vontade mútuas resultante de relações de 

cooperação, o qual pode ser acessado pelos participantes para garantir recursos e 

resultados desejados” (Nahapiet & Ghoshal, 1997). “Níveis mais elevados de capital 

social significam que os participantes estão interagindo com maior confiança, o que reduz 

custos de transação e melhora a eficiência da interação” (Kingsley & Melkers, 1999).  

De acordo com Davenport & Prusak (1997), as trocas e as transferências de 

conhecimento são essencialmente uma relação de mercado. As pessoas dividem 

conhecimentos por três motivos: reciprocidade, ou seja, para ganhar algo em troca; 

reputação – para ganhar ou aumentar sua fama de conhecedor de algum assunto; altruísmo 

(menos comum). 

Algumas atividades precisam ser realizadas durante a Fase de socialização do 

conhecimento e Aprendizagem Organizacional numa perspectiva empreendedora, para que 

sejam obtidos bons resultados, como demonstra a Figura 6.2.4 a seguir. 
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Figura 6.2.4 - Fase 4 - Socialização do conhecimento e Aprendizagem Organizacional 
numa perspectiva empreendedora. 
Fonte: O autor do presente trabalho. 
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6.2.4.1 - Etapa 4.1 - Disseminar e compartilhar a memória organizacional, 
fomentando a inovação, o aprendizado organizacional e o Empreendedorismo 

 
A equipe do programa deve prever que um número máximo possível de 

empregados da organização tenha acesso à base do conhecimento. O acesso ao 

conhecimento deve ser disponibilizado de forma que os usuários possam efetuar as 

consultas e pesquisas de maneira que, segundo Damiani (apud Scaglia, 2002), deve ser 

intuitiva e amigável. Uma forma amigável, fácil e rápida de acesso serve também como 

estímulo para aumentar a utilização do sistema e o compartilhamento, gerando a 

aprendizagem e a troca de conhecimentos entre os empregados de forma criativa e 

inovadora.  

Partindo-se do pressuposto de que o sucesso da empresa está baseado na sua 

capacidade de criar e transferir conhecimento de forma mais eficaz que seus competidores, 

entender os mecanismos pelos quais o conhecimento pode ser criado e transferido na 

empresa é ponto de partida para um resultado superior.  

As empresas possuem conhecimento disseminado e compartilhado por todos, 

entretanto existem também diversos estoques ou conjuntos de conhecimento pertencentes a 

indivíduos, pequenos grupos ou áreas funcionais. As empresas buscam codificar e 

simplificar esse conhecimento de indivíduos e grupos para torná-lo acessível à organização 

como um todo.  

Em um nível mais básico o processo de estabelecimento de uma linguagem comum 

é a forma desenvolvida e adotada por indivíduos e grupos nas empresas para expressar e 

articular crenças comuns, conectando crenças de indivíduos e criando uma estrutura para o 

conhecimento organizacional. A empresa busca codificar esse conhecimento através de 

vários meios (ex.: manuais, programas de engenharia) para facilitar a compreensão daquele 

conhecimento por um número maior de indivíduos na organização. Através da codificação 

a empresa incrementa a capacidade de apreensão do conhecimento e portanto a sua 

transferência entre grupos dentro da empresa e mesmo entre organizações (Sanchez & 

Heene, 1997). 
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O conhecimento pode ser distinto entre conhecimento do indivíduo, do grupo, da 

organização e da rede de organizações interagentes. A aprendizagem de know-how entre 

indivíduos ocorre através da interação dentro de pequenos grupos, freqüentemente através 

do desenvolvimento de uma linguagem ou código único. Quando a transferência de 

conhecimento entre grupos deve ocorrer de forma horizontal, ou seja, dentro da mesma 

função, os problemas de diferenciação de linguagem entre grupos é minimizado. Quando a 

transferência deve ocorrer de forma vertical, por exemplo entre grupos de desenvolvimento 

e de produção, o processo de codificação desempenha um papel central.  

Kogut & Zander (1992), consideram que para facilitar essa transferência, um 

conjunto de princípios organizadores de alta-ordem age como mecanismo pelo qual 

tecnologias são codificadas em uma linguagem acessível a um círculo mais amplo de 

indivíduos. Esses princípios são chamados de alta-ordem devido ao fato de facilitarem a 

integração de toda a organização. Empresas podem então ser entendidas como 

comunidades onde conhecimento pode ser comunicado e combinado por uma linguagem 

comum e princípios organizadores. Em relação à rede de empresas interagentes, a 

transferência de know-how normalmente requer o estabelecimento de relações de longo-

prazo, que pressupõem um código comum aprendido e compartilhado pelas empresas 

envolvidas (Kogut & Zander, 1992). 

Transferência deliberada de conhecimento deve ser distinta da difusão do 

conhecimento estrategicamente relevante que foge ao controle da empresa. A 

administração deve tentar controlar essa difusão, que pode levar à redução da relevância 

estratégica das competências da empresa (Sanchez, 1997). Essa é a mesma premissa da 

distinção entre transferência voluntária e transferência involuntária. Características que 

restringem transferência involuntária tendem também a inibir transferência voluntária, 

assim como ações para facilitar a transferência voluntária podem também facilitar a 

transferência involuntária, e os administradores devem estar atentos aos riscos decorrentes 

deste ‘paradoxo’ (Winter, 1977).  

Uma taxonomia do conhecimento organizacional pode contribuir para a clarificação 

desta questão, indicando dimensões para análise da natureza do conhecimento que podem 

ser úteis para a compreensão de como facilitar a transferência de conhecimento ou o 

controle de sua difusão, em função do objetivo estratégico da empresa. 
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Segundo Eduardo Lapa, 

“A organização que possui um banco de dados com informações sobre os 

processos adotados durante todo o período de gerenciamento de um 

programa evita retrabalho, repetição de erros e desenvolvimento de 

programas simultâneos”. 

Muito do que é produzido intelectualmente dentro de uma organização não é 

aplicado nos processos de negócios. Quando a Gestão do Conhecimento é aplicada, pode-

se constatar uma melhoria na tomada de decisão, possibilidade de distinguir quem possui 

que tipo de conhecimento e compartilhamento das melhores práticas. Lapa (2004) afirma 

que não existe memória única na organização; é necessário estabelecer princípios e 

objetivos claros.  

“Definir assuntos e fontes, estruturar o programa, mapear o material já 

existente, mapear agentes e medidores, definir processos de gerenciamento 

de conteúdo, criar massa crítica (quem deve ter acesso à informação) e 

procedimentos de consulta e atualização, definir uma política de incentivo, 

criar programas de disseminação, apurar indicadores e prover feedback 

aos colaboradores são os passos principais para a organização que 

pretende desenvolver programas para gerir o conhecimento dentro de seu 

território”  Lapa (2004). 

O grande desafio imposto às organizações, hoje, é desenvolver mecanismos que 

auxiliem a comunicação entre os colaboradores, levando informações a todos os níveis. As 

Comunidades de Prática, também chamadas COPs, surgiram para contribuir para o 

conhecimento compartilhado, conectando pessoas que se beneficiam do conhecimento 

mútuo e estimulando a criação de processos que incentivam o compartilhamento do 

conhecimento dentro da organização.  

As Comunidades de Prática são grupos de pessoas que compartilham do mesmo 

interesse ou dedicação a um tema específico e que aprofundam seu conhecimento e 

competência a respeito dele por meio de uma interação continuada. Nas COPs, os 
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membros se auto-selecionam, diferentemente do que costuma acontecer quando outros 

grupos de trabalho são formados. 

As COPs podem agregar valor às organizações de diversas formas: ajudando a 

conduzir a estratégia da companhia, iniciando novas linhas de negócios, resolvendo 

problemas de forma rápida, transferindo as melhores práticas e ajudando as organizações a 

recrutar e reter talentos.  

Feito isto, pode-se dar início à atividade de incentivo à mudança cultural, baseada 
no aprendizado contínuo e numa perspectiva empreendedora.  
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6.2.4.2 Etapa 4.2 - Incentivar a mudança cultural baseada na Inovação, no 
Aprendizado Organizacional e no Empreendedorismo 

 
Primeiramente, a equipe do programa deve procurar conhecer o que é importante 

para os empregados ou o que eles necessitam nas suas atividades diárias, ou que em 

situações de emergência necessitam de alguma informação e não a encontram.  

A finalidade dessa etapa justifica-se pelo que diz Damiani (apud Scaglia, 2002): “É 

necessário ter cultura e formas de estimular o intercâmbio entre as pessoas”. Sem uma 

mudança na forma de execução das atividades diárias, os empregados da organização não 

irão acessar a base de conhecimento.  

Na verdade, somente o sistema de Gestão do Conhecimento  não promove o 

compartilhamento de conhecimento ou a Aprendizagem Organizacional. Necessita-se de 

uma nova cultura organizacional. A mudança cultural ocorre se houver uma ação gerencial 

forte no sentido de demonstrar, aos empregados, que o programa de Gestão do 

Conhecimento também é uma atividade relevante para a organização. Dessa forma, as 

pessoas realmente acessarão a base e participarão de grupos de discussão e 

compartilhamento de conhecimento. 

“A consciência humana comum está voltada para fora e vê apenas a 

superfície das coisas. Ela se retrai ante a penetração nas profundezas 

interiores, que lhe parecem escuras, e onde tem medo de se perder. No 

entanto, a entrada nessa obscuridade, nesse vazio, nesse silêncio, é somente 

a passagem para uma existência maior” (Sri Aurobindo). 

Em seu estudo sobre Learning Organizations, Schein (1996) aborda a questão pelo 

prisma da cultura organizacional, que ele define como “o conjunto de crenças 

supostamente implícitas e compartilhadas que um grupo sustenta e que determina como 

ele percebe, julga e reage aos seus diversos ambientes”. 

O autor ressalta que a cultura organizacional é tanto conseqüência das experiências 

e aprendizagem das empresas quanto base para sua capacidade ao contínuo aprendizado. O 

que a organização poderá ou não mudar dependerá muito de sua cultura, de sua habilidade 
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para se adaptar, preservando sua identidade, enquanto se mantém suficientemente flexível 

para evoluir. 

Schein (1996a) relaciona saúde organizacional e capacidade de a empresa aprender 

não apenas para manter o crescimento ou se adaptar, mas para estar em permanente 

expectativa de transformação. 

Ele assinala a necessária combinação de quatro fatores, cada um presente em 

determinado grau: 

1. senso de identidade, propósito ou missão; 

2. capacidade de se adaptar e de se manter frente às mudanças internas e externas; 

3. capacidade de perceber e testar a realidade; e 

4. integração ou alinhamento dos subsistemas que compõem o todo organizacional. 

Dolabela, em seu livro O Segredo de Luísa (1999), diz que o indivíduo dotado de 

pré-requisitos necessários ao bom desempenho como empreendedor saberá aprender o que 

for necessário para a criação, desenvolvimento e realização de sua visão. No ensino do 

Empreendedorismo, o ser é mais importante do que o saber; este será conseqüência das 

características pessoais que determinam a sua própria metodologia de aprendizagem. 

Realizar mudança cultural não é atividade das mais fáceis. Deve-se levar em 

consideração fatores pessoais, crenças e valores dos colaboradores entre outras coisas. 

Todavia, esta questão deve ser trabalhada e logo após deve se iniciar as atividades de 

aplicação dos conhecimentos nos processos de trabalho. 
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6.2.4.3 - Etapa 4.3  - Aplicar novos conhecimentos extraídos em atividades 
diárias numa perspectiva empreendedora 

 

Nessa etapa, a equipe do programa de Gestão do Conhecimento, deve procurar 

integrar sempre mais o conteúdo da base do conhecimento às atividades diárias dos 

empregados da organização.  

As informações e o conhecimento do sistema informatizado devem auxiliar e 

facilitar a execução das atividades, de forma que o acesso à base se torne freqüente e faça 

parte da rotina dos empregados. O acesso à base do conhecimento deve se tornar um 

procedimento voluntário por parte dos empregados. Uma maneira de viabilizar que o 

acesso faça parte da rotina é integrar informações de aplicativos de uso diário à base de 

conhecimento. Essa integração deve-se dar de forma que o conhecimento armazenado 

possa complementar e dar maior subsídios às atividades diárias, levando-se em 

consideração a cultura da organização e a estrutura organizacional.  

Mintzberg (1995) define a estrutura organizacional como “a soma total das 

maneiras pelas quais o trabalho é dividido em tarefas distintas e como é feita a 

coordenação entre essas tarefas”. Para o autor, o trabalho é dividido sob duas dimensões, 

a primeira, horizontal, que se refere à extensão da tarefa, e a segunda, vertical, que se 

refere à profundidade do controle sobre o trabalho; e sua coordenação abrange os seguintes 

mecanismos: ajustamento mútuo, supervisão direta e padronização (por processo, por 

resultados e por habilidades).  

A adoção de uma nova TI nas organizações está vinculada a uma ótica de inovação 

que deve ser integrada a uma estratégia de mudança organizacional. Mintzberg (1997) 

descreve a estratégia sob quatro aspectos: 

1. Plano – é uma ação conscientemente intencionada. 

2. Padrão – é o curso de ações realizadas ao longo do tempo. 

3. Posicionamento – pode localizar a organização em relação ao ambiente. 

4. Perspectiva – refere-se à orientação dominante dada ao processo de 

gerenciamento. 
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Compreendida como plano, a mudança estratégica tem um caráter voluntário, de 

maneira que é deliberado, programado e controlado o seu processo. Já como padrão, a 

mudança estratégica vai emergindo durante a realização das ações com o ambiente 

determinando a mudança. Wilson (1992) caracteriza essas óticas da mudança estratégica, 

planejada e emergente, sob duas dimensões: processo e implementação. A mudança 

planejada tem o seu processo caracterizado pelo incrementalismo lógico, focando a 

implementação na redução de resistências. Já a mudança emergente está baseada em um 

processo político de decisão, implementando as ações de forma contextualizada em função 

de fatores e processos anteriores. 

O processo de inovação organizacional deve também ser compreendido através do 

caráter ou grau da mudança, isto é, evolucionário e revolucionário (transformador). Para 

Wilson (1992), a mudança evolucionária é aquela que não altera os parâmetros 

organizacionais, enquanto a revolucionária os transforma.  

Ferlie et al. (1999) consideram que a mudança evolucionária caracteriza-se por 

produzir efeitos focados sobre uma função ou unidade, enquanto a mudança 

transformadora é caracterizada por incluir “trocas acentuadas e simultâneas nos 

mecanismos de estratégia, poder, estrutura e controle”. Como afirmam os autores, na 

realidade a mudança transformadora é uma forma especial da evolucionária, pois produz 

conseqüências mais abrangentes e essenciais dentro da organização, isto é, altera 

significativamente todos os parâmetros organizacionais existentes. Já Schon (1971) 

compreende que o processo de inovação está baseado na alteração dos elementos básico 

constituidores da organização. Para o autor, são três esses elementos, a teoria, a estrutura e 

a tecnologia. A teoria são os valores e crenças referentes àquilo que a organização faz; a 

estrutura é uma construção simbólica baseada em relações de trabalho, responsabilidade, 

poder e autoridade, e a tecnologia é o conjunto de elementos e processos disponíveis e 

utilizados para a realização dos objetivos organizacionais. Partindo de uma visão sistêmica, 

Schon considera que esses três elementos interagem entre si e são interdependentes, de 

forma que a modificação realizada em um deles pode produzir efeitos nos demais. 

Realizada essas tarefas, a organização deverá estar madura suficientemente para a 

absorção de Comunidades de Prática. 



 442

6.2.4.4 - Etapa 4.4 - Criar Comunidades de Práticas, promover a socialização 
da inovação, da Aprendizagem Organizacional e do Empreendedorismo 

 
Após o uso contínuo do conhecimento armazenado na base de conhecimento, o 

usuário passa a conhecer melhor o que mais agrega valor ao seu trabalho diário, através das 

várias situações vivenciadas, quando acessa e utiliza o conhecimento. Esse usuário passa a 

assimilar e a interiorizar o conhecimento com características próprias, associadas à própria 

experiência que possui.  

A experiência do usuário do conhecimento e o que é agregado de novo devem ser 

considerados como parte da entrada em novas interações de criação e distribuição do 

conhecimento. O próprio usuário deve ter condições de otimizar esse conhecimento sempre 

que executar algum processo e identificar uma atualização. 

Verifica-se, a partir do que foi comentado até aqui, a impossibilidade de dissociar a 

aprendizagem informal e na ação, das comunidades de prática. Assim , as Comunidades de 

Prática (COPs), são descritas como “um grupo interdependente de pessoas com 

conhecimento complementar e que interagem através de (recursos e outras) relações” 

(Merali,2000), são a resposta para os problemas identificados. Além disso, as COPs 

consideram o conhecimento tácito. São compostas por entusiastas que voluntariamente 

querem aprender e pertencer a um grupo onde se partilham idéias. O sentimento de 

pertencer transmitido pelas Comunidades de Prática é um aspecto muito importante. Ele 

justifica a relevância dos artefatos de membros (rituais, linguagem, histórias, etc.). A 

duração e o estilo de gestão são as principais diferenças entre Comunidades de Prática e 

equipes de programa. 

Assim, quando se fala sobre prática, está-se falando sobre prática social. Um 

conceito de prática inclui ambos, o explícito e o tácito. Inclui o que é dito e o que não é 

dito; o que é representado e o que é assumido. Inclui o idioma, as ferramentas, os 

documentos, as imagens, os símbolos, os papéis bem definidos, os critérios especificados, 

os procedimentos classificados, os regulamentos e os contratos que várias práticas fazem 

explícitas para uma variedade de propósitos. Mas também inclui todas as relações 

implícitas, as convenções tácitas, as sugestões sutis, as regras não declaradas, as intuições 

reconhecíveis, as percepções específicas, as sensibilidades bem-afinadas, as compreensões 
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incorporadas, as suposições subjacentes, as visões de mundo compartilhadas que nunca 

puderam ser articuladas.  

Entretanto, estes são sinais inconfundíveis de sociedade em Comunidades de 

Prática e são cruciais ao sucesso dos seus empreendimentos. A estrutura emergente não 

pode ser separada do processo. Afirmar que é a aprendizagem que dá origem a 

comunidades de prática é dizer que a aprendizagem é fonte de uma estrutura social. Mas o 

tipo de estrutura a que se refere não é um objeto em si mesmo que pode ser separado do 

processo que lhe dá origem . Antes, é uma estrutura emergente (Wenger,1998). 

Brown & Duguid (2001), pesquisadores das COPs as definem como sendo um 

grupo de indivíduos que trabalham juntos durante um longo período e que por terem 

compartilhado práticas também compartilham experiências ricas. Além disso, elaboram 

seus próprios mecanismos de confiança, porque sabem o que cada um deles é capaz de 

fazer. Isso permite que, dentro da comunidade, as idéias fluam mais facilmente. Uma 

comunidade é um grupo de pessoas com interesses semelhantes e que se reúnem num 

determinado lugar (físico ou não) para discutir e partilhar conhecimento. Para que isso 

aconteça, e em conseqüência disso, são criados documentos, utilizadas ferramentas e 

definidos valores (Wenger, 2000). 

Uma Comunidade de Prática é diferente de uma equipe porque é definida por um 

tópico de interesse, não por uma tarefa que tem de realizar. É também diferente de uma 

rede informal porque tem um tópico, tem uma identidade (Wenger, 1991, 2001). Conforme 

esse autor três são os elementos na definição de Comunidades de Prática.  

1. Primeiro é o domínio: tem de haver um assunto sobre o qual a comunidade fala.  

2. O segundo é a própria comunidade: as pessoas têm de interagir e construir 

relações entre si em torno do domínio. Uma página na web não é uma COP ou, 

se houver sessenta gestores que nunca se falam, eles não são uma COP, ainda 

que desempenhem as mesmas funções. Têm que existir como uma comunidade. 

3. O terceiro é a prática: tem que existir uma prática e não apenas um interesse que 

as pessoas partilham. Elas aprendem juntas como fazer coisas pelas quais se 

interessam. 
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Embora os autores Wenger & Snyder (2001) percebam as Comunidades de Prática, 

os grupos de trabalho formais, as equipes e as redes informais como questões diferentes. 

Entendem que elas são complementares.  

Para finalizar, as empresas realizam muito de seu trabalho pensando em COPs – 

especialmente nas sobreposições e alianças que reúnem as comunidades discrepantes. 

Entretanto, precisamente nessas sobreposições é que as competências essenciais vivem. A 

maioria das empresas comete o erro de definir competências como tecnologias distintas: 

patentes, negócios secretos, propriedade de design. Mas uma competência do mundo 

real — uma capacidade contínua para ultrapassar a competição — tem muito de si 

construída com know-how implícito e relações como produtos tangíveis e ferramentas. Não 

se podem divorciar as competências do tecido social que as apóia (Brown & Duguid, 2001). 

Os resultados obtidos e as melhorias advindas do uso dos conhecimentos 

armazenados devem ser mensurados. 
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6.2.4.5 - Etapa 4.5 - Analisar resultados e aplicar melhorias em função de 
critérios baseados na inovação, na Aprendizagem Organizacional e no 
Empreendedorismo 

  
Nessa etapa, a equipe do programa deve monitorar a utilização que os empregados 

da organização fazem da base de conhecimento, para obter indicadores de resultado. Os 

indicadores podem ser: o uso, o entendimento, a participação e a contribuição. Esses são 

indicadores importantes para decidir quando e como realizar as manutenções e melhorias 

na base de conhecimento. Para obter o indicador de uso, o próprio sistema informatizado 

pode fornecer o resultado através da contagem de vezes em que o conhecimento é acessado 

e quem são os empregados que acessam. Para obter o indicador de participação é 

necessário que o sistema conte a quantidade de vezes em que houve a inclusão de um novo 

conhecimento. 

Nesse sentido, observa-se que a procura incessante por formas de medidas em 

Gestão do Conhecimento tem recebido cada vez mais atenção das organizações. Assim, 

buscam-se indicadores úteis nesta área, como forma de melhor avaliar e controlar suas 

iniciativas em Gestão do Conhecimento organizacional.   

O ambiente de negócios é cada vez mais complexo. Há cada vez mais dimensões a 

serem consideradas em qualquer análise. Há cada vez mais variáveis externas às 

organizações, fora do controle dos executivos envolvidos em qualquer programa. E mais 

fontes potenciais de problemas surgem todos os dias nas organizações. Isso tudo torna cada 

vez mais incerto o controle sobre os programas e processos nas organizações. O que 

acontece também com as iniciativas em Gestão do Conhecimento. E já que o que não se 

mede não se conhece, a questão de indicadores surge de forma recorrente.  

Shakespeare escreveu certa vez que "é lícito aspirar ao que não se pode alcançar" 

(Péricles, Ato II, Cena I, 1609). Se assim for, mesmo que definir e utilizar indicadores 

possa ser uma tarefa árdua, vale a pena tentar. 

Observa-se que o maior problema com a criação de indicadores não é defini-los, 

mas escolhê-los de acordo com a realidade da situação e da organização. Indicadores que 

servem para um tipo de organização não necessariamente são úteis em um outro tipo de 

organização. Tudo depende do que a organização está objetivando com a iniciativa em 
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Gestão do Conhecimento. E hoje existe uma considerável diversidade de iniciativas em 

Gestão do Conhecimento.  

Nas organizações, a Gestão do Conhecimento abrange hoje diversas iniciativas, tais 

como: gestão eletrônica de documentos, websites, Intranets, documentação de processos, 

educação à distância e comunidades virtuais de práticas, entre outras.  

Observa-se uma maior incidência do desenvolvimento de programas de Gestão do 

Conhecimento, tanto em organizações públicas como privadas, nas seguintes áreas: Gestão 

de Competências, Memória Organizacional, Inteligência Empresarial, Comunidades de 

Prática e Mapeamento de Processos. 

Gestão de competências: Tem sido esta uma fonte de preocupação em diversas 

organizações públicas e privadas, não por menos, mas por surgirem perguntas que gestores 

não conseguiam responder, como, por exemplo, "Você conhece o potencial de seus 

colaboradores?", "Caso precise preencher uma vaga em sua organização, poderá indicar 

um profissional interno com as competências necessárias?", "Os programas de treinamento 

oferecidos aos seus colaboradores têm trazido resultados significativos e contribuído para 

tornar sua organização mais competitiva?". 

O momento atual vem exigindo das organizações cada vez mais a melhoria na 

capacidade de obter resultados através das pessoas. Investimentos em tecnologias de última 

geração ou inovação nas metodologias de trabalho, ou melhoria nos processos podem ser 

realizados por toda e qualquer organização, mas se não se efetuar a preparação das pessoas, 

que são as que fazem a organização andar, se elas não estiverem sendo capacitadas, não 

adiantará muito esforço.  

Memória Organizacional: Mesmo nos dias atuais, com toda a abordagem de Gestão 

do Conhecimento à disposição, o que se vê é a indisponibilidade de informações e dados, 

isolamento entre unidades de negócios, ineficiência na comunicação organizacional, 

desperdício de práticas e experiências e não-compartilhamento e falta de registro de 

informações.  

Segundo pesquisa da consultoria Price Waterhouse Coopers, 60% do tempo dos 

executivos são gastos na recuperação de informações já processadas e disponíveis em 
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algum ponto da organização. Uma pesquisa realizada pela Korn Ferry International revela 

que 90% das informações e conhecimentos não são compartilhadas internamente nas 

organizações.  

Inteligência Empresarial: As organizações hoje já possuem bancos de dados e bases 

informativas, e se for feita uma procura mais detalhada, ver-se-á que existem dados e 

informações por todos os locais das organizações . Entretanto, o passo seguinte talvez 

ainda necessite ser dado.  

As organizações precisam fazer bom uso das informações para gerar algum tipo de 

vantagem para a organização para a qual trabalha. Neste sentido, é necessário existir um 

ciclo onde a organização: 

a) defina as suas necessidades de informação; 

b) defina as fontes de informação; 

c) estabeleça um processo de coleta de informações; 

d) estabeleça um processo de análise e contextualização dessas informações; e 

e) realize um processo contínuo de disseminação de informações.  

Pode não adiantar muito também parar nesse estágio. É necessário que haja 

(re)utilização das informações para gerar alguma vantagem real.  

Comunidades de Prática: Talvez o advento da web tenha sido o grande 

impulsionador e viabilizador do crescimento acelerado que vêm tendo as Comunidades de 

Prática. É claro que podemos ter Comunidades de Prática sem "um pingo" de tecnologia, 

mas seria complicado. Para organizações multi-site, têm sido a web e as Comunidades de 

Prática grandes impulsionadoras e mecanismos para que o compartilhamento de 

conhecimento aconteça nas organizações. 

Mapeamento de Processos: Existem alguns passos para "preparar" uma organização 

a receber iniciativas e estratégias de Gestão do Conhecimento, mas talvez o mapeamento 

dos processos seja o alicerce para todo e qualquer trabalho de Gestão do Conhecimento. 
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Uma organização precisa conhecer como ela funciona. A organização precisa ter bem 

mapeado como são realizadas suas operações, seus negócios, suas atividades; e a tarefa de 

mapeamento de processos consiste nisto. 

Diversas outras iniciativas vêm sendo implantadas em organizações de maneira 

crescente, o que aponta um crescimento representativo da utilização e aperfeiçoamento de 

conceitos de Gestão do Conhecimento. Os portais corporativos, por exemplo, têm sido 

amplamente utilizados. Mesmo que muitos websites corporativos estejam sendo chamados 

indevidamente de portais corporativos, isso significa que essas organizações já estão 

caminhando nesse sentido. 

A escolha dos indicadores, a definição do que medir, só faz sentido se baseada 

numa visão clara do que a organização quer mudar, em que direção quer evoluir. Há várias 

iniciativas que têm sido focadas nas práticas dos programas de Gestão do Conhecimento 

pelas organizações. 

Do ponto de vista de indicadores, é útil observar que a Gestão do Conhecimento é 

uma coleção de processos. E os processos da organização são bases naturais para 

encadeamento do conhecimento da organização. A organização deve incentivar, facilitar e 

favorecer os processos inerentes à Gestão do Conhecimento em todas as áreas e em todos 

os níveis. 

Por sua vez, a inovação é fonte de vantagem competitiva, sendo assim essencial na 

Gestão do Conhecimento. A criação de conhecimento na organização deve ser incentivada, 

priorizada e favorecida em todas as áreas e em todos os níveis como elemento fundamental 

para a competitividade. 

Sua aplicação aos processos de negócio deve ser orientada, controlada e medida 

através de indicadores. No entanto, faz-se necessário observar que a ênfase excessiva em 

controles e indicadores pode ser contraproducente na implantação de uma gestão baseada 

no conhecimento. Quando ainda não há uma clara compreensão da extensão da iniciativa 

de Gestão do Conhecimento, do tipo de programa a ser realizado, ou nem mesmo dos 

conceitos fundamentais envolvidos, pode ser prematuro tentar impor indicadores.  
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6.3 - PRESSUPOSTOS E RESTRIÇÕES AO MODELO PROPOSTO 
 

Este modelo destina-se principalmente às empresas que necessitam implantar a 

Gestão do Conhecimento como um programa sistemático, tendo em vista a necessidade de 

Aprendizagem Organizacional, incentivo a inovação e ao Empreendedorismo.  

O modelo aborda as etapas necessárias à organização que deseja tomar uma 

iniciativa de Gestão do Conhecimento e não possui experiência anterior em programas 

dessa natureza. 

Pelo fato de a Gestão do Conhecimento reunir várias disciplinas em um único 

assunto, Teixeira Filho (2000) argumenta que geralmente encontram-se muitas 

dificuldades e dúvidas nas organizações que estão iniciando uma aplicação de programa de 

Gestão do Conhecimento. Essa é uma das razões que justificam a adoção de um modelo de 

aplicação de um programa de Gestão do Conhecimento.  

São válidas as seguintes premissas, para adoção do modelo proposto: 

a) a equipe de trabalho e os responsáveis pela implantação do programa devem 

conhecer e aplicar os princípios e os elementos que a Gestão do Conhecimento 

abrange; 

b) devem existir na organização, pessoas com experiência em implantação de 

programas e que tenham habilidades para conduzir o programa; 

c) a organização deve possuir uma infra-estrutura de tecnologia implantada; 

d) pessoas que conheçam ou que aprendam a metodologia de modelagem de 

processos de negócios; e 

e) a empresa deve priorizar a implantação de um programa de Gestão do 

Conhecimento.  

As limitações que o modelo possui diz respeito aos diversos tipos de programas que 

a Gestão do Conhecimento pode abordar, como visto no Capitulo 3, citando modelos e 

tipos de programas de Gestão do Conhecimento apresentados na literatura. O modelo 
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proposto neste trabalho está voltado para a implantação de programas de Gestão do 

Conhecimento que visam reter o conhecimento de especialistas, preservar a memória 

organizacional e efetuar o mapeamento de competências. Além disto o modelo preconiza a 

possibilidade de melhoria nos processos de Aprendizagem Organizacional, fornece 

ferramental para apoio à inovação e ao Empreendedorismo.  
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6.4 – CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 
 

Pela pesquisa na literatura e em experiências de outras organizações, visando o 

entendimento do contexto da Gestão do Conhecimento, este trabalho possibilitou o 

desenvolvimento de um modelo viável para implantar um programa de Gestão do 

Conhecimento nas organizações com foco na Aprendizagem Organizacional, inovação e 

Empreendedorismo. 

Através do levantamento bibliográfico realizado juntamente com participações em 

eventos de Gestão do Conhecimento, o que se observa é que existe uma extensa literatura e 

principalmente vários trabalhos acadêmicos sobre Gestão do Conhecimento, porém 

existem poucos relatos de Programas que obtiveram êxito no âmbito das organizações.  

O objetivo geral da pesquisa foi obtido pelo desenvolvimento e criação do modelo 

proposto, modelo de implantação para um Programa de Gestão do Conhecimento com 

ênfase na Aprendizagem Organizacional, na inovação e no Empreendedorismo.  

A seguir são elencados alguns objetivos específicos desse trabalho e indicado de 

que forma cada um obteve os seus respectivos estudos e formatação. 

Um dos objetivos do trabalho era definir os elementos formadores de uma base do 

conhecimento que deveriam servir como um elemento integrador e de disseminação da 

informação nas organizações. Tal objetivo pode ser atingido através do sistema de Gestão 

do Conhecimento, desenvolvido com apoio de ferramental tecnológico. 

Outro objetivo proposto inicialmente procurava identificar e selecionar uma 

metodologia para aquisição do conhecimento. Após um estudo para identificar qual 

metodologia seria mais adequada para adquirir o conhecimento dos especialistas, 

abrangendo todas as informações referentes ao processo crítico selecionado, optou-se pela 

metodologia de análise, modelagem e redesenho de processos de negócios.  

Além disso, propunha-se como objetivo específico determinar os elementos básicos 

para caracterização, captura e armazenamento dos conhecimentos críticos e para a 

disseminação do conhecimento dentro da organização. Quando se iniciar a fase de 

aquisição do conhecimento do especialista, devem-se levantar todas as informações sobre 
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os processos críticos. Constata-se que a própria metodologia selecionada já possuía como 

premissa levantar e armazenar somente as informações e conhecimento relevantes. 

O trabalho tinha como objetivo a definição de formas de representação e 

organização de conhecimentos relevantes, para habilitar efetivo acesso e distribuição do 

conhecimento. Neste caso, com a estruturação e modelagem do sistema de Gestão do 

Conhecimento, busca-se identificar, junto aos usuários, a melhor forma de organizar e 

representar o conhecimento adquirido para oferecer uma maneira fácil, amigável e mais 

intuitiva possível aos usuários da informação.  

Dependendo da organização, alguma das etapas poderão ser suprimidas ou 

conjugadas, ou ainda pode-se mudar a ordem em que as etapas são executadas. 

Por fim, o modelo procurou manter foco na integração entre a Gestão do 

Conhecimento, a Aprendizagem Organizacional, a inovação e o Empreendedorismo. Para 

alcance desse objetivo, ressalta-se que em todas as ações do modelo proposto, está 

contemplada a necessidade de manter aprendizado organizacional como processo na 

organização, além de melhoria no fomento à inovação e as características em que o  

Empreendedorismo se baseia. 

No capítulo a seguir, será abordada as condições de aplicabilidade do modelo 

proposto através de apresentação de exemplos bem sucedidos em Empresas Públicas, 

Empresas Privadas e Instituições de Ensino Superior. 
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CAPÍTULO  7 

 

CONDIÇÕES DE APLICABILIDADE DO 

MODELO CONCEITUAL PROPOSTO 
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7.1 – INTRODUÇÃO 

 

“Um dos aspectos mais importantes na determinação das 

vantagens competitivas reside na aplicabilidade do 

conhecimento que a organização detém. Uma vez mais as 

novas tecnologias podem desempenhar um papel 

importante, dado que permitem uma melhor aquisição, 

actualização e acesso às decisões da organização. 

Podemos centrar-nos nas intranet onde estas 

disponibilizam manuais de utilização, estratégias 

operativas da organização que muito contribuem para a 

redução do tempo de aprendizagem por parte dos 

colaboradores da organização. As intranets proporcionam 

um conhecimento interno de cada individuo ‘aumentando-

lhe a sua rede social interna’, um aumento da memória da 

organização e também o acesso a ferramentas de 

fluxogramas (workflows)  que automatizam tarefas 

garantindo uma melhor eficiência e reduzindo a 

necessidade de comunicação e coordenação na 

organização”. 

(Doutor Joaquim Borges Gouveia, Professor Catedrático - 
Universidade de Aveiro - em orientação ao autor, 2004) 

  

Este capítulo tem por objetivo descrever as condições de aplicabilidade do modelo 

conceitual proposto no Capítulo 6. Para retratar com maior clareza as condições de 

aplicabilidade, preferiu-se a abordagem por exemplos de organizações nas quais o modelo 

tem aplicação.  

A abordagem para demonstração da aplicação por exemplos em organizações foi 

adotada tendo em vista a amplitude do modelo conceitual proposto, uma vez que envolve 

Gestão do Conhecimento, Aprendizagem Organizacional, inovação e Empreendedorismo, 
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mostrando que a combinação e aplicação destes conceitos trazem vantagem competitiva 

sustentável à organização.  

A valorização da Aprendizagem Organizacional, da inovação e do 

Empreendedorismo surgem nesse contexto.  

No processo de aprendizagem os estudiosos assinalam a relevância dos aspectos 

ambientais para o compartilhamento e transformação do conhecimento tácito em 

organizacional. Apontam como condições essenciais para incentivar a aprendizagem a 

democratização das informações, o compartilhamento dos objetivos, a visão sistêmica da 

organização e a ação monitorada (Senge, 1990, Garvin, 1993; Schein, 1996; Peters, 1993; 

Wick & Leon 1995).  

Senge (1990) estabelece que a democratização da informação está relacionada ao 

livre acesso às informações, à variedade de fontes de informação e de processos e aos 

mecanismos de disseminação da informação. Assinala a importância da “visão sistêmica”, 

essencial à auto-regulação - capacidade da empresa de processar e adequar seus resultados, 

de acordo com o feedback que recebe, como intercâmbio entre os colaboradores da 

empresa; da redundância decorrente do rodízio de funções e das relações e intercâmbios 

entre mercado e ambiente.  

O autor enfatiza também a necessidade da ação monitorada que privilegia os 

aspectos relativos ao planejamento como integração; à experimentação e viabilização de 

idéias, aos benefícios de um programa de educação e treinamento e ao acompanhamento 

do desempenho individual das pessoas e das mudanças. 

Terra (2000) corrobora a proposição de Senge quando afirma: 

“Sem um ambiente que torne o aprendizado, a colaboração e o 

compartilhamento de conhecimentos (tácitos e explícitos) parte do dia a dia 

de todos os funcionários, as estratégias corporativas e os investimentos em 

infra-estrutura dificilmente atingirão seus objetivos relacionados ao 

desenvolvimento e à alavancagem dos vários níveis e formas de 

conhecimento organizacional. Assim, o monitoramento regular do ambiente 

e dos valores organizacionais bem como o seu redirecionamento, de tempos 
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em tempos, torna-se parte importante de qualquer esforço de Gestão do 

Conhecimento”. 

No processo de inovação, encarado por Drucker(1991) como fonte de vantagem 

competitiva, a empresa pode realizar a criação de conhecimento, incentivando, priorizando 

e favorecendo em todas as áreas organizacionais e em todos os níveis como elemento 

fundamental para a competitividade. 

Quanto ao Empreendedorismo, Martins (1996) comenta que vários estudiosos 

viabilizam como saída para o desemprego uma sociedade de empreendedores. Daí a 

importância de considerar em um programa de Gestão do Conhecimento em uma 

Organização de Aprendizagem empreendedora a capacidade de empreender dos 

colaboradores.  

Pode-se considerar a Gestão do Conhecimento como uma estratégia de integração 

dos ativos intelectuais de uma empresa - informações registradas e os talentos de seus 

colaboradores – convertidos em maior produtividade, inovação e aumento de 

competitividade, mediante aperfeiçoamento de habilidades em uma entidade coletiva. 

Nesta concepção, conhecimento está relacionado à sua aplicabilidade transformadora. 

Portanto, conhecimento é informação transformada em capacidade por meio de ações 

efetivas que se convertem em soluções.  

O foco da Gestão do Conhecimento, sob esse prisma, pode ser interpretado como a 

criação de condições viabilizadoras para que o conhecimento dos indivíduos seja 

transformado em ação inovadora. A questão central é como o conhecimento é adquirido e 

como pode ser usado na geração de resultados condizentes com as necessidades da 

empresa (Baêta et al, 2001; Cisalpino, 2002; Figueiredo, 1994).   

March (1991) corrobora afirmando que uma questão central nos estudos de 

processos adaptativos é a relação entre a exploração de novas possibilidades e a utilização 

de velhas certezas. Compreende-se por exploração, num sentido amplo, recursos 

capturados pela pesquisa, variação, experimentação, flexibilidade, descoberta e inovação, 

enquanto a utilização inclui a escolha, o refinamento, seleção, produção, implementação e 

execução. Considerando que as empresas contam com recursos escassos, os membros da 

empresa fazem escolhas mais ou menos conscientes entre utilização e exploração. A 

tendência é enfatizar-se mais a utilização do que a exploração.  
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Segundo Carlsson (2001), ganhar e sustentar uma vantagem competitiva através da 

Gestão do Conhecimento é um processo que envolve:  

• visão estratégica;  

• visão do conhecimento apropriado;  

• identificação do conhecimento chave;  

• proteção do conhecimento;  

• programa;  

• implementação; e  

• aplicação.  

O mesmo autor distingue ainda duas fases: a do recurso e a do emprego. A fase do 

recurso inclui o programa e a construção da Gestão do Conhecimento, e a do emprego se 

constitui na Gestão do Conhecimento propriamente dita. 

A implantação de um programa de Gestão do Conhecimento em uma Organização 

de Aprendizagem empreendedora deve começar por um problema empresarial 

reconhecidamente relacionado com o conhecimento.  

Alguns exemplos de problemas seriam a perda de clientes, o mau desenvolvimento 

de novos produtos, a perda de pessoas-chave de dentro da empresa, a falta de 

gerenciamento da memória de programas já implantados ou em fase de implantação, a 

ausência de instrumentos que promovam e incentivem a inovação e a criatividade, pouca 

relação e interação com o ambiente externo,  entre muitos outros.  

Após a detecção de um problema é necessária a identificação dos ativos do 

conhecimento e a forma pela qual estes podem agregar valor dentro da organização, seja 

para melhoria do ponto fraco, seja para fomento ao ponto forte. É preciso especificar as 

ações necessárias para atingir uma melhor utilização e agregação de valor e revisar o uso 

do conhecimento de forma a assegurar que os resultados obtidos estejam sendo úteis para o 

desenvolvimento de vantagens competitivas para a organização. 
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Segundo Teixeira Filho (1998), pode-se considerar que a implantação de um 

programa de Gestão do Conhecimento em uma Organização de Aprendizagem 

empreendedora pode ser resumida em sete etapas, a saber: 

1) Percepção do executivo quanto à necessidade de Gestão do Conhecimento, da 

Aprendizagem Organizacional, da inovação e do Empreendedorismo para 

melhorar a performance da organização. 

2) Identificar um problema a ser resolvido ou oportunidades de negócios capazes 

de ser alavancadas pela implantação do programa de Gestão do Conhecimento 

em uma Organização de Aprendizagem empreendedora. 

3) Procurar elaborar um programa-piloto para aplicação do programa, visando 

resolver o problema ou oportunidade identificado, ou identificada, na etapa 

anterior. 

4) Levantamento de características culturais e ambientais da organização que 

dificultam a troca de experiências e que provavelmente dificultam a visão de 

uma Organização de Aprendizagem empreendedora. 

5) Levantamento de conhecimentos estratégicos e críticos para a organização.  

6) Preparar a infra-estrutura, incluindo a tecnologia necessária para aplicação em 

questões cotidianas da organização. 

7) Reiniciar esse ciclo continuamente. 

Essas etapas têm como objetivo conectar pessoas, independentemente de suas 

localizações físicas, permitindo que elas troquem informações de forma colaborativa numa 

rede. O que se busca é que o usuário certo esteja com a informação certa no momento certo 

e tome a melhor decisão. 

Para que a implantação de um programa de Gestão do Conhecimento em uma 

Organização de Aprendizagem empreendedora possa ser bem sucedida é imprescindível 

que haja a presença de três condições fundamentais:  
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1) Uma cultura empreendedora orientada para o conhecimento, para a 

aprendizagem e para inovação. 

2) A utilização de uma infra-estrutura de tecnologia e de informação que dê 

suporte ao programa. 

3) O apoio e envolvimento da alta gerência e das lideranças da organização.  

A cultura empreendedora orientada para o conhecimento, para a aprendizagem e 

para inovação, é um dos principais alicerces para o sucesso de um programa de Gestão do 

Conhecimento em uma Organização de Aprendizagem empreendedora.  É através de uma 

cultura organizacional empreendedora que valoriza o conhecimento, a aprendizagem e a 

inovação que as pessoas se sentirão propensas a compartilhar aquilo que sabem e se 

tornarão receptoras de novos conhecimentos úteis para o desenvolvimento de suas 

atividades.  

No que se refere às tecnologias de informação, os programas de Gestão do 

Conhecimento em uma Organização de Aprendizagem empreendedora terão uma maior 

probabilidade de sucesso se contarem com uma ampla infra-estrutura tecnológica e 

informacional. Não se deve fazer uma gestão centrada na tecnologia, porém uma infra-

estrutura tecnológica é ingrediente necessário para o sucesso de programas de Gestão do 

Conhecimento em uma Organização de Aprendizagem empreendedora. A presença de tais 

ferramentas facilita a alavancagem de iniciativas e de idéias criativas.  

Por fim, como qualquer outro tipo de programa de mudança, os programas de 

Gestão do Conhecimento em uma Organização de Aprendizagem empreendedora 

beneficiam-se com o apoio da alta gerência. Esse apoio se dá através da divulgação dos 

princípios da Gestão do Conhecimento, da Aprendizagem Organizacional, da inovação e 

do Empreendedorismo de forma a gerar uma cultura propícia para o desenvolvimento 

desse tipo de gestão. 

Nas empresas existem alguns cargos-chave com determinadas responsabilidades, 

que, se bem trabalhados, no que se refere a Gestão do Conhecimento, a Aprendizagem 

Organizacional e inovação e ao Empreendedorismo poderão alavancar, não só a 

produtividade e capacidade de um determinado setor, mas também da organização como 
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um todo. Tal é o caso de organizações que desenvolvem novos produtos: se todos os 

projetistas compartilharem experiências adquiridas no desenvolvimento de diversos 

programas, a empresa será capaz de obter um maior rendimento de seus funcionários e 

uma maior produtividade de uma maneira geral. 

A Gestão do Conhecimento, a Aprendizagem Organizacional, a inovação e o 

Empreendedorismo devem estar integrados ao processo normal de trabalho dos 

funcionários. Para isso é necessário que as atividades sejam explicitadas e remodeladas 

com o auxílio das pessoas que executam tais atividades. Além da explicitação e 

remodelagem de atividades, é preciso fazer sensibilização junto aos colaboradores da 

organização. 

Alguns fatores podem gerar distorções capazes de inibir o fluxo do conhecimento 

dentro de uma empresa. Um desses fatores é o monopólio, ou seja, a concentração do 

conhecimento em uma única pessoa ou grupo. O monopólio pode fazer com que o 

conhecimento se torne de difícil acesso para as demais pessoas da organização, gerando 

aquilo que se chama de “escassez artificial”. Além disso, o detentor do conhecimento pode 

exigir favores ou benefícios em troca da difusão daquilo que sabe. Outro fator que pode 

afetar o desenvolvimento da Gestão do Conhecimento é a denominada barreira de classe, 

que significa a má vontade em aceitar idéias e sugestões de pessoas de outros setores ou de 

posições relativamente mais baixas dentro da organização. 

Para superar as distorções descritas acima, as pessoas devem perceber que seus 

conhecimentos disseminados na organização podem alavancar novos negócios, gerar 

melhores condições de trabalho e, ao contrário do que se possa pensar, garantir o emprego. 

Uma pessoa que passa abertamente o que sabe para seus colegas tem uma alta 

empregabilidade uma vez que, ao disseminar seu conhecimento, ela lida com desafios e 

indagações que fazem crescer sua consciência crítica.  

Os gestores do conhecimento devem estimular a troca de informações e 

conhecimentos. É interessante notar que boa parte desta troca é realizada em encontros e 

conversas informais entre os funcionários, tais como o “cafezinho” e os “bate-papos” 

informais. 
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Para Quintas, Lefrere & Jones (1997): 

“Gestão do Conhecimento é um processo de administração continuada de 

todo tipo de conhecimento existente na organização; necessidades 

emergentes para identificar e explorar os recursos de conhecimento 

existentes e adquiridos e desenvolver novas oportunidades”. 

O conhecimento sempre começa com o indivíduo; conseqüentemente ele é pessoal, 

porque alguém faz uma descoberta. O objetivo da Gestão do Conhecimento é fazer com 

que esse conhecimento se torne disponível para outros (Nonaka, 1991; Davenport & 

Prusak, 1998). 

O conhecimento seja tácito ou explicito pode ser capturado e armazenado de 

diferentes maneiras. O essencial é que quem dele precise possa localizá-lo onde estiver, e 

quando houver necessidade. Esse processo terá êxito na medida em que as pessoas 

identifiquem as fontes onde encontrá-lo. 

Outra consideração importante nos estudos de Gestão do Conhecimento relaciona-

se à necessidade da empresa de se integrar ao ambiente para responder às exigências da 

“ Sociedade do Conhecimento”.   

Terra (2002) nos adverte: 

“Vivemos em um ambiente de mudanças rápidas, em que os sinais de 

surgimento de uma “Sociedade do Conhecimento” são muito fortes e a 

gestão pró-ativa dos recursos do conhecimento é parte fundamental do 

crescimento dos negócios. Isso nem sempre foi assim”.  

Já no Século XVIII, a edição de L’Encyclopédie revelou a aproximação entre as 

idéias de conhecimento e mercadoria. Nos últimos 50 anos, o conhecimento transformou-

se no principal fator de produção, e sua dimensão como “mercadoria” tem sido exacerbada 

(Machado, 2000). O tratamento do conhecimento como mercadoria, no sentido industrial, 

tem conduzido a situações de difícil compreensão. O binômio “valor de uso/valor de troca” 

não se aplica a um bem não tangível, o qual se vende, se empresta, sem que se precise dele 

abrir mão. 
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Se, por um lado, os gerentes e técnicos precisam conhecer e aplicar novos 

conhecimentos e informações para tornar competitivo o negócio da empresa, por outro 

lado, as unidades de informação, para participar efetivamente do processo de Gestão do 

Conhecimento empresarial, devem promover o compartilhamento e o uso dessas 

informações, por meio de serviços de alerta estruturados e confiáveis. Este é o ambiente 

para a implantação de um serviço de disseminação seletiva da informação. 

Segundo Rocha (2000), “o conhecimento deixou de ser um bem puramente cultural 

e passou a ser o principal insumo para o sucesso econômico”, sendo considerado o 

principal ativo da empresa, na busca pela produtividade e inovação. Nesse contexto, as 

unidades de informação e seus serviços, dentre eles a Disseminação Seletiva de 

Informações (DSI), são importantes mecanismos de coleta, organização e distribuição do 

conhecimento necessário ao sucesso do negócio de qualquer organização. 

O crescimento da informação produzida e recebida por uma organização é de 

natureza exponencial. A cada dia, dezenas de livros, relatórios, programas, artigos técnicos 

e científicos, entre outros documentos, são tratados e incorporados às unidades de 

informação, para atendimento às demandas de informação e conhecimento das diferentes 

unidades gerenciais e de produção. 
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7.2 - APLICAÇÃO EM ORGANIZAÇÕES 

 

“Uma organização ou uma instituição de ensino, como 

um organismo vivo, é um agrupamento humano em 

interação, que, ao se relacionar entre si, e com o meio 

externo, através de sua estruturação de poder, faz uma 

construção social da realidade, que lhe propicia a 

sobrevivência como unidade, segundo os mesmos 

princípios pelos quais mutações são preservadas dentro 

de cadeias ecológicas do mundo vivo. De sua adequação 

ou não às condições ambientais que a cercam, dependerá 

sua sobrevivência ou extinção”. 

(Rui Otávio Bernardes de Andrade, 
Revista Brasileira de Administração, 2002)  

 

O objetivo deste tópico do trabalho é relatar a aplicação do modelo conceitual 

proposto de um programa de Gestão do Conhecimento em uma Organização de 

Aprendizagem empreendedora apresentado no Capítulo 7.  

Para que se mostre a abrangência desse modelo, escolheu-se a aplicação em níveis 

organizacionais diferenciados, a saber: 

• Aplicação em Empresas Privadas e Públicas. 

• Aplicação em Instituições de Ensino Superior. 

 

7.2.1 - APLICAÇÃO EM EMPRESAS PRIVADAS E PÚBLICAS 

O primeiro caso de aplicação do modelo de programa de Gestão do Conhecimento 

em uma Organização de Aprendizagem empreendedora  a ser relatado é o da utilização em 

uma grande empresa pública do setor elétrico brasileiro, com o objetivo inicial de preservar 

o conhecimento de especialistas em processos críticos da área de geração de energia de 
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uma Usina Hidrelétrica. A Usina Hidrelétrica de Itaipu, a maior em operação no mundo, é 

um empreendimento binacional desenvolvido pelo Brasil e pelo Paraguai no Rio Paraná. A 

potência instalada da Usina é de 12.600 MW (megawatts), com 18 unidades geradoras de 

700 MW cada. A produção recorde de 2000 - 93,4 bilhões de quilowatts-hora (KWh) - foi 

responsável pelo suprimento de 95% da energia elétrica consumida no Paraguai e 24% de 

toda a demanda do mercado brasileiro. 

Uma grande obra se faz com muito ferro, concreto, tecnologia avançada e a incessante busca do 
homem pela conquista do impossível. Foram esses pré-requisitos - todos devidamente 

superlativados - que incluíram a Usina de Itaipu na lista das sete maravilhas do mundo moderno. 
A lista, publicada em 1995 pela revista “Popular Mechanics”, dos Estados Unidos, baseou-se 

numa pesquisa feita pela Associação Norte-Americana de Engenheiros Civis (Asce) entre 
engenheiros dos mais diversos paísesSegundo a revista, as sete grandes obras de engenharia são 
“testemunho da capacidade do ser humano do século XX de alcançar seu grandioso destino: a 
conquista do impossível”. Além de Itaipu, fazem parte da lista: a Ponte Golden Gate (EUA); o 

Canal do Panamá, que liga o Oceano Atlântico ao Pacífico; o Eurotúnel, que une França e 
Inglaterra sob o Canal da Mancha; os Projetos do Mar do Norte para o Controle das Águas 

(Holanda); o Edifício Empire State (EUA); e a Torre da Canadian National(Canadá). 

 

  

 

Uma curiosidade: ao listar as maravilhas do mundo moderno, a revista “Popular Mechanics” 
pretendeu que especialistas modernos repetissem o feito do grego Antípater, que no ano 240 antes 
de Cristo listou as sete maravilhas do mundo antigo: as pirâmides do Egito, os jardins suspensos 

da Babilônia, o Mausoléu, o Templo de Artêmis e Éfesos, a estátua de Zeus de Fídias, o Colosso de 
Rodes e o Farol de Alexandria. 

Fonte: Fonte: http://www.itaipu.gov.br/ 
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A implantação desse modelo preconizou trabalhar mais fortemente a vertente 

Gestão do Conhecimento. O conceitual de Aprendizagem Organizacional e inovação foi 

trabalhado de modo paralelo, sendo impulsionado pelo programa de Gestão do 

Conhecimento executado.  

Para isso, foi necessário documentar e registrar todo o conhecimento e as 

informações existentes sobre esses processos. A seguir será descrita a aplicação das fases e 

as respectivas etapas que compõem o modelo adotado e aplicado no programa de Gestão 

do Conhecimento, intitulado inicialmente de programa-piloto de Gestão do Conhecimento.  

A primeira atividade de trabalho foi a Preparação e Conscientização. Esta foi a fase 

em que a empresa tomou conhecimento do assunto e tomou a decisão de utilizar a Gestão 

do Conhecimento para resolver um problema específico que a área de manutenção da 

Usina poderia enfrentar se não fosse tomada uma ação preventiva.  

O problema era a renovação de pessoal da área de manutenção e mais 

especificamente o desligamento futuro de especialistas em determinadas áreas de execução 

da manutenção ligadas à missão crítica da empresa. 

Subseqüentemente a essa atividade, houve a tarefa de comprometimento da alta 

direção da empresa. O programa foi desencadeado por uma solicitação da alta gerência da 

superintendência de manutenção da Usina Hidrelétrica, que pretendia preservar o 

conhecimento de especialistas com muitos anos de experiência na profissão e próximos de 

sua aposentadoria.  

A área de manutenção dos geradores foi então a escolhida, também pela diretoria da 

empresa, por ser essa área que contém processos críticos e que possui especialistas com as 

características citadas. A seguir iniciaram-se as reuniões com os gerentes e gestores da área 

de manutenção da Usina. 

Houve um pedido formal da superintendência de manutenção para envidar todos os 

esforços a fim de capturar, assimilar, armazenar e integrar o conhecimento existente nos 

processos críticos de domínio dos especialistas.  
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Após essa atividade, deu-se início à fase de Formação da equipe de trabalho e 

fornecimento de recursos apropriados. 

A equipe do programa-piloto foi composta da seguinte forma: Gestor do programa; 

Gerente do programa; um Especialista, um Gerente da Equipe; um Coordenador das 

reuniões e dos trabalhos em geral, quatro técnicos, dois engenheiros trainees e uma 

analista de sistemas.  

A seguir, iniciou-se um treinamento para nivelar o conhecimento da equipe sobre 

Gestão do Conhecimento. A primeira ação do coordenador dos trabalhos foi proferir uma 

palestra de esclarecimento para a equipe de trabalho, transmitindo conceitos claros e 

objetivos do programa e sobre o tema Gestão do Conhecimento. 

Após essa atividade, deu-se início à fase de estabelecer objetivos, metas e marcos 

do programa. A área de manutenção da Usina possui bem definidos  sua missão, sua visão 

e um planejamento estratégico. Essa foi a base utilizada para estabelecer os objetivos desse 

programa. 

A preocupação com a desmobilização do pessoal faz parte do planejamento 

estratégico da área de manutenção. Preparar-se para essa situação futura e atender da 

melhor forma esta questão é um dos objetivos primordiais dessa área. A área de 

manutenção elétrica de geradores executa atividades ligadas à atividade fim da empresa. O 

objetivo era resgatar o conhecimento de especialistas e o que havia de documentos 

referentes aos processos. Assim, todos os filmes, fotos, documentos e registros referentes 

ao processo a ser selecionado deveria ser localizado e identificado para ser resgatado. 

Um segundo objetivo do programa foi o de familiarizar e aproximar as pessoas da 

empresa com a Gestão do Conhecimento e demonstrar que um programa desta natureza é 

viável e benéfico para a empresa.  

Aplicando os requisitos indicados no modelo, para verificar se o programa deve ou 

não seguir o caminho da Engenharia do conhecimento, conclui-se que esse programa de 

Gestão do Conhecimento atende a três das situações indicadas. A primeira é a 

possibilidade da perda do conhecimento humano, outro requisito atendido é o de que o 

domínio do conhecimento deve ser relativamente estático, que também se aplica ao 
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conhecimento dos especialistas, e o terceiro requisito também atendido é o de que o 

problema pode ser resolvido por peritos, e nesse caso existem peritos na área. 

Após essa atividade, iniciou-se a identificação de fatores críticos de sucesso ao 

principal negócio. Aplicaram-se os critérios para identificar quais os fatores críticos de 

sucesso para a empresa, definidos no modelo. De acordo com a resolução da alta direção 

que já havia definido a área do programa, esses fatores foram aplicados no contexto da área 

de trabalho de domínio dos especialistas e dos processos considerados críticos. 

Dos fatores apresentados no modelo, foram considerados relevantes nesse contexto 

e aplicados os dois seguintes fatores críticos: 

1) foram identificados os conhecimentos empresariais básicos de domínio dos 

especialistas e foi comprovado que as atividades executadas fazem parte da 

missão da empresa. Neste caso, a manutenção elétrica ou mecânica do gerador; 

e 

2) foi identificado e validado se o conhecimento que se pretendia trabalhar era 

parte integrante do planejamento estratégico, o que foi efetivamente 

comprovado. 

Exemplo: formar pessoas para aprender o conhecimento de especialistas com o 

intuito de substituir os empregados próximos da aposentadoria e com funções na área de 

missão crítica na empresa. 

Para melhor planejar o programa, desenhou-se um quadro contendo o nome do 

risco previsto, o possível impacto que esse problema poderia causar e as soluções de cada 

um. Esses riscos foram levantados com base em estudos de casos e uma análise da própria 

situação da empresa e da área do programa.  

A partir daí encontraram-se os principais riscos e as respectivas soluções para evitá-

los ou minimizá-los, de forma que não influenciem negativamente no programa, 

representados no Figura 7.2.1, a seguir. 

 



 469

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 470

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 471

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 472

A partir desta lista, é possível determinar melhor a estratégia de resolução de 

problemas que podem ocorrer durante o programa e efetuar o plano de ação. É importante 

fazer um acompanhamento contínuo desta lista de riscos para verificar se os problemas 

levantados no início do programa estão sendo resolvidos. 

Após essa fase, iniciou-se a fase de Aquisição do conhecimento e Mapeamento de 

processos. Essa foi a fase de aquisição do conhecimento do domínio do especialista. A 

metodologia utilizada foi através da modelagem, análise e redesenho de processos. Foram 

aplicadas ainda as técnicas de entrevista e os métodos de conversação descritos no modelo 

proposto.  

Através dessa metodologia, iniciou-se a identificação dos processos críticos. O 

processo crítico deve ser identificado considerando-se a situação atual e futura da empresa.  

Após a identificação, iniciou-se a etapa de seleção e preparação da ferramenta para 

modelagem de processos. Foi realizada uma análise das ferramentas de modelagem de 

processos existentes no mercado. O estudo buscou escolher a mais viável e adequada às 

necessidades da empresa.  

Selecionada a ferramenta, houve a elaboração da modelagem dos processos de 

negócio. Foi elaborada a análise e modelagem do processo de substituição da barra do 

estator do gerador da Usina Hidrelétrica de Itaipu para verificar a integração que esse 

processo fazia com outros processos dentro da empresa. Através da aplicação da 

metodologia utilizada de análise, modelagem e redesenho de processos identificaram-se 

todas as atividades pertencentes ao processo e desenhou-se uma seqüência dessas 

atividades.  

Nessa etapa foram identificados todos os componentes do processo, como as 

entradas, saídas, regulamentos e regras pertinentes ao processo crítico e em alguns casos 

até em relação a algumas atividades. Essas informações foram obtidas, através de: 

• reuniões de trabalho semanais, utilizando a técnica de entrevista com o 

especialista ou utilizando o método de conversação com toda a equipe do 

programa. Além dessas reuniões semanais, promovia-se um contato pessoal ou 

por telefone sempre que havia alguma dúvida técnica ou para se reunir para 
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levantar registros ou selecionar e documentar as fotos ou os filmes relativos ao 

processo de substituição da barra; e 

• o coordenador e o gerente do programa faziam as pautas das reuniões técnicas 

semanais com o especialista. A técnica de aquisição do conhecimento tácito 

mais utilizada nessas reuniões foi a entrevista. A pauta continha perguntas 

técnicas relacionadas ao processo de substituição da barra. As perguntas eram 

sempre formuladas objetivamente e em seqüência pelo coordenador da reunião. 

Em algumas situações havia uma complementação das respostas pelos técnicos, 

em conjunto com os demais membros da equipe.  

Realizadas todas essas atividades, a empresa estava pronta para Priorizar os 

conhecimentos relevantes. Para identificar o que seria relevante registrar em algumas 

atividades foi realizada uma simulação de uma situação real para validar as informações 

obtidas, através de várias ações.  

Finalizada essa etapa, iniciou-se a Proposição de melhorias no processo. Essa etapa, 

especificamente para esse processo crítico, não significou uma proposta de modificação ou 

redesenho do processo. Isto ocorre porque esse processo é executado esporadicamente, 

somente quando ocorrem problemas e o processo já está bem consolidado na empresa. 

As propostas de melhorias deram-se somente no sentido de complementar, detalhar 

e integrar o máximo as informações existentes a respeito do processo. Isto foi realizado 

através da implantação do sistema informatizado e da criação de uma base do 

conhecimento específica e integrada sobre o assunto.  

Após a documentação e registro completo desse o processo, esse conhecimento 

tornou-se, verdadeiramente, um ativo intangível da empresa. 

O resultado dessa fase foi o conhecimento adquirido sobre o processo de 

substituição da barra e a identificação das entradas, saídas, recursos e treinamento 

necessários para execução de todas as atividades do processo. Além disso, registrou-se a 

participação e envolvimento de outras áreas da empresa nesse processo que, assim como a 

área técnica, participam da execução de algumas atividades como: a área de materiais, a 

área de transporte e a área de segurança do trabalho. 
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Após essa atividade, iniciou-se a Formação da Base do conhecimento. Esta foi uma 

fase dedicada ao desenvolvimento do sistema informatizado. Foi conduzida e desenvolvida 

principalmente pela coordenadora do programa, que tem formação em ciência da 

computação e é analista de sistemas da empresa. Ela contou ainda com o auxílio de outra 

analista de sistemas que também fez parte da equipe do programa.  

A análise da infra-estrutura tecnológica existente foi executada em paralelo. A 

primeira ação dos analistas de sistemas envolvidos no programa foi analisar a infra-

estrutura tecnológica existente na empresa e efetuar um estudo de viabilidade para 

identificar qual ambiente suportaria melhor um sistema de Gestão do Conhecimento. A 

ferramenta de workgroup, Lotus Notes, associada à Intranet, foi considerada a mais 

adequada para suportar o sistema. Além disso, essa tecnologia possuía um fator adicional 

que contribuiria posteriormente para disseminação do conhecimento, por já possuir ampla 

divulgação e aceitação em todas as áreas da empresa.  

Após essa revisão, iniciou-se a modelagem e construção do sistema de Gestão do 

Conhecimento. Foi elaborado o modelo lógico e físico do sistema informatizado, de acordo 

com a metodologia de desenvolvimento de sistemas adotada na empresa. As duas analistas 

de sistemas da equipe do programa definiram o formato das bases de dados, a forma de 

organização das informações e a apresentação das informações e do conhecimento ao 

usuário final. 

Com a disponibilização do sistema, iniciou-se a integração de conhecimentos 

existentes em sistemas informatizados ao processo crítico.  Foram realizadas pesquisas em 

outros sistemas ou aplicativos da empresa para buscar informações relevantes ao processo 

crítico. Neste caso, eram informações referentes à manutenção da Usina e mais 

especificamente relacionada a execução da substituição da barra do estator, que pudesse 

enriquecer ainda mais o próprio sistema. Essa busca não teve êxito porque até então não 

havia nenhum sistema informatizado na entidade que armazenasse informações a respeito 

desse processo. 

Iniciou-se logo após a atividade de Organização do conhecimento adquirido. O 

filtro, contendo os critérios do conhecimento relevante, foi baseado em quatro fatores da 

modelagem do processo, que são: primeiro, as entradas; segundo, as regras, normas ou 
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políticas; terceiro, os recursos que suportam o processo e a motivação; e quarto e último, as 

saídas e produtos que o sistema gera.  

Depois dessas atividades, houve a implantação e Divulgação do Sistema. É 

fundamental que essa etapa seja bem planejada e elaborada. É quando se apresenta o 

sistema pronto aos futuros usuários e se administra um rápido treinamento para utilização. 

Em alguns casos, nessa etapa, ocorrem discussões em torno do que foi 

desenvolvido no sistema. Geralmente as opiniões dos usuários divergem. Por isso é 

necessário saber gerenciar essas mudanças. Caso contrário, o analista pode ficar confuso e 

ter que modificar muito do que já está pronto e funcionando. Podem ocorrer situações do 

tipo: algum usuário solicita que seja implementado algo no sistema, e outro usuário vê e 

não concorda com aquela funcionalidade, gerando-se então a polêmica. É necessário, 

nesses casos, a intervenção do gestor para resolver questões dessa natureza. 

A etapa a seguir foi a etapa de registro e armazenamento na base do conhecimento, 

previamente preparada e desenvolvida, para conter o conhecimento específico do processo 

de substituição da barra do estator. Os principais passos de registro das informações foram 

os seguintes: 

• registro constante na base: todo conhecimento relevante obtido durante as 

reuniões de aquisição do conhecimento com o especialista foi armazenado em 

forma de documentos na Intranet; e 

• após as edições e acertos das fitas dos filmes e a seleção dos manuais, apostilas 

e fotos existentes do processo, também foram gravados na base de 

conhecimento do programa. 

O resultado dessa fase foi uma base de conhecimento formada com várias 

informações cadastradas e ligações com outros documentos já existentes na Intranet da 

empresa. 

Dando continuidade à implantação do modelo, veio a fase de Socialização e 

Aprendizagem Organizacional. Nessa fase de socialização foram criados mecanismos para 

inicialmente disseminar não somente a base do conhecimento como também o programa-
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piloto para que outras áreas da empresa conhecessem o programa e criassem uma forma de 

ampliar a aplicação de Gestão do Conhecimento na empresa. 

Outra atividade dessa fase foi a criação de um processo de monitoramento do uso 

da base de conhecimento, através da utilização dos seguintes indicadores: 

• número de acesso à base do conhecimento; 

• quantidade de contribuição para atualização ou inclusão de novos 

conhecimentos; e 

• validação do conhecimento armazenado na base, por meio do uso desse 

conhecimento por técnicos da área que necessitam aprender o processo de 

substituição da barra do estator. 

Com a base pronta, era necessário disponibilizar, disseminar e atualizar a base do 

conhecimento.  Foi realizada uma apresentação a todos os envolvidos e interessados no 

programa do conteúdo da base de conhecimento. Além de apresentado o conteúdo, foram 

solicitadas opiniões e sugestões de melhorias sobre a melhor forma de divulgação e 

disseminação, para que todos os interessados pudessem realmente acessar o sistema; que 

este fosse realmente utilizado. Foi alertado ainda sobre a necessidade de atualização 

freqüente das informações.  

Em seguida, houve a fase de incentivar as pessoas a acessar a base do 

conhecimento. Nessa etapa foi realizada divulgação, apresentações e treinamento para 

utilização do sistema informatizado para disseminar e incentivar a utilização da informação 

e o compartilhamento de informações. 

Essas apresentações foram realizadas através das reuniões de trabalho semanais, 

com duração de 4 horas. O treinamento era realizado individualmente para um usuário 

específico ou ainda em alguns casos com dois ou três participantes.  

Aplicar o conhecimento adquirido em atividades diárias foi a fase seguinte. As 

respostas aos questionários possibilitaram identificar com maior exatidão informações que 

foram cadastradas na base do conhecimento, para que o sistema pudesse ser utilizado 

diariamente nas atividades de execução da manutenção dos equipamentos da Usina. Esta 
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foi considerada, pelos usuários do sistema, a melhor forma de incentivar e divulgar a base 

do conhecimento.  

Para valorizar e apoiar a inovação através da Gestão do Conhecimento, foi 

necessário proceder da seguinte forma: 

• a valorização deste tipo de programa pela gerência para servir como modelo 

para futuros programas na empresa e incentivar o espírito de inovação entre os 

funcionários; e 

• o do funcionário que cria uma nova ferramenta ou um dispositivo que facilite a 

execução do trabalho nesta divisão é valorizado. Após os testes da ferramenta 

serem aceitos, esta passa a fazer parte do ferramental utilizado pelos técnicos de 

execução da manutenção da empresa. 

Para apoio ao uso da base, houve a atividade de criação de Comunidades de Prática. 

Compartilhar o conhecimento provocando a socialização e a Aprendizagem 

Organizacional. A etapa de socialização foi marcada pela divulgação, valorização do 

programa por parte da gerência e treinamento das pessoas para que elas vencessem a 

resistência ao uso da base de conhecimento.  

Para viabilizar a socialização foram realizadas algumas ações, a saber: 

• apresentação e treinamento para utilização do sistema informatizado 

disponibilizado na Intranet; 

• disponibilização do conhecimento registrado, fornecendo-se buscas fáceis e 

ágeis; 

• procurou-se disponibilizar uma ferramenta onde as pessoas pudessem aprender 

com o conteúdo armazenado. Foram criados perfis próprios e adequados onde o 

usuário pode aprender com o conteúdo adquirido; 

• foi incentivado o uso, tornando a base de conhecimento uma nova ferramenta 

de trabalho; e 

• foram criados grupos de trabalho a partir dessa base de conhecimento. Esses 

grupos podem ser denominados Comunidades de Prática. 
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A análise dos resultados também foi realizada. Um dos indicadores utilizados para 

análise dos resultados foi a opinião da equipe de eletricistas responsáveis pela troca da 

barra. Foi apresentado a eles tudo o que foi registrado e pediu-se aos eletricistas que nunca 

trocaram uma barra para validar passo a passo a execução das atividades do processo e, ao 

final, verificar se seria possível, a partir das informações disponíveis e o conhecimento 

existente, trocar uma barra sem o auxílio do especialista. Isto foi importante para validar se 

quando o especialista sair da empresa não existirão dificuldades, caso haja uma troca de 

barras. 

O número de acessos a essa base do conhecimento foi outro fator de resultados. 

Através do mecanismo de monitoramento criado para o sistema foi possível acompanhar o 

uso do sistema. Era registrado o número de vezes e quem acessava a base de conhecimento.  

O programa-piloto está concluído, porém a base de conhecimentos ainda deverá 

sofrer atualizações, manutenções e melhorias que já foram apontadas pelos usuários. 

Algumas atividades deverão ser realizadas para que o modelo de programa de Gestão do 

Conhecimento em uma Organização de Aprendizagem empreendedora seja implantado na 

sua totalidade. As atividades relativas à Aprendizagem Organizacional com uso da base de 

conhecimento criado deverão ser executadas. 

Um outro exemplo sobre aplicação de um programa de Gestão do Conhecimento 

deu-se no Serviço Federal de Processamentos de Dados – SERPRO.  

 

 
   

Fonte: http://www.serpro.gov.br/ 
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O Serviço Federal de Processamentos de Dados é uma organização pública 

brasileira vinculada ao Ministério da Fazenda, criada e regida pelas Leis 4.516/1964 e 

5.615/1970, e com receitas provenientes de contratos e transferências do Orçamento Geral 

da União-OGU. Conforme Estatuto, Decreto 1451/1995, a organização – o SERPRO – tem 

por objetivo a comercialização e prestação de serviços de informática.  

Com atuação por prazo indeterminado em todo o território nacional, o Serviço 

Federal de Processamentos de Dados está instalado nas dez Regiões Fiscais onde o 

Ministério da Fazenda mantém suas representações. Pela natureza de seus negócios, é uma 

organização que depende fundamentalmente de conhecimento, em especial, de dois 

segmentos: 

a) Finanças Públicas e Sistemas Estruturadores; e 

b) Operação de Ambientes de TI (Tecnologia da Informação) complexos. 

Diante deste contexto, o trabalho teve por objetivo propor uma metodologia para a 

implantação de um serviço de disseminação seletiva da informação no SERPRO, 

considerando a hipótese de que seria possível disseminar informação de maneira seletiva e 

eficaz, minimizando os esforços de busca e recuperação das informações.  

De início foi desenvolvida uma base conceitual sobre a Disseminação Seletiva de 

Informações (DSI) no contexto da Gestão do Conhecimento. Como um serviço surgido na 

década de 60, com o objetivo de minimizar esforços dos cientistas na busca de informações 

relevantes para o trabalho de pesquisa, a Disseminação Seletiva da Informações é hoje um 

importante instrumento para o processo de Gestão do Conhecimento nas empresas.  

A prática da Gestão do Conhecimento, requer que a empresa crie mecanismos 

eficazes que proporcionem tanto a produção dinâmica e contínua do conhecimento, como o 

seu registro e o compartilhamento. Dessa forma, a proposta de implantação de um serviço 

de Disseminação Seletiva de Informações como um mecanismo de compartilhamento de 

informações redireciona o foco da oferta para o foco da demanda dos usuários, em função 

dos objetivos da organização.  
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Descreve-se, em seguida, o Processo Corporativo da Gestão do Conhecimento e da 

Aprendizagem Organizacional do SERPRO, partindo do modelo conceitual e de sua 

estrutura organizacional. A estruturação desse processo serviu de base para a proposição da 

metodologia de implantação de um serviço de Disseminação Seletiva de Informações.  

Das práticas corporativas de Gestão do Conhecimento, destacaram-se aquelas que 

estão diretamente relacionadas com o serviço de DSI, tais como:  

• mapeamento e gestão de competências, e  

• mapeamento dos conhecimentos organizacionais.  

Essa análise proporcionou uma visão objetiva de onde estavam determinados 

conhecimentos, que pessoas os detinham e as competências necessárias à qualidade e à 

segurança dos serviços oferecidos aos clientes e à sociedade. 

Finalmente, propôs-se uma metodologia para implantação de um serviço de 

Disseminação Seletiva de Informações no contexto da Gestão do Conhecimento no 

SERPRO, contemplando todas as etapas de planejamento; desenvolvimento e implantação; 

controle de qualidade e avaliação. A metodologia teve como premissa “a informação certa, 

na hora certa, para a pessoa certa”. Utilizou-se como experiência-piloto, o Processo 

Corporativo Segurança do Negócio, por se tratar de um processo crítico para a 

credibilidade dos serviços prestados pela empresa.  

Para o SERPRO, a seleção, análise e indexação de documentos são sub-processos 

necessários à identificação dos conhecimentos que serão divulgados pelo programa de 

Gestão do Conhecimento. O levantamento do perfil de interesse iria proporcionar o 

mapeamento das necessidades informacionais do usuário e possibilitar a seleção daquelas 

que preenchessem os requisitos definidos. Por fim, a adoção de critérios que fariam 

convergir as referências aos requisitos dos usuários. 

A elaboração do perfil de interesse do usuário requereu o planejamento e a 

execução de ações que garantisse um nível adequado de recuperação. Primeiramente foi 

preciso dar a conhecer ao usuário sobre o potencial do sistema, seus objetivos e vantagens, 

como funcionava, qual a cobertura dos dados disponíveis (temática, temporal, geográfica) 
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e esclarecimentos gerais sobre questões de exaustividade e relevância, onde quanto maior a 

exaustividade do perfil, menor seria a relevância da recuperação e vice-versa. 

O próximo passo foi o levantamento, realizado pelo preenchimento de formulário 

pelo próprio usuário, onde foram registrados seus dados cadastrais (nome, unidade, 

telefone, e-mail, etc) e dados temáticos (indicadores para facilitar a estratégia de busca e o 

desenvolvimento do vocabulário, como uma síntese descritiva sobre a pesquisa, produto, 

serviço, processo, área de negócio, que possibilitasse a delimitação do campo de interesse; 

descritores; referências bibliográficas relevantes; etc). 

Por último, foi necessário prever ações para a identificação de erros, ocasionados 

por perfis mal elaborados. É comum que os usuários, por desconhecimento das bases de 

dados, formulem perfis que resultam em:  

a) uma solicitação maior que a necessidade real;  

b) uma solicitação menor que a necessidade real;  

c) uma solicitação defasada da necessidade real; e 

d) uma solicitação não coincidente com a necessidade real. 

Uma vez elaborados, os perfis de interesse passaram por um processamento técnico, 

que os transformaram nas linguagens utilizadas pelo sistema. As operações foram:  

a) análise dos perfis;  

b) desenvolvimento do vocabulário;  

c) codificação; e 

d) digitação e arquivo. 

A análise dos perfis consistiu na separação dos grupos lógicos, conectados por 

operadores booleanos (E, OU, NÃO) e no estabelecimento da estratégia de busca. O 

desenvolvimento do vocabulário consiste em ajustar a terminologia do usuário à 

terminologia do sistema, que pode ser livre ou controlada por uma lista de termos, tesauro, 
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etc. A codificação representa o registro dos perfis já analisados. A digitação e o 

arquivamento dos perfis consiste na inserção dos perfis no sistema. 

Além dos aspectos técnicos descritos acima, a implantação de um serviço de DSI 

requer, também, o desenvolvimento de operações gerenciais, como a implantação de 

sistema de fluxo contínuo de diagnóstico, planejamento, operacionalização e avaliação; a 

definição de controles administrativos relacionados ao registro do usuário, arquivo de 

perfis, dados estatísticos de atendimento, relatórios, manual de procedimentos, avaliação 

de qualidade das disseminações realizadas, entre outros.  

A prática da Gestão do Conhecimento requer que a organização crie mecanismos 

eficazes que proporcionem tanto a produção dinâmica e contínua do conhecimento, como a 

oferta dos conhecimentos já existentes na organização ou que possam ser buscados no 

ambiente externo. Quanto maior for o acesso e a utilização ao conhecimento existente, 

maior será a produção de novos conhecimentos, que se transformam em novos produtos e 

serviços, criando uma vantagem competitiva para o negócio da organização. 

A unidade de informação de uma organização contribui de várias maneiras para a 

Gestão do Conhecimento, seja pela busca e organização de dados e informações 

registradas, seja pela disseminação dos conteúdos armazenados. Implantar um serviço de 

Disseminação Seletiva de Informações é uma das formas de gerenciar o conhecimento 

empresarial, uma vez que provoca a organização e o uso intensivo da informação e do 

conhecimento relevantes de forma adequada, sem desperdícios de tempo e esforço por 

parte dos usuários. Um serviço de DSI planejado e funcionando em conformidade com a 

estratégia e objetivos corporativos estimula a criatividade e a inovação, contribuindo para o 

êxito do processo de Aprendizagem Organizacional. 

A adoção da Gestão do Conhecimento e da Aprendizagem Organizacional no 

SERPRO teve como objetivo registrar e intensificar o compartilhamento de idéias, 

informações e experiências.  

Atualmente, com o advento da Internet e outras facilidades do mundo da 

informática, a informação disponível aumentou exponencialmente. As unidades de 

informação, com suas atividades de coleta, organização, disponibilização e acesso a 
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informações em bancos de dados internos e externos, possuem condições de promover a 

disseminação dos conhecimentos necessários à Aprendizagem Organizacional e ao sucesso 

da empresa. 

A Gestão do Conhecimento e da aprendizagem é entendida no SERPRO como um 

processo corporativo denominado Gestão do Conhecimento e da Aprendizagem 

Organizacional - GCO . Tem como objetivo estabelecer o direcionamento estratégico para 

a administração dos conhecimentos essenciais ao seu funcionamento e à gestão do 

relacionamento com seus clientes, bem como para a inclusão do aprendizado nas 

atividades diárias dos profissionais do SERPRO, visando à continuidade dos negócios e 

dos serviços prestados ao Estado e à Sociedade. 

A GCO considerou algumas necessidades fundamentais: 

a) identificou o que o SERPRO sabia e o que precisava saber; 

b) identificou onde estavam esses conhecimentos; 

c) tornou disponíveis esses conhecimentos a quem, na organização, necessitasse 

utilizá-los; 

d) compartilhou e reutilizou os conhecimentos organizacionais existentes, aqueles 

oriundos do relacionamento com os clientes, parceiros e fornecedores e aqueles 

oriundos do monitoramento do campo estratégico e do mercado; 

e) aplicou os conhecimentos de forma a propiciar a evolução profissional das 

pessoas e da qualidade e utilidade dos produtos e de seus serviços; 

f) facilitou a percepção de valor dos produtos e serviços do SERPRO; 

g) implementou metodologias, ferramentas e processos que facilitassem a 

Aprendizagem Organizacional, considerando as variáveis inovação e criatividade; e 

h) protegeu o conhecimento, no âmbito interno do SERPRO, como sendo o núcleo 

patrimonial da prestação de serviços e do atendimento satisfatório aos clientes, em 
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consonância com a Política SERPRO de Segurança do Negócio e com a Política 

SERPRO de Propriedade Intelectual. 

A Política e as Práticas de Gestão do Conhecimento e Aprendizagem 

Organizacional do SERPRO (GCO) foram aprovadas através da Resolução nº 10 de 

01/08/2000, e a responsabilidade pelo cumprimento dessa Política SERPRO de GCO e da 

organização das informações inerentes ao processo para subsidiar as decisões de Diretoria 

é da Coordenação do Processo de GCO. Todos os titulares das Unidades de Gestão do 

SERPRO são responsáveis pela divulgação, cumprimento da Política SERPRO de GCO, 

formalização das normas e procedimentos em sua Unidade, indicando representantes no 

Comitê Permanente de Representantes GCO. 

O Comitê Permanente de Representantes GCO foi instituído, e seus membros 

designados através da Decisão Setorial - DIRET nº 74 de 22/09/2000, tendo uma 

coordenação (titular do processo GCO na UC) e 26 representantes, todos empregados do 

SERPRO. 

A implementação da Política e do Processo SERPRO de GCO previu a definição e 

desenvolvimento de uma solução de Tecnologia de Informação aplicada à GCO que 

contemplasse, pelo menos, os seguintes itens: 

a) portal Corporativo SERPRO; 

b) base SERPRO de conhecimentos (incluindo CRM e GED); 

c) ambiente de colaboração (chat, forums, workflow, EAD, etc); 

d) integração dos sistemas internos (corporativos e setoriais); 

e) integração das aplicações de escritórios (ex.: Office); 

f) sistemas de controle de acesso; 

g) ferramenta de pesquisa; e 

h) solução como foco auto-sustentável. 
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Das práticas corporativas de GCO em implantação no SERPRO, algumas estão 

diretamente relacionadas com a Disseminação Seletiva de Informações, especialmente 

Mapeamento e Gestão de Competências, Mapeamento dos Conhecimentos 

Organizacionais, Comunidades SERPRO de Conhecimento e Suporte da Tecnologia da 

Informação. 

Mapeamento e Gestão de Competências é a definição das áreas de conhecimento e 

das habilidades necessárias à execução de processos, construção de produtos, prestação de 

serviços e relacionamento com os clientes, de acordo com a estratégia empresarial; 

definição e desenvolvimento de perfis profissionais; construção e gestão da Árvore 

SERPRO de Conhecimentos. Essa prática facilita a gestão de talentos, a administração das 

necessidades de capacitação de pessoas e o mapeamento dos conhecimentos 

organizacionais. Está apoiada no Sistema Perfil, desenvolvido pelo SERPRO. 

Mapeamento dos Conhecimentos Organizacionais é a sistemática para a captura, 

análise, descrição, armazenamento e disseminação dos conhecimentos inerentes à 

execução de processos, construção de produtos, prestação de serviços e relacionamento 

com os clientes, além da gestão desses conteúdos. Essa prática está diretamente 

relacionada com a preservação do conhecimento estratégico aos negócios da organização e 

será viabilizada através da Base SERPRO de Conhecimentos no Portal Corporativo 

SERPRO. 

Comunidades SERPRO de Conhecimento é a prática dedicada a reuniões, 

freqüentes, sem estrutura formal, de pessoas que têm interesses comuns, em termos dos 

conhecimentos que criam, utilizam e renovam. Essa prática fortalece a realização da 

estratégia empresarial e permite a geração de idéias e programas inovadores, propiciando o 

aperfeiçoamento de processos e das competências pessoais dos envolvidos. É intensiva em 

compartilhamento e intercâmbio de idéias, informações e experiências. O processo 

organizacional do SERPRO que deu inicio a essa prática foi o de Gestão Financeira, e 

outros já foram realizados sobre Atendimento, Redes e Comércio Exterior. A literatura 

denomina essa iniciativa como “Comunidades de Prática.” 

Suporte da Tecnologia da Informação para apoiar a implantação do Processo GCO, 

foi desenvolvido o Portal Corporativo SERPRO, no ambiente Intranet, que integrará em 
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janela única, as ferramentas que constituem a Base SERPRO de Conhecimentos, o acesso 

aos Sistemas Internos e Aplicações de Escritório, os ambientes de Ensino à Distância, 

bases de dados e serviços dos Centros de Documentação e Informação – CDISERPRO, 

Comunicação Empresarial, além das ferramentas de busca, recuperação e contribuição de 

conhecimento. 

Com a adoção da Gestão do Conhecimento e da Aprendizagem Organizacional que 

intensifica o compartilhamento de idéias, informações e experiências, o SERPRO espera 

alguns resultados:  

a) criar facilidades para o auto-desenvolvimento das pessoas;  

b) aumentar as competências de seus profissionais e, conseqüentemente, a 

capacidade das pessoas da organização de realizar negócios e de serem 

competitivas;  

c) melhorar a utilização das competências institucionais; suporte à identificação do 

valor do conhecimento e da inteligência aplicada a produtos e serviços; e 

d) compartilhar e reutilizar idéias e experiências; otimizar processos e uso de 

recursos, além de preservar e aumentar o Capital Intelectual. 

Também de vital importância são a captação, o registro, a organização e a 

disseminação de maneira seletiva e eficaz dos conhecimentos do SERPRO, como também 

os de seu interesse, produzidos e disponíveis em bases externas. Primeiro, porque 

possibilita uma visão clara de onde está determinado conhecimento e quais pessoas o 

detém. Segundo, porque possibilita suprir eventuais lacunas de conhecimentos ou 

segmentos que possibilitarão melhorar a competência das equipes do SERPRO, e, por 

conseguinte, a qualidade e a segurança dos serviços oferecidos aos clientes e à sociedade. 

A habilidade das organizações para se adaptarem às mudanças ambientais tem sido 

analisada na literatura sobre Administração por várias décadas (Lewin, 1958; Leavitt, 1965; 

Pettigrew, 1987; Collins, 1998). Uma revisão da literatura sobre estudos organizacionais 

revela que o conhecimento é reconhecido como um dos mais críticos fatores que 

contribuem para uma antecipação responsável das mudanças. 
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A Gestão do Conhecimento é um campo de estudos bastante novo e envolve 

diversos conceitos como: Capital Intelectual, competência gerencial e novas formas de 

organização. 

O presente estudo foi estruturado com base em pesquisa bibliográfica sobre a 

Gestão do Conhecimento, a Aprendizagem Organizacional e sua importância no processo 

de inovação com vistas à competitividade e a necessidade de capacidade de 

Empreendedorismo pelas organizações.  

As duas organizações que serviram como exemplos ilustrativos do presente capítulo 

possuem muitas particularidades. De início são organizações públicas. Além deste fator 

peculiar, são grandes organizações, com uma quantidade muito grande de colaboradores e 

operações complexas. Todavia, o modelo proposto de um programa de Gestão do 

Conhecimento em uma Organização de Aprendizagem empreendedora também se aplica a 

organizações do setor privado.  

Nesse sentido, para verificação da efetividade do modelo de Gestão do 

Conhecimento foi realizada uma pesquisa junto aos funcionários de uma empresa privada 

brasileira, com atuação em diversos países, do setor de construção pesada, chamada 

Andrade Gutierrez, cujas conclusões foram objeto da análise que se segue. 

 

 
 
 
Fonte: http://www.agsa.com.br/ 
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Na década de 90, a Andrade Gutierrez sofreu um prejuízo da ordem de milhões de 

dólares durante a execução de uma obra que estava sendo realizada na Bolívia. A 

pavimentação da estrada que estava sendo construída trincou devido a condições do clima 

e do solo da região dos Andes. Isto havia ocorrido no Peru alguns anos antes, e a empresa 

já detinha o know-how aplicável ao processo de pavimentação para aquelas condições 

geológicas específicas.  

A empresa já havia pago um alto custo por aquele aprendizado. Esse incidente não 

poderia ocorrer em uma construtora com 50 anos de experiência e que sempre primou pela 

qualidade de seus empreendimentos. Era inadmissível não potencializar seu conhecimento 

aplicando-o à força de trabalho. Era preciso ter um diferencial competitivo consistente em 

relação aos concorrentes.  

Um dos principais executivos da empresa constatou que o compartilhamento do 

conhecimento da organização vinha sendo feito informalmente. Quando se ganhava uma 

concorrência, ele ou algum diretor mais antigo solicitava ao gerente do novo programa que 

trocasse idéias com o engenheiro que havia sido responsável por outra obra semelhante. 

Não havia um acervo das experiências adquiridas. Os novos colaboradores não conheciam 

os especialistas de cada área. Não havia documentação dos sucessos nem, principalmente, 

dos fracassos.  

Com base na multiplicidade de negócios e na descentralização da Andrade 

Gutierrez ficou evidente que era imprescindível o estabelecimento de um fluxo de 

informações e conhecimentos entre as pessoas envolvidas na corporação. Nessa ocasião, os 

dirigentes da construtora souberam que a maioria das empresas da relação das “500 

maiores” da revista Fortune estava utilizando Gestão do Conhecimento. Após profunda 

análise, optaram por sua implantação. 

A empresa acreditava que a infra-estrutura de um sistema de Gestão do 

Conhecimento não era o problema mais crítico, uma vez que ela poderia ser “comprada”. 

O grande desafio era a preparação de um ambiente propício ao compartilhamento. Havia 

grande dificuldade na transferência de conhecimento do “mestre” para o “aprendiz”. A 

Gestão do Conhecimento necessita de uma cultura que precisa ser considerada, além da 

tecnologia. No início, a empresa enfrentou grandes dificuldades. A primeira foi decidir o 
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que era realmente o conhecimento-chave para a construtora. O sistema, ao contrário dos já 

existentes, deveria ser sintético, armazenar apenas conhecimento relevante. A organização 

pretendia coletar conhecimento, não informação. O interesse era armazenar o 

conhecimento baseado na experiência. Assim, a construtora decidiu pela captura dos 

conhecimentos dos seus colaboradores e por torná-los disponíveis para compartilhamento e 

reutilização.  

Segundo um dos diretores: 

“A Andrade optou por democratizar a estrutura, não criando, como muitas 

empresas, um departamento do conhecimento, o qual a burocratizaria e 

seria um potencial ´culpado’ por futuros problemas. A metodologia adotada 

segue o princípio de que cada colaborador é o responsável pela criação e 

atualização de seus conhecimentos. Portanto, a coleta dos conhecimentos 

foi feita com a utilização da própria cadeia da empresa. Os profissionais 

foram motivados pelo reconhecimento e, assim, aceitaram compartilhar. A 

empresa tinha consciência de que não é possível pedir o que eles 

acumularam durante uma vida sem oferecer nada em contrapartida”. 

Para a primeira fase do sistema, foram adotados três campos de conhecimento, que 

refletiam o core business: execução de obras, construção e gestão do risco. Os funcionários 

preenchiam os formulários, descrevendo a sua biografia e davam entrada no sistema pela 

Internet. Para a implantação da Gestão do Conhecimento foram disponibilizados trainees 

com experiência na digitalização de informações para apoiar os funcionários que queriam 

contribuir, mas que não tinham familiaridade com computadores. Nas palavras do diretor: 

“Havia, porém, a necessidade de se ter um controle do que estava sendo 

coletado para que os dados não fossem armazenados de uma forma caótica. 

Julgamentos foram proibidos. Foram criados “boards técnicos” para cada 

área de especialização. Cada ‘board’ é composto por três ou quatro 

pessoas que são reconhecidas em toda a empresa como os especialistas do 

assunto. Esta seleção não se faz pela hierarquia. Todos os funcionários 

podem pertencer a um ‘board’ independente do nível hierárquico. Os 

funcionários que pertencem ao ‘board’ têm a responsabilidade de treinar 
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substitutos e de validar os novos conhecimentos enviados ao sistema. Eles 

conferem se um conhecimento é redundante, se é complementar a um 

anterior, se está bem descrito etc. Em recompensa a este trabalho adicional 

eles participam do programa anual de premiação com uma pontuação mais 

elevada e quando há seminários no exterior, são os primeiros convidados”.  

O sistema tem instrumentos que fazem um mapeamento para apontar quem mais 

colabora na empresa e quem não tem contribuído. A gestão motivacional inclui palestras 

em obras onde os empregados não estão contribuindo, apesar de identificados com grande 

potencial de colaboração. Anualmente, são distribuídos prêmios aos empregados que 

contribuíram mais e aos que contribuíram com os conhecimentos mais relevantes. Os 

prêmios são de diversas espécies. Os mais almejados são as viagens ao exterior com 

acompanhante e o valor equivalente ao de um Honda Civic. 

Um acervo riquíssimo de experiências adquiridas tem sido criado. As informações 

incluem fotos, filmes, planilhas etc. Um exemplo da aplicabilidade e benefícios da Gestão 

do Conhecimento foi a obra da Hidrelétrica de 3 Irmãos, no Rio Tietê em São Paulo, cujo 

cliente era a CESP – Centrais Elétricas de São Paulo.  

“O insumo mais utilizado na construção de uma Hidrelétrica é o cimento 

para fazer as fundações e o muro de contenção da barragem. Durante a 

etapa de concretagem houve uma contaminação de excesso de material fino 

de britagem de rocha (basalto). A decisão da CESP foi exigir que a 

Andrade Gutierrez refizesse todo o concreto porque ele não iria alcançar a 

resistência projetada. Além de refazer o concreto, a empreiteira teria que 

arcar com os altos custos de demolição, remoção e transporte de material. 

Um geólogo da CESP e um engenheiro da Andrade analisaram o problema 

e, devido ao conhecimento e experiência de ambos, concluíram que o pó 

fino de rocha da contaminação poderia reagir com o cimento e, sendo 

assim, o concreto alcançaria a resistência necessária, sem a necessidade de 

sua remoção. Após 28 dias, a resistência projetada foi alcançada. Com 90 

dias, foi ultrapassada, mostrando que a contaminação havia sido benéfica. 

O pó deste tipo de rocha melhora o cimento, pois é mais um produto 

‘cimentar’”. 



 491

“Na Hidrelétrica de Canoas, no Rio Paranapanema, divisa de São Paulo e 

Paraná, o gerente da obra consultou o sistema de Gestão do Conhecimento 

e soube desta experiência adquirida pela empresa. Durante a etapa de 

britagem, produziu uma ‘contaminação’ proposital, o que possibilitou a 

substituição de um percentual entre 10 a 15% de cimento. A construção de 

uma Hidrelétrica consome cerca de 1 milhão de m3 de concreto. O material 

fino ou pó de basalto é rejeito. Desta forma, o conhecimento adquirido 

proporcionou um aumento expressivo da rentabilidade da obra, pois o custo 

pode ser reduzido em milhões de reais”. 

Outra instigante experiência é a da “balsa de madeira”, advinda do programa da 

construção da rodovia Chimoré-Yapacani, localizada no alto da Bacia do Rio Madeira, 

próximo ao Pantanal Mato-Grossense, interligando duas cidades: Santa Cruz de La Sierra e 

Cochabamba, na Bolívia. 

“A Andrade construiu a parte central da rodovia, totalizando 150 km de 

estrada. A região central ainda era inexplorada e a estrada tinha que 

passar por vários rios, uma média de um rio para cada 5 km. Alguns rios 

eram caudalosos o suficiente para interromper o transporte via terrestre. A 

Andrade Gutierrez construiu o canteiro da obra, com restaurante, 

alojamentos e toda a infra-estrutura necessária. Os funcionários - gerentes, 

engenheiros, técnicos e operários - foram enviados para o local. Porém, 

não havia um meio de transporte para os equipamentos pesados e, desta 

forma, a obra ficou paralisada por muitos dias comprometendo o 

orçamento previsto. 

A solução foi encontrada por um funcionário que programou uma balsa que 

foi fabricada na obra, utilizando-se madeira extraída da região. Esta balsa 

foi composta por flutuadores, ou seja, pontões travados por toras utilizadas 

como vigas de amarração. A balsa foi batizada com o nome de balsa AG”.   

A partir dessa experiência adquirida pela empresa, quando outros gerentes de obras 

consultam o sistema de Gestão do Conhecimento utilizando a expressão-chave “transporte 

fluvial de equipamentos”, recebem o guia completo de como construir a balsa. Isto 
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permitiu que o conhecimento acumulado fosse reutilizado em obras posteriores, em regiões 

semelhantes em outros países. “Quando os equipamentos chegam, a balsa já está pronta, 

evitando o atraso do cronograma e os prejuízos decorrentes”, informa o diretor da 

empresa. Fonte: Documento da Construtora Andrade Gutierrez, arquivado no sistema de 

Gestão do Conhecimento da organização.  

A aplicação deste modelo no SERPRO mostra bastante convergência com o modelo 

de programa de Gestão do Conhecimento em uma Organização de Aprendizagem 

empreendedora proposto.  Todavia, algumas ações devem ser executadas para que os 

processos de inovação e Empreendedorismo sejam realizados.  

 

 

7.2.2. APLICAÇÃO EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR – IES 

 

A História apresenta-se em processo de ampla aceleração, e as características 

econômicas duram cada vez menos, evidenciando um ritmo bastante propício às rápidas 

mudanças, que atingem uma taxa expressiva de pessoas, resultando na transformação de 

suas epistemes (Sveiby, 1998).  

Analisando o desenvolvimento da sociedade em episódios, o capítulo mais longo 

foi o da Era Agrária, durando aproximadamente 200 anos. Depois foi a vez da Era 

Industrial, marcada pelo desenvolvimento tecnológico, pelo surgimento da indústria 

automobilística, pelo desenvolvimento da energia, pela conquista do espaço e pelo ajuste 

amenizado do trabalhador às novas tarefas, que continuavam a serem desempenhadas por 

meio da capacidade física.  

Por último, na Era da Informação, alavancada pela fácil disseminação da 

informação por meio das tecnologias da informação e da comunicação, o setor produtivo, 

que se concentrava na agricultura e na indústria, passa a ser centrado nos serviços (Sveiby, 

1998).  

A Era da Informação iniciou-se aproximadamente em 1990 e favoreceu um 

aumento na velocidade das mudanças, possibilitado pela facilidade no acesso às 

informações. Nesse contexto, tem-se observado um deslocamento das empresas que 
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produzem e distribuem produtos tangíveis, consideradas as geradoras de riqueza, para as 

que produzem e distribuem informações.  

O ritmo de inovação começa a cultivar a necessidade de se descobrirem formas de 

utilização de informação relevante em um contexto específico, deflagrando-se a busca pelo 

conhecimento. A análise desse cenário sugere a configuração de um momento híbrido, 

onde há a convivência simultânea da Era da Informação e da Era do Conhecimento. 

Entretanto, é notório o fortalecimento da Era do Conhecimento, visto que o conhecimento 

pode se recriar a cada instante (Sveiby, 1998; Carvalho & Tavares, 2001).  

O conhecimento tem apresentado uma característica metamórfica com o passar dos 

tempos, que pode ser analisada em relação à sua funcionalidade. Na Antiguidade, por 

exemplo, as descobertas eram muitas, e o grande beneficiado era o ser humano. Em 

aproximadamente três mil anos, o conhecimento passa a ter como seu núcleo de interesse 

os produtos e, posteriormente, os serviços. Atualmente, constata-se que 55% dos 

trabalhadores nos EUA estão vinculados a trabalhos do tratamento da informação e do 

conhecimento (Laudon & Laudon, 1999; Quinn, apud Sveiby, 1998; (Cavalcanti; Gomes; 

Pereira,, 2001); Drucker, apud Nonaka & Takeuchi, 1997).  

A crescente demanda por serviços vinculados à informação e ao conhecimento, em 

parceria com o avanço dos recursos tecnológicos, permitiu uma crescente competitividade 

entre as organizações e, conseqüentemente, um aumento significativo das necessidades de 

se solucionar problemas. E assim como os seres humanos, as organizações começam a 

sentir necessidade de se reconstruir, continuamente, a partir de seu conhecimento e 

mergulhando num processo efetivo de aprendizagem integrada.  

Começa a ser retratada uma grande preocupação com os aspectos humanos da 

organização, tais como sua sobrevivência e sua saúde. As organizações passam a ser vistas 

metaforicamente como organismos providos de vida própria e que precisam de oxigênio. 

Esta oxigenação é feita pela conversão de conhecimentos e de informações, que se 

encontram fragmentados e isolados, em conhecimentos integrados. Esse processo, 

caracterizado como contínuo, nas organizações, passa pelo indivíduo, pelo grupo de 

indivíduos, é institucionalizado, podendo até ser estabelecido entre organizações (Nonaka 

& Takeuchi, 1997; Fleury & Fleury, 1995; Mariotti, 1999; Morgan, 1996).  
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A visão econômica atual fortalece os alicerces dos capitais não-monetários do 

processo de inovação e renovação das organizações e justifica a relevância da clarificação 

do significado dos termos informação e conhecimento. A compreensão desta análise é fator 

que permite o planejamento de uma estratégia orientada para a mudança e possibilita aos 

profissionais a sensibilidade necessária para participar da exploração de novos caminhos.  

Uma dessas formas é viabilizada pela captação do conhecimento, através da 

percepção de registros escritos, por meio do exercício da sensibilidade e, principalmente, 

pela linguagem. Nesse processo, a informação é uma peça fundamental e exerce a função 

de matéria-prima necessária ao desenvolvimento do conhecimento. A diferença existente 

entre esses elementos é realçada quando se toma como base a maneira de se realizarem 

negócios: quando o conhecimento é vendido em forma de pacote, o que está sendo 

comprado é informação, e quando o conhecimento é vendido na forma de processo, o que 

realmente está sendo negociado é conhecimento (Zack, 1999; Nonaka & Takeuchi, 1997; 

Carvalho & Tavares, 2001; Pressman, 1995; Sveiby, 1998).  

A perpetuação de um estado de inércia no processo de renovação de conhecimentos 

pode ser analisada considerando-se o contexto educacional em sua realidade histórica, 

devido ao interesse das ditaduras em não incentivar os debates (Luckesi et al., 1998). O 

surgimento das tecnologias informacional e da comunicação provocou uma efetiva 

transformação na história da educação, determinando uma incontrolada dinâmica de troca 

de conhecimentos, alterando radicalmente sua categorização de elemento perene. A 

produção de conhecimentos retrata a necessidade humana de se refazer continuamente e 

estabelece uma relação bastante estreita com o processo de aprendizagem encontrado nas 

escolas, assumindo como sua base criadora os conhecimentos antigos, vinculando-os a 

uma realidade concreta e atual (Luckesi et al., 1998; Renkl, 1996).  

As organizações, de uma forma geral, e as Instituições de Ensino Superior - IES, 

em particular, começaram a se preocupar com um processo de renovação contínuo. Esse 

processo fortaleceu a área da Gestão do Conhecimento, que tem o objetivo de auxiliar na 

criação e disseminação de conhecimentos em ambiente organizacional e tem como seu 

principal foco o indivíduo e o grupo, já que a produção do conhecimento é própria da 

natureza humana (Von Krogh, 2001; Luckesi et al., 1998).  
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O objetivo do caso demonstrado a seguir é analisar os processos relacionados à 

Gestão do Conhecimento de uma instituição de ensino superior, a União Educacional de 

Brasília, UNEB, no nível de graduação, antes e depois da aplicação de um instrumento de 

alinhamento estratégico.  

 
Fonte: http://www.uneb.com.br/index.asp 

Esse trabalho teve por objetivo:  

a) Verificar a existência de uma metodologia formalizada para a aquisição, a 

construção e a disseminação do conhecimento, entre as coordenações e o professor; 

entre os professores e entre os professores e os alunos.  

b) Descrever os processos de conversão do conhecimento, considerando o modelo 

exposto e com algum foco na espiral do conhecimento, de Nonaka & Takeuchi 

(1997), identificados na prática dos docentes da UNEB, antes da aplicação do 

instrumento de alinhamento estratégico.  

c) Verificar quais os processos de conversão do conhecimento foram identificados 

no nível operacional após a aplicação do instrumento de alinhamento estratégico.  

A pesquisa foi realizada na União Educacional de Brasília, UNEB, cuja missão é:  

“Ministrar o ensino com qualidade, nas diversas áreas do conhecimento e 

em todos os níveis e modalidades, e aplicando metodologias diferenciadas e 

promovendo a pesquisa, a investigação científica, com vistas à realização 

do ser humano e ao aprimoramento da sociedade” (UNEB, 2002). 

A UNEB, Instituição de Ensino Superior de caráter particular, atua desde 11 de 

março de 1981, quando foi constituída por um grupo de educadores, uma Mantenedora e 

dois Institutos: o  Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA) e o Instituto de Ciências 

Exatas (ICEX).  
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Atualmente, a graduação da UNEB conta com seis cursos superiores. O ICSA 

desenvolve, no período noturno, os cursos de Administração – Habilitação em Comércio 

Exterior, Administração – Habilitação em Administração Hospitalar, Ciências Contábeis e 

Ciências Econômicas, e o ICEX, no período matutino, tem a seu cargo os cursos de 

Processamento de Dados e de Administração de Sistemas de Informações.  

A Coordenação de Estudos, Pesquisas, Pós-Graduação e Extensão (COPEX), como 

núcleo avançado da Instituição dirigido para a formação e capacitação profissional, para a 

oferta ao público de programas de aperfeiçoamento e especialização, foi constituída em 

1991.  

Nas atividades realizadas na UNEB, procurou-se identificar uma metodologia que 

formalizasse a aquisição, a construção e a disseminação do conhecimento na área 

pedagógica da UNEB, entre as coordenações e os docentes, exclusivamente entre os 

docentes e entre os docentes e os discentes.  

Investigou-se primeiramente junto às chefias de departamentos e verificou-se que 

não existia formalização alguma para o exercício dessas práticas. As coordenações 

utilizavam suas habilidades pessoais e profissionais para desenvolver com os docentes 

alguns desses processos. A falta de formalização também era presente entre os docentes, 

que informal e casualmente manipulavam seus conhecimentos. Os docentes não 

dispunham de método algum que garantisse o processo de aquisição, construção e 

disseminação do conhecimento junto aos seus alunos, o que possibilitava a utilização de 

formas diferenciadas e muitas vezes não eficientes de se processar o conhecimento.  

Posteriormente, a pesquisa procurou buscar a assessoria da direção da UNEB para 

verificar a existência de uma estratégia do conhecimento e pôde-se constatar que esse tipo 

de estratégia ainda não fazia parte da administração. Nesse contato, foi apresentado, como 

uma estratégia formalizada, o que seria o programa de Gestão do Conhecimento, intitulado 

nessa organização como Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). 

Para a execução de pesquisas, houve aplicação de questionários, por duas vias:  e-

mails e em mão. Esses questionários contemplavam as seguintes perguntas:  
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1) Compartilho as experiências que deram certo ou não no meio acadêmico com os 

colegas docentes, seja em particular ou em grupo? 

2) Costumo observar as melhores práticas dos colegas docentes e experimentá-las? 

3) Reúno-me, periodicamente, com outros professores da instituição para 

compartilhar experiências relacionadas ao meio acadêmico? 

4) Minhas aulas são elaboradas a partir do compartilhamento de experiências 

vivenciadas na prática profissional e associadas às informações encontradas nos 

livros? 

5) Estimulo discussões entre os alunos, inicialmente em grupos pequenos e 

posteriormente em grandes grupos, visando a troca de experiências dos alunos? 

6) Procuro em sala de aula inserir assuntos novos em um contexto já 

experimentado pelos alunos? 

7) Registro minhas experiências de sala de aula, sejam elas positivas ou negativas, 

e as disponibilizo a outros docentes? 

8) Utilizo a Internet (e-mails, chats, fórum) para poder compartilhar minhas 

experiências com os colegas docentes? 

9) Procuro desenvolver um ambiente de reflexão e diálogo entre os alunos? 

10) Costumo registrar e disseminar as descobertas dos alunos no ambiente de sala 

de aula? 

11) Utilizo as informações disponibilizadas nos livros ou em textos com valor 

científico nas minhas produções acadêmicas (slides, notas de aula, artigos)? 

12) Debato com os colegas docentes sobre artigos e livros lidos ou conferências 

assistidas? 

13) Tenho como prática escrever artigos científicos com outros docentes da 

instituição? 
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14) Utilizo informações advindas de trabalhos de alunos no desenvolvimento de 

conteúdos teóricos? 

15) Costumo desenvolver trabalhos nos quais os alunos tenham que formar suas 

opiniões sobre o assunto pesquisado? 

16) Baseio minhas práticas em sala de aula em conhecimentos derivados de 

informações disponibilizadas em livros, jornais, periódicos? 

17) Considero uma forma de agregar valor à minha prática participar de grandes 

reuniões de docentes, onde são abordados assuntos diretamente ligados à 

disciplina que leciono? 

18) Uma boa conversa com outro docente, sobre o assunto que leciono, pode 

provocar mudanças na minha prática profissional? 

19) Durante o desenvolvimento de um assunto em sala de aula, quando um aluno 

expressa um entendimento diferenciado dos demais, essa manifestação pode 

provocar uma mudança na condução dessa aula? 

20) Construo em minhas aulas práticas, baseadas na teoria, permitindo aos alunos 

operacionalizar o novo conhecimento, construindo suas experiências em 

laboratórios e oficinas de prática? 

21) As dificuldades conceituais dos alunos possibilitam aprimorar a minha prática 

docente, por meio da avaliação e do realinhamento da metodologia de ensino-

aprendizagem? 

Analisando-se os resultados obtidos, constatou-se que a socialização do 

conhecimento na relação existente entre docente e discente é mais significativo que a 

presente na relação entre docentes. Pode-se inferir que esse resultado está associado ao fato 

de o docente ter um tempo maior em contato com os discentes, e que podem compartilhar 

muitas experiências no contexto de salas de aula ou de laboratórios. O direcionamento dos 

modelos mentais dos discentes é feito a partir do comprometimento e da confiança 

inspirada pela relação de ensino-aprendizagem. A solicitude (Von Krogh, 2001) é um outro 
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aspecto que pode ser considerado nesse resultado, pois se embasa na responsabilidade que 

o docente tem sobre a construção do conhecimento do discente.  

Quanto à socialização na relação entre os docentes, constatou-se o fato de não 

existir um ambiente capacitante (Nonaka, 1998) considerado como alavancador do 

processo. O distanciamento desse ambiente capacitante pode ser percebido nas respostas 

do questionário ao se analisar que as experiências trocadas entre os docentes não são 

realizadas com a freqüência necessária à interação efetiva das disciplinas, a ponto de 

maximizar o alcance do objetivo do curso em que lecionam.  

Sobre a externalização do conhecimento na relação professor-aluno, pode-se inferir 

que a utilização de ferramentas para transmissão de conhecimento tácito, através de 

histórias orais, fóruns de debates, analogias, metáforas, modelos e hipóteses presentes no 

processo de ensino-aprendizagem, contribuíram para esse resultado, pois todas essas 

formas de processamento do conhecimento provocam a criação de conceitos, que 

potencialmente podem se transformar em novos conhecimentos.  

Na relação professor-professor, quanto ao processo de conversão do conhecimento 

(externalização), constatou-se que os docentes pouco produziram em termos de 

conhecimento explícito a partir do conhecimento tácito e que mesmo dispondo de meios 

que possibilitam a comunicação à distância, não foi uma prática efetiva do cotidiano 

docente.  

Sobre a combinação, esta foi a conversão que apresentou pior resultado, tanto na 

relação entre docentes, quanto na relação entre docente e discente caracterizando assim um 

contra-senso quando se menciona ser esta a conversão mais efetiva instituída pelas escolas 

(Nonaka & Takeuchi, 1997). Tal fato se deu devido ao fato de a UNEB realizar pouca 

integração entre os sistemas de informação e respectivamente pouca integração entre as 

informações tratadas por esses sistemas de informação. 

Quanto ao processo de conversão do conhecimento (internalização) na relação entre 

docente e discente, contatou-se que acontece com maior freqüência no realinhamento da 

metodologia, mas não necessariamente durante uma aula em que os indícios da mudança 

são compreendidos pelo docente. Infere-se que os docentes possivelmente precisam se 
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utilizar mais do conceito de autonomia (Nonaka & Takeuchi, 1997), segunda condição 

para a criação do ambiente capacitante, e não deixar escapar as chances de aproveitar o que 

não foi previsto e que pode trazer benefícios para o ambiente pedagógico.  

Na relação entre docentes, a internalização apresentou um resultado menos 

significativo na relação docente-discente. Constatou-se o descrédito ou a prática precária 

de encontros temáticos de docentes, onde aconteçam compartilhamentos de modelos 

mentais e que possam enriquecer o seu cotidiano, permitindo mais possibilidades de 

reexperimentação de idéias.  

A visão epistemológica do processo de criação do conhecimento, que estuda o 

conhecimento baseando-se no diferencial existente entre o tático e o explícito, está 

efetivamente presente em todos os momentos de realização dessa pesquisa, pois toda a 

avaliação realizada baseou-se nas transformações ocorridas entre estas duas categorias de 

conhecimento.  

Analisando os resultados inerentes às conversões do conhecimento na relação entre 

docentes e na relação entre docente e discentes, pode-se observar que o conhecimento 

explícito tem uma produção menos significativa que o tácito. A maior concentração da 

produção do conhecimento tácito pode significar que os docentes e os discentes estejam 

mais envolvidos com a experiência individual que pode se apresentar na dimensão técnica 

e na cognitiva. De forma complementar, esses agentes estariam menos desenvolvidos para 

a veiculação de conhecimento de forma mais elaborada, por meio da linguagem formal e 

sistemática.  

Pode-se inferir também que a UNEB está em posição de equilíbrio, considerando-se 

que as conversões da socialização e da externalização são passíveis de acontecer com o 

diálogo e interações face-a-face, enquanto a internalização e a combinação são 

normalmente viabilizados pela comunicação à distância.  

Quanto à dimensão ontológica, que caracteriza a ampliação do conhecimento na 

organização, conclui-se, que poucos docentes compartilham suas experiências com outros 

docentes, uma vez que as reuniões que objetivam a troca não fazem parte de um 

planejamento prévio, acontecendo provavelmente de forma informal e eventual.  
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Já com os discentes, conclui-se que a tendência ao desenvolvimento dessa 

dimensão é maior do que com os docentes. Isso permite ao discente compartilhar seu 

conhecimento individualmente e em grupos. Há inferência de que os processos que 

viabilizam o progresso da dimensão ontológica não estão sendo praticados com a 

freqüência necessária, tais como: atividades em grupo, que permitem a recriação do 

conhecimento, e o armazenamento do conhecimento individual. 

O PDI foi desenvolvido respeitando os padrões nacionais de qualidade para 

alcançar a efetividade dos serviços que a Instituição presta à sociedade, mediante 

exigências do mercado e de seus clientes (UNEB, 2002).  

Identificou-se no PDI que uma das estratégias da instituição é revitalizar a 

organização didático-pedagógica da UNEB. Para assegurar a consecução desse objetivo, a 

alta administração planejou em registro no PDI criar oportunidades de expansão e 

aquisição de conhecimentos teórico-práticos tendo como principal indicador dessa meta, o 

número de oportunidades criadas. O estabelecimento dessa meta facilitou o elo com o 

objetivo do nível tático, que se preocupou mais efetivamente com a Gestão do 

Conhecimento.  

Conclui-se que no contexto da pesquisa realizada, a meta do professor é a 

transformação da metodologia de ensino-aprendizagem, incluindo nela a Gestão do 

Conhecimento, possibilitada a partir de aulas teórico-práticas. O desenvolvimento do 

potencial científico e as trocas de conhecimento com a comunidade acadêmica aumentam a 

produtividade intelectual do discente e do docente.  

 

 

 

 

 

 



 502

7.3 – CONCLUSÃO DO CAPÍTULO  

 

Neste capítulo verificou-se que o modelo conceitual de programa de Gestão do 

Conhecimento em uma Organização de Aprendizagem empreendedora é um modelo que 

tem sua aplicabilidade comprovada através da utilização de modelos similares já utilizados 

pelas organizações.  

Os exemplos citados possuem uma considerável convergência com o modelo 

proposto, tendo em vista que tratam de modo similar a aplicação do programa de Gestão do 

Conhecimento. Todavia, alguns diferenciais no modelo proposto merecem destaque. Esses 

diferenciais devem-se ao fato de que o modelo proposto contempla a combinação entre 

Gestão do Conhecimento, Aprendizagem Organizacional, inovação e Empreendedorismo, 

visando possibilitar um efetivo diferencial competitivo para as organizações que o 

implantem. 

Para que esse diferencial competitivo seja realmente constatado, deverá ser 

observado o item relativo à continuidade do estudo em questão através de questionário 

proposto pelo autor, apresentado no Capítulo 6. 

Os problemas e dificuldades para a implantação do programa de Gestão do 

Conhecimento em uma Organização de Aprendizagem empreendedora também merecem 

atenção destacada, tendo em vista que podem impossibilitar a implantação com sucesso. 
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8 - CONCLUSÃO 

 

“A criação e implantação de um projeto de Gestão do 

Conhecimento numa organização, além dos benefícios já 

explicitados, traz inúmeros outros: maior integração entre 

os funcionários, setores e tarefas, aumento da eficiência 

de pessoas e processos, pela eliminação da improvisação, 

e até mesmo diminuição do stress, pelo fato de se saber 

onde encontrar facilmente a informação de que se 

necessita”. 

(Lúcio Fonseca, Cidade do Conhecimento, 1978) 

 

O mercado em Gestão do Conhecimento, no mundo, não é novo e vem sendo 

continuamente explorado por pesquisadores, empresas de consultoria e organizações de um 

modo geral. As primeiras aplicações de práticas em Gestão do Conhecimento, ainda não 

denominadas desta maneira, iniciaram-se na década de 80, quando as organizações 

passaram a dimensionar melhor a importância do conhecimento nos processos e relações 

de negócio organizacionais. 

É consenso, há muito tempo, que o conhecimento é importante para as organizações. 

No entanto, com os avanços tecnológicos, a variedade e facilidade de acesso às 

informações, a globalização, a competição nos mercados de negócios, dentre outros fatores, 

o conhecimento passou a ser foco de maior atenção por parte dos gestores. 

No atual cenário mundo dos negócios é preciso decidir com rapidez e segurança, 

procurando obter destaque no mercado. E, para isso, é fundamental que as pessoas em 

funções estratégicas dentro das organizações tenham acesso às informações certas, no 

momento oportuno, ou seja, consigam acessar a informação necessária para tomadas de 

decisão. Isso é possível quando o processo de registro, armazenamento, recuperação e 

disseminação de informação é eficaz, o que é previsto em muitos dos preceitos do 

gerenciamento do conhecimento. 
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Muito já se fez nessa área e muito ainda há que se fazer. A maioria das médias e 

grandes empresas trabalham com algum tipo de iniciativa em Gestão do Conhecimento. 

Para se ter uma idéia da importância desses programas - se é que podemos chamá-los 

assim, uma vez que a proposta da Gestão do Conhecimento é de desenvolvimento de um 

trabalho continuado, o que muitas vezes pode contradizer a definição de programa, que 

pressupõe um planejamento com início, meio e fim -, em uma pesquisa realizada pela 

Informationweek, com 200 gerentes de Tecnologia de Informação (TI), 94% deles 

acreditam que a Gestão do Conhecimento seja um fator estratégico para as organizações. 

Acredita-se também que, ao final do ano de 2004, 62% das empresas terão investido mais 

em gerenciamento do conhecimento em comparação com o ano de 2003. Trata-se de um 

valor considerável e reflete a demanda do mercado pela Gestão do Conhecimento.  

É possível perceber que o mercado de Gestão do Conhecimento sofreu uma grande 

expansão nos últimos anos, mas acredita-se que ainda tem muito a expandir. Segundo uma 

pesquisa da Fortune, com as 100 maiores empresas do mundo, constatou-se que elas terão 

investido, ao final do ano de 2004, 3% do seu faturamento em programas de Gestão do 

Conhecimento, o que estimativamente equivaleria a R$ 17,5 bilhões/ano.  

A partir desses números, pode-se falar de um mercado em expansão que será foco 

de atenção de muitos gestores organizacionais na busca de programas que possibilitem o 

melhor gerenciamento das informações e conhecimentos necessários ao ambiente 

empresarial. É explícita a percepção desses gestores do futuro quanto ao crescimento da 

demanda por programas de Gestão do Conhecimento em organizações que desejam 

manter-se competitivas no mercado.  

Entretanto, analisando o contexto atual em que se enquadram os programas de 

Gestão do Conhecimento já criados e implantados nos mais diversos tipos de organizações, 

visualiza-se uma considerável demanda por programas de Gestão do Conhecimento que 

efetivamente possam trazer um diferencial competitivo para as organizações.   

Nesse sentido, a maior motivação que o presente trabalho proporcionou foi a 

tentativa de elaborar um modelo que levasse em conta a compreensão do processo de 

geração do conhecimento, seu armazenamento e compartilhamento, propondo formas de 
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interação aos conceitos de Aprendizagem Organizacional, inovação e Empreendedorismo. 

Diversas dificuldades citadas por autores do mundo todo estão aqui descritas. 

Observou-se, através de pesquisa bibliográfica, que não existe uma cultura de 

compartilhamento e demonstração do conhecimento pelos trabalhadores Tampouco existe 

uma cultura de explicitação para que esse conhecimento seja reutilizado por outras pessoas. 

Esse fator por si só já representa grande dificuldade para a implantação de programas de 

Gestão do Conhecimento.   

A preocupação primordial deste trabalho está voltada para a criação de um modelo 

conceitual para um programa de Gestão do Conhecimento em uma Organização de 

Aprendizagem empreendedora, visando criar um ambiente amigável e favorável ao 

compartilhamento de conhecimento, valorizando a Aprendizagem Organizacional, a 

inovação e o Empreendedorismo. 

A fundamentação teórica está estruturada na revisão da literatura existente sobre 

Gestão do Conhecimento, Aprendizagem Organizacional, inovação e Empreendedorismo, 

que é bastante recente. Entre os itens abordados estão a conceituação, os fundamentos, os 

princípios e os modelos de diversos autores de Gestão do Conhecimento e da 

Aprendizagem Organizacional, bem como a conceituação, fundamentos e princípios da 

inovação e do Empreendedorismo, baseando-se em uma visão de integração da 

organização com o ambiente interno e seus respectivos fatores-chave, como gestão de 

pessoas, cultura organizacional, inovação e mudança, processos de negócio, estilos de 

liderança e tecnologias de informação, e com o ambiente externo, através da percepção de 

fatores extra-organização que influenciam diretamente as operações internas, como clientes, 

fornecedores, concorrentes e parceiros de negócio e, no denominado ambiente social, o 

modelo considera aspectos que influenciam indiretamente as operações e modus operandi 

das organizações. Fatores como participação da comunicação social, fatores econômicos e 

políticos, agentes reguladores, responsabilidade social, tecnologias emergentes, educação 

do colaborador, produtos substituídos e novos entrantes. 

As organizações do conhecimento apresentam características distintivas em relação 

ao conjunto da generalidade das organizações, uma vez que parte significativa do seu valor 

corresponde a ativos intangíveis. 
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Sem a devida gestão dos ativos intangíveis, uma organização, independentemente 

de sua natureza e de seu setor de atuação e/ou ramo de negócio, não consegue enfrentar os 

desafios colocados pelas constantes e profundas mudanças e, ao mesmo tempo, adaptar-se 

às tendências que o mundo globalizado impõe à sociedade, às organizações, ao mercado e 

ao capital.  

O sucesso competitivo cada vez mais dependerá da capacidade que as pessoas da 

organização têm de aprender e usar os conhecimentos. A sociedade foi capaz de globalizar 

a economia e a informação, e agora precisará globalizar o conhecimento. 

Dentro do novo contexto organizacional criado pela globalização, a tecnologia de 

informação fornece possibilidades de permanente atualização e integração do negócio, haja 

vista que potencializa os processos de tratamento, disseminação e transferência de 

informações e conhecimentos. Essa tecnologia tão importante aliada a uma forte política de 

Aprendizagem Organizacional, de inovação e de Empreendedorismo proporciona às 

organizações um ambiente mais suscetível à vantagem competitiva.  

O ser humano, apesar de todas as avançadas tecnologias dos sistemas de 

informação, desempenha papel importante e estratégico como elo fundamental, na análise 

e na adoção de medidas certas, no tempo certo (real time). Ele passa a ser considerado em 

primeiro lugar com base em sua existência individual, isto é, como um ser uno e pleno de 

possibilidades a serem mobilizadas e postas em prática em seu benefício e em benefício da 

organização. 

Desenvolver um programa de Gestão do Conhecimento em uma Organização de 

Aprendizagem empreendedora requer uma abordagem bem equilibrada, conforme 

procurou-se demonstrar no Capítulo 7. Com a aplicação de um modelo para uma 

organização do conhecimento, de acordo com constatação no estudo de caso da Binacional 

Usina Hidrelétrica de Itaipu, os objetivos geral e específicos deste trabalho, com suas 

devidas adaptações no que concerne à Aprendizagem Organizacional, à inovação e ao 

Empreendedorismo, podem ser alcançados.  

A tecnologia é a base necessária para gerenciar os ativos do conhecimento e para 

unir as pessoas em uma organização dispersa, principalmente por que cada vez mais ela se 
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torna globalizada. Simultaneamente, devem ser criados incentivos para o 

compartilhamento do conhecimento, adoção de índices que mensurem a organização como 

um todo – finanças, clientes, processos, aprendizado/crescimento e Empreendedorismo -, 

sem perder a visão estratégica e com metas de negócios precisamente focadas. O programa 

de Gestão do Conhecimento em uma Organização de Aprendizagem empreendedora 

deverá estar alinhado com o planejamento estratégico da organização, porque o Capital 

Intelectual valoriza atividades como lealdade dos clientes, integração da cadeia de 

suprimentos, retenção de talentos e desenvolvimento da competência dos colaboradores. 

O núcleo da chamada economia do conhecimento é constituído de fluxos de 

investimento em Capital Humano bem como em sistemas de informação (datawarehouses, 

datamining – utilizados não só para troca de conhecimento entre os funcionários, mas 

também como ferramenta de relacionamento, marketing de relacionamento - com clientes e 

fornecedores).  

Ocorre que intuitivamente – uma vez que não é efetivo por não haver mensuração 

científica – o mercado está atribuindo valor aos ativos intangíveis. Isso é facilmente 

comprovável pelos valores obtidos com as vendas das organizações, fusões e privatizações.  

Os critérios de mensuração tradicional, da era industrial, não forçam a empresa a analisar o 

próprio desempenho em comparação com o de concorrentes novos e heterodoxos, em 

busca da criação de riqueza.  

“O que importa para o investidor recuperar o custo de capital, se as rivais estão 

ficando com a parte do leão da nova riqueza do setor?” (Hamel, 2000). O motivo para que 

se estabeleça uma nova maneira de mensurar o valor institucional tem forte justificativa.  

Na verdade, se o Capital Intelectual representa a massa enterrada da raiz da árvore 

visível, ou, usando uma outra imagem conhecida, o iceberg, gigante escondido embaixo da 

superfície, revelando apenas a chamada “ponta”, ou seja, dois terços ou mais do valor real 

das empresas, então nos defrontamos não somente com uma distorção no setor de 

investimentos, mas também com uma verdadeira crise que se estende por toda a economia.  
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Levando-se em conta o ritmo estonteante da mudança tecnológica e a velocidade 

quase instantânea das telecomunicações modernas, estamos voando às cegas em um 

furacão, dependendo de instrumentos que medem parâmetros errados (Stewart, 1997). 

As empresas verão benefícios em um mais rápido desenvolvimento de produto, no 

aperfeiçoamento do processo decisório, no aumento do número de funcionários com 

habilidades e na melhoria dos serviços que atendem melhor às exigências dos clientes. 

Esses benefícios com certeza aparecerão sob a forma de medidas, tais como redução de 

prazos, melhor retorno de recursos, melhores índices de satisfação com os produtos e 

maiores níveis de formação dos funcionários. 

A grande mudança está no desenvolvimento da cultura e do compartilhamento de 

conhecimento, que passam a atrelar todas as questões estratégicas do negócio ao 

desenvolvimento dos talentos humanos. A visão anterior, de treinamento e 

desenvolvimento de pessoal, está vinculada a uma estratégia de cunho mais pessoal do que 

organizacional. A criação de um sistema de informações para o compartilhamento de 

conhecimentos, a gestão desses conhecimentos e a identificação das competências 

essenciais que agregam valor ao negócio constituem a base da competitividade 

organizacional, são a pedra fundamental de todo e qualquer programa bem concebido e 

vêm ao encontro dos objetivos a serem alcançados com a implantação do modelo ora 

proposto. 

No Capítulo 1, abordou-se a questão de estarmos vivendo em uma sociedade 

caracterizada por mudanças aceleradas nos mercados, nas tecnologias, nas formas 

organizacionais, nos ambientes de negócios. Enfatizou-se, então, que a capacidade de gerar 

e absorver inovações vêm sendo considerada, mais do que nunca, crucial para que um 

agente econômico se torne competitivo. Nesse sentido, para acompanhar as mudanças em 

curso, torna-se de extrema relevância a aquisição de novas capacitações e conhecimentos, 

o que significa intensificar a  capacidade de indivíduos e organizações de aprender e 

transformar esse aprendizado em fator de competitividade para os mesmos 

Abordou-se também a motivação (inquietações) que levou o Autor a desenvolver o 

presente trabalho, num primeiro momento no campo da Gestão do Conhecimento e da 

Aprendizagem Organizacional e, num segundo momento, no campo da inovação e do 
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Empreendedorismo. A preocupação central foi proporcionar reflexão sobre o tema e uma 

busca incessante por respostas para as questões relacionadas às formas pelas quais se pode 

obter um programa de Gestão do Conhecimento para que uma Organização de 

Aprendizagem se torne efetivamente empreendedora. 

O Capítulo 2 foi dedicado à questão das organizações do conhecimento e ao estudo 

das definições e modelos de organização do conhecimento. O mundo industrializado tem 

enfrentado a transição de uma economia industrial para uma economia de informação e de 

conhecimento. Viu-se que isso significa que se espera para as próximas décadas que a 

informação e o conhecimento, mais do que a terra e o capital, sejam a força motriz na 

criação de riquezas e prosperidade, e que a gestão pró-ativa do conhecimento adquira um 

papel central para a competitividade das organizações, tornando-se fator-chave para a 

otimização das ações organizacionais frente à evolução da tecnologia e do pensamento 

profissional contemporâneo.  

Senge (1990) refere-se à emergência de um novo paradigma gerencial envolvendo 

uma transição das organizações tradicionais, baseadas em recursos, para organizações 

baseadas no conhecimento, nas quais a criação desse conhecimento é a fonte de inovações 

contínuas, de competitividade e da sobrevivência. 

O Capítulo 2 tratou também do estudo e exploração de diversos modelos de 

organização de conhecimento. 

Foi apresentado o modelo de Donald Schön (1971), pioneiro ao tratar a organização 

como sistema de aprendizagem, analisando-se os domínios da organização, conceitos e 

valores convencionados. Nesse modelo, Schön (1971) supõe que se as organizações 

possuem critérios peculiares de apreensão do mundo, isto equivale a admitir que todo 

sistema social é um sistema epistemológico, isto é, um mecanismo de produção e 

reprodução de conhecimento. 

Abordou-se também o modelo tridimensional de Prax (1997). Esse modelo baseia-

se em três dimensões de análise, necessários à busca da transformação de uma organização 

alicerçada no paradigma de comando e controle em uma organização baseada no 

paradigma do conhecimento.   
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O modelo de Nonaka & Takeuchi (1997) mostrou que as organizações de 

conhecimento podem ser definidas como aquelas que criam sistematicamente novos 

conhecimentos, disseminando-os por toda a organização e incorporando-os rapidamente a 

novas tecnologias e produtos. Embora já se tenha escrito muito sobre a importância do 

conhecimento na gerência, prestou-se pouca atenção às formas de criação do conhecimento 

e de administração do processo de criação do conhecimento.  

Através do modelo de Sveiby (1998), também apresentado no Capítulo 2, pôde-se 

ver que o aquele autor define organizações de conhecimento como redes de fluxo de 

conhecimento (transformação constante de informações em conhecimento), onde os 

profissionais são altamente qualificados e cujo valor financeiro está mais concentrado nos 

ativos intangíveis do que nos tangíveis.  

O modelo de Edvinsson & Malone (1998) revelou que organizações de 

conhecimento são aquelas que cada vez mais valorizam seus ativos intangíveis, que são 

ativos que não possuem existência física e por isto são de difícil avaliação. O conceito de 

ativo intangível surgiu em resposta a um crescente reconhecimento de que fatores extra-

contábeis podem ter uma importante participação no valor real de uma organização. 

Alguns desses valores são: patentes, marcas registradas, direitos autorais, direitos 

exclusivos de comercialização, dentre outros.  

Também foi estudado o modelo de Stewart (1998), que define a organização do 

conhecimento como a organização que faz uso intensivo do conhecimento, substituindo 

seus estoques por informações e os ativos fixos pelo conhecimento. 

No modelo de Davenport & Prusak(1998), pôde-se ver que aquilo que uma 

organização coletivamente sabe, a eficiência com que ela usa esse conhecimento e a 

prontidão com que ela adquire e usa novos conhecimentos, caracterizam a única vantagem 

sustentável que a organização possui. 

O modelo de Terra (2000) considera que a Gestão do Conhecimento implica, 

ademais, a adoção de práticas gerenciais compatíveis com características inerentes aos 

processos de criação e aprendizado individual e, também, a coordenação sistêmica de 
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esforços em vários planos: organizacional e individual; estratégico e operacional; normas 

formais e informais. 

O modelo de Angeloni (2002), por sua vez, parte da proposta tridimensional de 

Prax (1997), selecionando algumas variáveis para compor cada uma das dimensões 

abordadas. Como já se mencionou, as propostas de Schön (1971) e de Prax (1997) 

serviram à elaboração do modelo como referenciais teóricos, apesar de algumas premissas 

essenciais a essa nova proposição divergirem daquelas defendidas por esses autores. A 

principal diferença entre esse novo modelo e as postulações de Schön (1971) está na 

concepção de estrutura que cada um mantém.  

E por fim o Capítulo 2 apresentou o modelo de Norton & Kaplan (2000), que 

coloca a visão estratégica como centro do negócio. Os autores acreditam que o ambiente da 

Era do Conhecimento, tanto para as organizações do setor de serviços como do setor de 

produção, exige novas capacidades para assegurar o sucesso competitivo, e que a 

capacidade de mobilização e exploração dos ativos intangíveis ou invisíveis tornou-se 

muito mais decisiva do que o investimento e o gerenciamento de ativos físicos tangíveis. 

Os ativos intangíveis permitem que uma organização desenvolva relacionamentos que 

conservem a fidelidade dos clientes, lance produtos e serviços inovadores, produza bens e 

serviços customizados de alta qualidade a preços baixos e com ciclos de produção mais 

curtos. Permitem ainda que ela mobilize as habilidades e motivações dos funcionários para 

melhoria contínua de processos, qualidade e os tempos de resposta e utilize tecnologia da 

informação, banco de dados e sistemas.  

O Capítulo 3 apresentou a visão da Gestão do Conhecimento nas organizações 

dentro de um caráter universal, ou seja, sua aplicabilidade e eficácia no que concerne aos 

mais variados tipos de organizações e setores de atuação, como setores tradicionais, de 

tecnologia de ponta, setores primários, setores manufatureiros ou de serviços, para 

empresas do setor público, universidades particulares ou públicas. Aborda também o 

esforço sistemático realizado pelas organizações para criar, utilizar, reter e medir o 

conhecimento organizacional, tendo sido discutidos os principais conceitos e definições, a 

prática de Gestão do Conhecimento, os tipos de conhecimento e suas conversões, a criação 

de conhecimento na organização, bem como onde ele se localiza nas organizações e sobre 

um novo conceito de trabalhador, o “Profissional do Conhecimento”.    
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No Capítulo 3 foi analisada, ainda, a criação do conhecimento nas organizações, 

onde o conhecimento está constantemente fluindo, transformando-se e sendo criado e 

recriado. Pode-se ver, ainda, que todo esse processo ocorre não somente dentro de 

organizações, mas igualmente em instituições de pesquisa, universidades e outros agentes. 

É também discutida a gestão da inovação, quando se dá especial ênfase às organizações 

mais inovadoras como as que demonstram maior competência para gerar e administrar 

conhecimentos. 

Estudou-se, também, a gestão do Capital Intelectual e o efetivo e explícito 

reconhecimento, por um crescente número de organizações, de que ele é fonte essencial de 

vantagem competitiva que deve ser gerida de forma mais sistemática.  Sobre a relação 

Capital Intelectual e gestão de Recursos Humanos, mostrou-se que, com o fortalecimento 

do Capital Intelectual, a gestão dos Recursos Humanos vem se transformando no sentido 

de usar novas técnicas capazes de identificar pessoas com potencial de crescimento, 

flexibilidade e pensamento estratégico. Pessoas bem selecionadas e bem posicionadas não 

somente contribuem para o adequado funcionamento da organização como também 

constituem um significativo potencial para futuras substituições. 

O Capítulo 4 discutiu a questão da Aprendizagem Organizacional, dando ênfase a 

esta nova e emergente preocupação no mundo organizacional de revitalizar a aquisição, a 

geração, o compartilhamento e a transformação do conhecimento, com vistas a perpetuar 

todo o conhecimento e todas as informações da organização.  

A proposta do que se chama Learning Organizations também foi apresentada nessa 

ocasião. Trata-se da tentativa de integrar os esforços de uma organização que seja capaz de 

estar em permanente processo de mudança para se adaptar ao atual ambiente de constantes 

turbulências, através de um sistema, de uma estrutura e de profissionais que estão sempre 

em processo de aprendizagem, adaptação e mudança.  

Ainda no Capítulo 4 pôde-se constatar a importância de se desenvolver um cultura 

empreendedora para uma Organização de Aprendizagem, considerando a cultura como 

algo dinâmico e o processo de aprendizagem como força propulsora de sua formação e, 

posteriormente, de sua consolidação.  Foi discutida a criação de um ambiente propício à 

aprendizagem numa perspectiva empreendedora, onde o foco recaiu sobre a necessidade de 
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as organizações do conhecimento propiciarem um ambiente inovador e de criatividade 

(fundamentais para o delineamento do espírito empreendedor), e que leve à geração e ao 

compartilhamento do conhecimento, onde mudança, inovação e renovação constituem 

condições básicas para a continuidade, para o desenvolvimento da organização e as 

preocupações do gestor dos dias de hoje. 

Abordou-se também nesse capítulo o novo papel do gestor nas Organizações de 

Aprendizagem, enfatizando-se a necessidade de ser ele empreendedor, ter ousadia, ter 

capacidade de mobilização, reconhecer o êxito dos outros, estimular habilidades dos 

subordinados, ser inovador, criativo, comunicativo e saber romper paradigmas, 

estimulando a participação e desenvolvendo talentos, utilizando-se de uma visão sistêmica 

e trabalhando com uma estrutura flexível. Além dessas características, deve ser também 

um viabilizador de resultados, estimulando e criando um ambiente participativo para 

compartilhamento do conhecimento. 

Outra abordagem que merece destaque é a integração da Aprendizagem 

Organizacional e o Empreendedorismo. Nesse sentido, encontra-se hoje uma maior 

preocupação de empreendedores, dirigentes organizacionais e até mesmo dos níveis 

hierárquicos mais baixos, em compreender e incrementar a capacidade de aprendizagem de 

suas organizações, tendo a visão de que desta maneira pode-se alcançar vantagem 

competitiva sustentável.  

Na opinião de DiBella et al. (1999), a menos que as empresas desenvolvam sua 

capacidade de aprendizagem, elas sofrerão de tendências atrofiantes, tais como miopia 

mercadológica, falta de uma ótica empreendedora, pensamento “bitolante”, síndrome de 

“não-fomos-nós-que-inventamos-isso” e tentativa de “reinventar a roda”. 

No Capítulo 5 o enfoque foi a Gestão do Conhecimento e inovação tecnológica nas 

organizações, porque não se pode negar a contribuição e o papel que a inovação 

tecnológica tem assumido no desenvolvimento sócio-econômico dos países, através da 

criação de novas oportunidades de negócios. Nesse sentido, a Gestão do Conhecimento 

tecnológico procura compreender o progresso  tecnológico e seus impactos, a fim de 

capacitar as organizações a lidar com as mudanças e, sobretudo, integrar a inovação à 

estratégia organizacional. 
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O Capítulo 6 dedicou-se à construção de um modelo conceitual proposto para 

implantação de um programa de Gestão do Conhecimento em uma Organização de 

Aprendizagem Empreendedora. 

O modelo é composto de quatro grandes blocos de atividades, aos quais se deu o 

nome de Fases. A primeira foi a Fase de Preparação e conscientização para uma  cultura 

organizacional baseada no aprendizado organizacional, na inovação e no 

Empreendedorismo. Essa fase inicial ocorre quando as organizações e as pessoas alocadas 

no programa de Gestão do Conhecimento passam a conhecer o próprio modelo destinado à 

implantação e os objetivos do trabalho.    

A segunda fase do modelo preconiza a aquisição, geração do conhecimento e 

mapeamento dos processos de negócios. Nessa fase o objetivo é modelar o conhecimento 

contido nos processos de negócio, identificar e reunir os fatores envolvidos em um 

processo.  

Toda organização é composta de um conjunto de processos – tanto de natureza 

técnica como social. Esses processos são as atividades de negócio típicas que a 

organização desenvolve para gerar valor, satisfazer às necessidades dos seus clientes e 

criar riquezas.  

A terceira fase compreende a Formação da base conceitual tendo como base a 

codificação e construção da memória organizacional. A memória organizacional é um 

instrumento que pode ser capaz de dar apoio à criação, captura, armazenamento, 

organização, compartilhamento, busca e recuperação, reutilização, e aprimoramento do 

conhecimento de uma organização. É bem verdade que, da mesma maneira que as pessoas 

podem tirar proveito do processo de armazenamento e recuperação de informações, por 

outro lado, pode ser que, se mal implantada, ela se torne mais um trabalho para os 

funcionários, partindo-se do princípio de que os mesmos terão rotinas para armazenamento 

e registro do conhecimento na memória criada.  

Para que os processos de criação, captura, armazenamento, disseminação e 

reutilização sejam executados, é necessário que se defina a forma pela qual esses processos 

estarão integrados aos processos de negócio. Em outras palavras, é preciso definir a 
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maneira como os membros da organização vão interagir com essa memória, tanto 

fornecendo conteúdo, quanto retendo ou mesmo para a reutilização do conhecimento. 

A quarta fase engloba a socialização do conhecimento e Aprendizagem 

Organizacional numa perspectiva empreendedora. Esta atividade é vital para que o 

programa de Gestão do Conhecimento tenha continuidade. É a fase em que a equipe do 

programa dissemina o sistema informatizado. Nessa fase, pode-se obter a realimentação do 

que deve mudar ou melhorar no sistema informatizado e na base de conhecimento. 

Identificam-se também os pontos de ajuste no programa, através de entrevistas ou 

acompanhamento com os usuários do sistema. 

A descrição de todas a fases englobou, com riqueza de detalhes, descrição de todas 

as etapas que compõem cada uma delas, com o propósito de promover a mais ampla 

compreensão do que aqui se expôs e de facilitar a aplicação do modelo, sem, contudo, 

apresentar uma abordagem de pressupostos e restrições do mesmo.   

O modelo criado proposto destina-se principalmente às organizações que 

necessitam implantar a Gestão do Conhecimento como um programa sistemático, tendo em 

vista a necessidade de um efetivo diferencial que seria a interação e integração entre a 

Aprendizagem Organizacional, incentivo à inovação e ao Empreendedorismo.  

Pelo fato de a Gestão do Conhecimento reunir várias disciplinas em um único 

assunto, Teixeira Filho (2000) argumenta que geralmente encontram-se muitas 

dificuldades e dúvidas nas organizações que estão iniciando a aplicação de um programa 

de Gestão do Conhecimento. Esta é uma das razões que justificam a adoção de um modelo 

de aplicação de um programa de Gestão do Conhecimento.  

Um questionário bastante abrangente foi colocado à disposição dos interessados a 

título de se dar continuidade de trabalho acadêmico.  

O Capítulo 7, retrata condições de aplicabilidade do modelo conceitual proposto, e, 

para esse fim, adotou-se a utilização de exemplos ilustrativos de organizações nas quais o 

modelo tem aplicação, a saber, uma empresa privada, duas empresas públicas e uma 

universidade. Desta forma, o universo do presente trabalho não se limitou ao ramo 

empresarial nem, dentro desse ramo, a nenhum setor específico.   
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Acredita-se que o ponto que merece maior atenção neste trabalho seja o modelo 

conceitual para implantação de um programa de Gestão do Conhecimento em uma 

organização de aprendizagem empreendedora, enfatizando características e 

fundamentações específicas em relação à interação e integração entre os temas Gestão do 

Conhecimento, Aprendizagem Organizacional, inovação e Empreendedorismo, que ainda é 

algo que vem sendo pesquisado recentemente e pouco mencionado na literatura. 

Ainda assim, acredita-se que, com embasamento teórico suficiente, o modelo para 

um programa de Gestão do Conhecimento em uma Organização de Aprendizagem 

empreendedora foi elaborado, e suas condições de aplicabilidade foram devidamente 

descritas no Capítulo 7.     

A implantação de um programa dessa natureza não é tarefa de fácil consecução. Os 

obstáculos são de diversas naturezas. Enveredar pelo caminho exploratório e experimental, 

isto é, pesquisar e discutir as crescentes experiências integrando o campo da Gestão do 

Conhecimento, da Aprendizagem Organizacional, da inovação e do Empreendedorismo 

que se acumulam nas organizações independentemente do tamanho, natureza, ramo de 

negócio, localização, ferramentas existentes, processos e sistemas implantados, Recursos 

Humanos e os objetivos que permeiam cada uma dessas experiências, parece ser mais 

produtivo e vantajoso. 

Conclui-se, desta forma, que a temática ora em análise reveste-se de uma 

considerável complexidade. No entanto, de forma preliminar, é possível concluir ser 

imprescindível que as organizações tracem e adaptem estratégias concernentes aos 

princípios da Gestão do Conhecimento, da Aprendizagem Organizacional da inovação e do 

Empreendedorismo que as coloquem numa perspectiva de manutenção, desenvolvimento e 

até mesmo de sobrevivência num mercado altamente competitivo, globalizado e 

caracterizado por constantes e rápidas mudanças sociais, políticas, econômicas e 

financeiras. 

“Viver como se fosse morrer amanhã, 

estudar como se fosse viver eternamente”. 

(Isidoro de Sevilha, citado por Cimbleris, 1998) 
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8.2 - SUGESTÕES DE CONTINUIDADE DE PESQUISA 

 

“Teoria e prática formam assim um todo sinérgico. Tanto 

a observação da pratica gera novas teorias quanto a 

aplicação dessas novas teorias transforma as práticas 

originais. Nenhuma teoria pode ser percebida enquanto 

um fim em si. Nem teoria nem prática são pontos de 

partida ou de chegada, tampouco são apenas meios ou 

apenas fins; são, sim, meios-fins em processo de 

permanente recorrência”. 

(Morin, citado por Bauer, 1999) 

 

É interesse do autor deste trabalho, na continuidade do estudo em questão, tentar 

fazer uma possível comparação entre organizações com fins lucrativos (empresas públicas 

e empresas privadas), organizações sem fins lucrativos (universidades públicas e 

particulares), em Portugal e no Brasil, estudando o retorno sobre o investimento em Capital 

Intelectual, Gestão do Conhecimento, Aprendizagem Organizacional, inovação e 

Empreendedorismo. 

Nesse sentido, para complementação ou continuidade do estudo aqui desenvolvido, 

sugere-se o questionário proposto no ANEXO II, que após possíveis e necessárias 

adaptações quanto ao objetivo da pesquisa, seria o principal objeto de estudo para a 

realização da pesquisa de campo exploratória.   
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“O novo estilo de gestão exigirá que se forme uma 

verdadeira Cultura Empresarial de Competência e 

Resultado, e isso significa profundas mudanças não só na 

estrutura, sistemas, políticas e práticas, mas essencialmente 

na mentalidade organizacional e individual. A Educação 

Corporativa será fundamental nesse processo, na medida em 

que ela tem se revelado a energia geradora de sujeitos 

modernos, capazes de refletir criticamente sobre a realidade 

organizacional, de construí-la e modificá-la continuamente 

em nome da complexidade e do sucesso. Ela favorece a 

inteligência e o alto desempenho da organização na busca 

incansável de bons resultados”. 

(Marisa Éboli, Profa. da FEA-USP,  
especialista em U. Corporativas)  

 

ANEXO I 

UNIVERSIDADE CORPORATIVA NA ERA 
DO CONHECIMENTO: 

UMA NOVA REALIDADE 
ORGANIZACIONAL  

NA BUSCA DE VANTAGEM COMPETITIVA
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1 - MUDANÇAS NO CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

“Numa época de aprendizagem permanente, as 

universidades do mundo industrializado ficarão 

marginalizadas se não tiverem eficiência e flexibilidade  

suficientes para satisfazer a toda amplitude de 

necessidades educacionais e de treinamento dos dias de 

hoje”. 

(Sir John Daniel, Vice-Reitor, Open University) 

 

A velocidade do desenvolvimento de novos produtos e serviços, bem como da 

evolução daqueles já existentes, no dinâmico cenário econômico atual; proporciona às 

empresas a necessidade de adaptarem-se a esse novo ambiente, permeado por incertezas e 

muito distinto dos negócios empresariais de outrora, através da competitividade. 

O início do século, marcado pelo apogeu da era industrial e da Teoria Clássica de 

Taylor e Fayol, trazia à tona o paradigma mecanicista da empresa como uma máquina e 

das pessoas como suas engrenagens. As organizações eram estruturas funcionais, 

burocráticas e impessoais, com grande hierarquia e centralização, com regras e 

procedimentos prescritos para a tarefa. Trabalhava-se com a produção de escala e com foco 

no baixo custo. O processo decisório girava em torno do executivo principal, que definia 

claros objetivos e exercia seu controle percorrendo a pirâmide hierárquica.  

Na verdade, como as tarefas eram repetitivas, a força de trabalho era relativamente 

homogênea, com cada funcionário atuando em funções pré-estabelecidas, sob uma 

liderança autoritária. A eficiência era o lema, e o treinamento dado aos funcionários tinha a 

função de habilitá-los tecnicamente, diminuindo seus erros e, conseqüentemente, 

aumentando a produtividade. Por fim, as empresas atuavam principalmente em mercados 

domésticos.   
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Esse início de século, no entanto, tem sido caracterizado por uma crescente 

velocidade de transformações que, inevitavelmente, impõe um novo horizonte de visão 

para as pessoas e organizações, traçando novos paradigmas.  

O grande desenvolvimento tecnológico observado e vivido por todos nas últimas 

décadas contribuiu para essa mudança. Porém precisa-se atentar para o fato de que o 

desenvolvimento tecnológico por si só não será suficiente para sustentação de vantagem 

competitiva para as organizações. A tecnologia poderá somente nivelar as empresas.  

Na verdade, o diferencial competitivo estará nas pessoas que as integram. Tendo 

este cenário como pano de fundo, é preciso que os sistemas de gestão de pessoas, bem 

como o desenvolvimento dessas pessoas, acompanhem toda a evolução tecnológica que se 

vivencia atualmente. 

Não só as máquinas substituíram o trabalho repetitivo e deram mais velocidade à 

produção como também, principalmente, o volume de informações disponíveis 

transformadas em conhecimento cresceu de forma considerável.  

Na verdade, o conhecimento está se tornando o fator de produção mais importante, 

deixando para trás o capital e a mão-de-obra (Drucker, 1999); e a educação e qualificação 

da força de trabalho será a principal vantagem competitiva do século XXI. Motivo: está 

surgindo um conjunto totalmente novo de tecnologias que exigirá que o trabalhador médio, 

seja no setor administrativo seja no de produção, adquira qualificações que não eram 

obrigatórias no passado. Essas qualificações vão além das responsabilidades limitadas de 

determinado cargo,  alcançando um conjunto amplo de habilidades necessárias para que o 

trabalhador se adapte às novas tecnologias e mudanças no mercado de trabalho (Lester 

Thurow, 1999).  

Sob o domínio do que se convencionou chamar de era da economia industrial, o 

aprendizado orientava-se para um período restrito, considerando o tempo de vida de um 

indivíduo. Na Era do Conhecimento, a dinâmica da mudança tecnológica exige um 

aprendizado constante e uma atualização permanente durante a vida profissional.  

Diante do novo ritmo e velocidade, as organizações vêem-se obrigadas a alterar sua 

forma de atuação para responder ao mercado. Os níveis hierárquicos tendem a diminuir 
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para tornar a organização mais flexível e acelerar o processo decisório. A estrutura formal 

de tarefas caminha para o trabalho em equipe para a realização de atividades por 

programas (Malvezzi, 1994).   

Na opinião de Vitelli (2003), o trabalho é inserido em um contexto de maior 

autonomia, com foco no processo e no indivíduo com suas habilidades particulares e em 

sua capacidade de antecipação às mudanças. O foco de atenção transfere-se do baixo custo 

para o curto tempo de resposta ao mercado. E não se pode deixar de mencionar que as 

empresas passaram a atuar globalmente, o que evidencia a ordem de grandeza dessa 

velocidade. Conceitos como globalização, competitividade, inovação tecnológica e rápida 

disseminação de informações fazem parte do dia-a-dia de qualquer organização. 

Conforme Chiavenato (1999), o mundo moderno  caracteriza-se por tendências que 

envolvem globalização, tecnologia, informação, conhecimento, serviços, ênfase no cliente, 

qualidade, produtividade e competitividade. Todas essas tendências estão afetando e 

continuarão a afetar a maneira pela qual as organizações utilizam as pessoas. 

Ainda nesse contexto, Alperstedt (2000) considera que a obtenção e a seleção 

adequada de informações pode representar o diferencial competitivo necessário para 

determinar vantagens competitivas para uma organização. Cabe destacar que a agregação 

de informações selecionadas serve de base para a geração de conhecimento. O 

conhecimento está, portanto, se transformando no recurso que mais agrega valor aos 

negócios e, por conseguinte, à economia.   

Segundo a autora, as empresas, cientes da importância do conhecimento na sua 

arena de atuação e impelidas a buscar e manter uma força de trabalho em processo 

permanente de aprendizagem, vêm desenvolvendo diferentes estratégias de atuação. Uma 

delas é a criação de universidades corporativas. Estas vêm sendo criadas por diversas 

empresas dos setores industrial e de serviços, com o objetivo principal da manutenção de 

empregados com elevado potencial de agregação de valor, representando uma fonte 

potencial de vantagens competitivas. 

Antes de se dar início à análise das bases conceituais acerca das universidades 

corporativas, faz-se necessário abordar o tema da Aprendizagem Organizacional e esta 
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como uma abordagem mais ampla, englobando a universidade corporativa como um meio 

de Aprendizagem Organizacional.   

Para Arie de Geus (1998),  

“... a capacidade de aprender mais rápido que seus concorrentes pode ser a 

única vantagem competitiva sustentável”. Cada vez mais se faz necessário o 

estreitamento da relação entre o trabalho e a aprendizagem”.  

Senge (1990) comenta que o sucesso de uma empresa vai depender de sua 

capacidade de expansão de aprendizado, envolvendo todos os membros da organização. 

Deixa-se de lado a visão de que a solução para os problemas é exclusividade da alta 

gerência. Parte-se do princípio de que todos são aprendizes, pois o ato de aprender faz 

parte da natureza humana.  

Para o autor, o domínio de determinadas disciplinas básicas é o que distinguirá as 

organizações que aprendem das “organizações controladoras” e autoritárias. As disciplinas 

são vistas como caminhos de desenvolvimento para aquisição de determinadas habilidades 

ou competências. Trata-se de um corpo de teoria e técnica que deverão ser dominadas e 

colocadas em prática. 

Observa-se que o papel das organizações no aprendizado de seus funcionários vem 

se ampliando cada vez mais. A educação corporativa focaliza o desenvolvimento do 

quadro de pessoal com vistas à obtenção de resultados nos negócios. Trata-se de um 

modelo de treinamento diferenciado, estruturado tanto para transmitir conhecimentos 

específicos sobre assuntos nos quais os funcionários apresentam algumas deficiências 

quanto preparar esses funcionários para os desafios vindouros. 

Para Margerison (1992), um número considerável de organizações vem criando sua 

própria business school, motivado pela convicção de que interessa à empresa integrar o 

trabalho e a aprendizagem de maneira mais consistente, como forma de ampliar as 

habilidades de seus Recursos Humanos, visando a continuidade da prestação de um serviço 

de qualidade para a empresa. 
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Meister (1998) reforça a afirmação acima ao apontar que a proliferação de cursos 

formais pelas próprias empresas é conseqüência do crescente interesse organizacional pelo 

desenvolvimento permanente de colaboradores capacitados. A autora afirma que “as 

atividades de ensino dirigidas pelas empresas promovem um programa de capacitação 

orientado aos objetivos da organização, garantindo uma mensagem unificada e uma 

linguagem comum”. 

Mediante as afirmações acima, constata-se uma mudança de paradigma entre o 

tradicional centro de treinamento e o surgimento da Universidade Corporativa. Enquanto o 

objetivo do primeiro é desenvolver habilidades, o do segundo é desenvolver as 

competências essenciais.  

Nesse sentido, o foco passa do aprendizado individual para o organizacional. A 

ênfase deixa de ser nas necessidades individuais para as estratégias de negócios, enquanto 

o público deixa de ser apenas interno para atingir também o externo, incluindo acionistas, 

fornecedores, clientes em geral. 

É fundamental destacar que a criação dos cursos formais pelas empresas, tornados 

disponíveis por meio das suas universidades corporativas, não se restringe apenas à seara 

da administração e gerência, abrangendo as áreas de informática, engenharia e outras 

consideradas vitais para o campo de atuação da organização. 

O entendimento acerca das universidades corporativas exige, necessariamente, a 

discussão prévia de suas características. As universidades corporativas apresentam 

características bastante variadas, que foram agrupadas em tópicos selecionados pontuando 

diferentes arranjos organizacionais (Peak, 1997): 

Origem do investimento: o aporte financeiro do total quase absoluto de 

universidades corporativas é sustentado pelas empresas às quais estão ligadas, desde o 

momento de sua gênese até o fortalecimento de suas atividades. Por outro lado, opções de 

investimento na criação de universidades corporativas vêm ganhando espaço, como é o 

caso de consórcios entre empresas não concorrentes. 

Espaço físico: um número expressivo de universidades corporativas conta com 

instalações próprias, outro tanto se vale da locação de espaços em hotéis e similares. Há 
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ainda exemplos de universidades corporativas que utilizam as instalações físicas de 

instituições parceiras de ensino superior, e também um número crescente de universidades 

corporativas virtuais, que não contam com qualquer tipo de arranjo físico. Existem, 

evidentemente, infinitas combinações entre essas possibilidades. 

Créditos reconhecidos por instituições de ensino superior parceiras e outorga 

independente de diplomas: uma pesquisa desenvolvida por Meister (1998) em 100 

universidades corporativas revela que 25% delas fornecem créditos universitários e 40%  

pretendem criar meios para atingir o mesmo fim. Tais créditos são oriundos de parcerias 

estabelecidas entre universidades corporativas e instituições de ensino superior, os quais 

são reconhecidos para fins de obtenção de um diploma, reduzindo o tempo ou o número de 

disciplinas necessárias para a integralização de um curso.  

Composição do corpo docente: a composição do corpo docente é variável. Algumas 

universidades corporativas valem-se de executivos da empresa e/ou de consultores 

externos especializados, outras recorrem a professores universitários titulados, existindo 

ainda as que treinam profissionais da própria empresa para adquirir habilidades didáticas. 

Ainda que prepondere um ou outro tipo, combinações entre essas possibilidades ocorrem 

com alguma freqüência. 

Clientela: além da prestação dos serviços educacionais aos empregados da empresa, 

principal classe atendida, uma série de universidades corporativas estende seus serviços 

educacionais a clientes, fornecedores, franqueados, outras empresas e até mesmo ao 

público interessado em geral. Cabe destacar que pertencem ao rol de clientes todos os 

intermediários no processo de venda: revendedores, distribuidores, atacadistas e lojistas.  

Ao observarem-se as características das universidades corporativas percebe-se que 

estas diferem substancialmente dos tradicionais departamentos de treinamento e 

desenvolvimento das empresas.  

Nesse sentido, a definição proposta por Alperstedt (2000) para as universidades 

corporativas privilegia não apenas a formação estratégica de desenvolvimento de 

competências essenciais ao negócio da empresa, mas também, paralelamente, a detenção 

de duas características fundamentais.  
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Uma dessas características é  a não restrição dos serviços educacionais aos 

empregados, com destaque para abertura ao público externo em geral. A outra é o 

estabelecimento de parcerias com instituições de ensino superior, com destaque para a 

validação dos créditos cursados e a possibilidade de outorga de diplomas ou, ainda, a 

outorga de diplomas de forma independente.  

Apesar de claramente distintas das tradicionais instituições de ensino superior em 

termos de objetivos, uma série de universidades corporativas não restringe  sua prestação 

de serviços educacionais aos empregados, estendendo seus serviços para além das 

fronteiras da empresa, abrangendo  fornecedores, clientes, franqueados e/ou a comunidade 

externa. Algumas dessas instituições têm tornado os seus programas acessíveis ao público 

interessado em geral, e outras vêm transformando sua universidade corporativa em  fonte 

expressiva de receita (Alperstedt, 2000).  

Nesse particular cabe destacar que a prestação de serviços educacionais pelas 

universidades corporativas ao público interessado em geral, sempre voltada para a área de 

negócio da empresa, pontuada por tópicos de gestão e tecnologia, era, até recentemente, de 

responsabilidade exclusiva das instituições de ensino superior.  

A expressão “universidade corporativa” invariavelmente suscita questões  sobre as 

razões para essa denominação e, principalmente, que semelhanças ou que diferenças 

existem entre elas e as instituições de ensino superior tradicionais. Tal expressão é reflexo 

da tradução livre da expressão recorrente na literatura americana: “corporate university”. 

O uso do termo “corporate” é decorrente do fato de que essas instituições estão atreladas a 

empresas, revelando que, pelo menos em princípio, a prestação de serviços educacionais 

não constitui por si só o seu objetivo fundamental.  

Quanto à adoção do termo “university”, é justificada pelos empresários de 

diferentes formas. Todas, porém, voltadas para denotar uma seriedade de propósito, em 

termos de comprometimento com os objetivos pretendidos. Meister (1999) destaca que 

também é arrolado, como justificativa para uso do termo, o objetivo de criação de uma 

marca para  seus programas educacionais, materiais didáticos e processos.  
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É evidente que o uso do termo “university” não confere a essas instituições a 

mesma conotação que a palavra possui no sistema educacional. A palavra universidade no 

contexto do ensino superior é utilizada para caracterizar uma instituição que compreende 

um conjunto de faculdades ou escolas que atuam na especialização profissional e científica, 

e cuja função primordial é garantir a conservação e o progresso nos diversos ramos do 

conhecimento, através do ensino e da pesquisa (Ferreira, 1995).  

Davis & Botkin (1994) enfatizam as atividades desenvolvidas pelas empresas por 

meio de suas universidades corporativas como mudanças ocorridas no setor educacional 

orientadas pelas exigências da economia do conhecimento. Segundo os autores, apesar de 

relevante, o surgimento das universidades corporativas é apenas um dos elementos 

representativos desse movimento. 

Ives & Jarvenpaa (1996), além de destacar a presença das universidades 

corporativas no cenário da educação superior, acrescentam outras situações que 

contribuem para o destaque do setor empresarial nesse ambiente: a oferta de salas de aula 

virtuais, produtos multimídia e audiovisuais, por instituições distintas das instituições de 

ensino superior tradicionais. Realce ainda maior é atribuído à Internet, que torna 

informações acessíveis, a um custo modesto, em qualquer lugar do mundo.  

Na opinião de Alperstedt (2000), apesar de identificada uma série de forças de 

mudanças atuando sobre as instituições de ensino superior tradicionais, o papel das 

universidades corporativas nesse contexto é destacado.  

Peterson & Dill (1997) do Center for the Study of Higher and Postsecondary 

Education – CSHPE, da Universidade de Michigan, reforçam esse raciocínio ao afirmarem 

que enquanto o uso eficiente da tecnologia de informação é a chave para mudanças nos 

core processes – ensino, aprendizagem e pesquisa - das instituições tradicionais de ensino 

superior; a ameaça de novos entrantes é provavelmente a maneira mais tangível de 

visualizar a reconfiguração do emergente setor do conhecimento superior (ver Figura 1.a). 
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Figura 1.a - Forças que atuam na reconfiguração do setor do conhecimento superior. 
Fonte: Peterson & Dill (1997). 
 

As universidades corporativas surgiram como complemento estratégico do 
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acompanhando a velocidade da geração de conhecimento do mundo atual, elas vêm com a 

missão de alinhar as iniciativas de treinamento com a estratégia da organização, 

considerando a cultura organizacional, o contexto organizacional (indústria, fornecedores e 

mercado) e as competências essenciais.  

A crença de que as competências, as habilidades e o conhecimento formam a base 
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(Éboli, 1999).   
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Nos Estados Unidos, muitas empresas determinadas a se tornar líderes de mercado 

na economia global, lançaram suas universidades corporativas como forma de garantir 

vantagem competitiva sustentável por meio do aprendizado permanente, fazendo dessas 

universidades um complemento estratégico para educar não só os funcionários, mas 

também clientes, fornecedores, parceiros e a comunidade. Hoje já é  considerável o número 

de empresas com universidades corporativas nos Estados Unidos (Meister, 1999). 

Na opinião de Harry Stonecipher, presidente e CEO de McDonnell Douglas 

Corporation,  

“... um dos traços que distingue as melhores empresas é sua capacidade de 

produzir um superávit de líderes. As melhores organizações do mundo são 

exportadoras e talentos de liderança, importados pelas demais. Nossa meta 

ao criar o McDonnell Douglas Learning Center é aumentar o valor da 

nossa empresa para seus clientes e acionistas, fortalecendo a capacidade de 

nosso pessoal (…) aprender (…) trabalhar juntos e, o mais importante, 

liderar”. 

No novo contexto, não há mais espaço para o departamento de treinamento e 

desenvolvimento com enfoque somente em qualificações técnicas para o nível gerencial, 

com caráter reativo, oferecendo treinamento apenas quando é percebida uma deficiência de 

desempenho. O aprendizado não pode mais estar isolado em salas de aula.  

Se os novos paradigmas colocam o indivíduo e o conhecimento como centro de um 

sistema, o departamento de treinamento e desenvolvimento, cujo foco são as pessoas, deve 

necessariamente compreender esse sistema e a participação do indivíduo no processo, 

desenvolvendo-o continuamente conforme as demandas do ambiente. Esse 

desenvolvimento estende-se por toda a empresa à medida que as organizações tornam-se 

mais enxutas, com menos níveis hierárquicos, o que propicia o surgimento das equipes de 

trabalho (Alperstedt, 2000). 

Assim, os gerentes assumem também o papel de instrutores, ensinando os conceitos 

que utilizam no dia-a-dia de sua vida profissional e adequando esses conceitos à realidade 

dos participantes. Como exemplo, pode-se citar a Tennessee Valley Authority (empresa que 
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atua no ramo de energia), onde os gerentes participam ativamente na TVA University, 

assumindo o papel que a empresa considera adequado, como gerente, líder e instrutor. A 

empresa ainda salienta a vantagem econômica de se utilizar a própria força de trabalho, em 

vez de contratar instrutores profissionais.  

Em seu livro “Educação Corporativa - A Gestão do Capital Intelectual Através das 

Universidades Corporativas”, Jeanne Meister desenvolveu um modelo a partir de  pesquisa 

realizada em nível mundial com cinqüenta empresas que possuíam universidades 

corporativas, levantando sua filosofia, funcionamento, objetivos e programas oferecidos.  

Na opinião de Patrícia Parker, presidente da SBC Center for Learning,  

“... com a chegada do novo milênio, as corporações farão uma análise, 

cada vez mais detalhada, das organizações voltadas ao aprendizado e da 

maneira como compartilham e distribuem o conhecimento. O livro de 

Jeanne Meister irá ajudá-lo a preparar-se para essa nova etapa da 

aprendizagem corporativa…aprendendo com inúmeras organizações que 

iniciaram essa viagem”.  

As empresas pesquisadas encontram-se em diferentes estágios de maturidade, 

havendo programas de treinamento consolidados, que abrangem clientes e fornecedores, 

nas mais estabelecidas (Motorola University, Disney University e General Electric 

Crotonville), e outras formadas há poucos anos, como o Bank of Montreal Institute for 

Learning e a Tennessee Valley University. Apresentam-se ainda em diversos formatos e 

tamanhos: algumas, como a Dell University, assumiram o formato virtual, enquanto outras, 

como a Motorola University, possuem unidades físicas espalhados pelo mundo.  

A Motorola University atua, há mais de vinte anos, como um agente de mudanças 

na Motorola, aprimorando iniciativas de negócios críticos, tais como Qualidade Six Sigma, 

Redução do Ciclo e Satisfação Total do Cliente. Ao mesmo tempo, desenvolve seus 

Recursos Humanos por meio de programas abrangentes, como Suporte ao Desempenho, 

Desenvolvimento Profissional e Liderança. Seu portfólio de soluções permite então que a 

corporação cumpra seus objetivos estratégicos de negócio, melhore o desempenho, forneça 

resultados quantificáveis e agilize as mudanças. 
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Diversificando seus programas, a Motorola University adquire experiência 

considerável em uma variedade de setores, permitindo-lhes atacar os problemas 

estratégicos e organizacionais com discernimento, precisão e agilidade. Utilizando 

metodologias pioneiras comprovadas, implementadas e revisadas continuamente na 

empresa, os consultores da Motorola University ajudam os clientes a identificar recursos 

em suas organizações de forma que as melhorias sejam contínuas. 

Atualmente, podemos caracterizar a Motorola University como uma organização de 

soluções de desempenho, orientada pelos objetivos estratégicos dos negócios da Motorola, 

bem como pelos clientes, fornecedores e parceiros em todo o mundo. 

No Brasil, o Grupo Algar tem sua sede em Uberlândia, estado de Minas Gerais e 

constitui-se de um complexo de vinte e três empresas, sete mil funcionários, atua nas áreas 

de telecomunicações, agribusiness, serviços e entretenimento. Classificou-se como o sexto 

colocado no guia “100 melhores empresas para você trabalhar” (Exame, 2001), e sua 

Universidade Corporativa é considerada benchmark no mercado. 

A Algar Universidade Corporativa (UniAlgar), criada em 1998, tem como missão: 

“Promover a Gestão do Conhecimento e o desenvolvimento do Capital Intelectual do 

Grupo Algar, através do processo de aprendizagem contínua.” (Algar, 2001). Uma 

particularidade da UniAlgar é que, em todos os cursos de treinamento, os funcionários só 

ganham certificação depois que desenvolvem um programa de negócio possível de ser 

executado na empresa. Segundo a coordenadora da UniAlgar, essa é a diferença prática das 

Universidades Corporativas  para as simples áreas de treinamento e desenvolvimento 

encontradas em praticamente todas as empresas (Algar, 2001).  

Outra referência no Brasil é a Universidade da AmBev, nome que recebeu depois da 

fusão com a Antarctica, em abril de 2000, teve seu embrião no antigo Instituto Brahma 

fundado em 1991, para gerir programas de formação e de especialização para o pessoal da 

rede de distribuidores Brahma/Skol.  

Segundo Luchetti, diretor de Recursos Humanos da Ambev, “Nunca quisemos ter 

uma sede física. A universidade é virtual”. As atividades são desenvolvidas nas unidades 

da companhia ou em hotéis, salas do SENAI e outros locais. Além disso, a empresa possui, 
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desde 1999, uma TV corporativa, um sistema fechado de televisão que transmite, uma vez 

por semana, em dois horários distintos, temas sobre vendas e atendimento (Izidoro, 2001). 

A Universidade Corporativa também oferece sessenta módulos de cursos na Intranet, e 

tanto a avaliação quanto a emissão de certificado se dão à distância. A Universidade 

AmBev mantém o Master in Business AmBev, que toma emprestada a sigla dos famosos 

cursos de administração de negócios, mas apresenta significado diferente. O curso é 

realizado em dez módulos e busca tornar os participantes conhecedores da cadeia produtiva 

da companhia (Izidoro, 2001). 

Ainda no Brasil, outras instituições merecem destaque no cenário empresarial pela 

consistência que suas ações possuem e pelos resultados que conseguem já atingir. A 

Universidade Telemar – UNITE, na área de telecomunicações, a Academia Universidade 

de Serviços, do grupo Accor, Boston School, do BankBoston, Visa Training,  Universidade 

Datasul, Universidade Caixa Econômica Federal e a Universidade Corporativa Petrobrás 

também já são alvos de visita de empresas estrangeiras para conhecimento dos modelos 

adotados. 

O caso da Companhia de Petróleo Brasileira merece também destaque, pela 

amplitude e relevância dentro de um contexto de negócios complexo. A Petrobrás possui 

aproximadamente 38 mil funcionários e 60 mil contratados. A companhia possui 34 

unidades de negócio, com atuação em todos os estados brasileiros e em mais de dez países. 

Em seu quadro de cargos, perfis profissionais e competências necessárias existem 

aproximadamente 53 carreiras e 42 áreas de conhecimento, e os novos colaboradores 

ingressam na empresa com uma média de 30% das competências necessárias. 

A Universidade Corporativa Petrobrás introduziu o conceito de desenvolvimento 

profissional diferenciado aliado ao modelo de capacitação e treinamento tradicionais. São 

cerca de 3.000.000 horas de treinamento e desenvolvimento. Porém a universidade já 

promove 24 mil eventos de capacitação, 900 deles sendo caracterizados em outros países. 

Possui relevância a quantidade de programas de capacitação de especialistas, caracterizada 

por 14 programas internos de pós-graduação.  

O  modelo utilizado por aquela universidade é composto de três premissas: 
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Valores: Incutir os valores da empresa quando da admissão e cultivá-los durante a 

carreira. 

Competências: Desenvolver e implantar  programas de treinamento e 

desenvolvimento para redução dos hiatos de competências. 

Estratégias: Viabilizar as estratégias de negócio da empresa com ações de 

capacitação interna, no modelo da universidade corporativa, voltadas para toda a cadeia de 

valor. 

Na América Latina, destacam-se o Centro Internacional de Educación y 

Desarrollo – CIED, universidade corporativa da Companhia Petróleos de Venezuela S.A. – 

PDVSA, e a Fundametal University, da Siderúrgica Venezoelana S.A. – SIVENSA.  

No Estados Unidos,  pode-se citar outras universidades corporativas bem-sucedidas, 

destacando-se entre as mais conhecidas: Arthur Andersen Center for Professional 

Development, Arthur D. Little School of Management, Hamburger University, da 

McDonald’s, Oracle University e Sears University. No Canadá, por exemplo, destacam-se 

o Bank of Montreal Institute for Learning e The Eaton School of Retailing. Na Europa, 

entre outras, destaca-se a Nokia na Finlândia, a Universidade Corporativa de Únion 

Fenosa na Espanha, além de campus de universidades corporativas americanas.  

Por outro lado, a Cisco Systems, apesar de não possuir uma universidade 

corporativa, criou o Cisco Learning Partner Program, valendo-se de Internet working 

externo especializado, através da certificação e licenciamento dos Learning Partners, para 

darem formação tecnológica certificada sobre produtos e soluções Cisco.  

Suas soluções de rede, que utilizam o protocolo IP da empresa constituem a base 

para a Internet e para a maioria das redes empresariais, educacionais e governamentais em 

todo o mundo. Atualmente, cerca de 85% das mensagens ou transações que passam pela 

Internet são transportadas através de equipamentos Cisco.  

Na verdade, suas soluções procuram assegurar que as redes, públicas ou privadas, 

operem com o máximo desempenho, segurança e flexibilidade, o que só pode ser 
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alcançado com a existência de profissionais altamente especializados. Estes estão sendo 

preparados através do seu Learning Partner Program. 

A Cisco Portugal, por sua vez, obtém a vanguarda das últimas ações da empresa, 

como uma nova forma de difusão de conhecimento, que extravasa os limites da 

organização. Lançou um programa para o seu canal não certificado de Especialização em 

Soluções para Pequenas e Médias Empresas, com o objetivo de criar um título de âmbito 

nacional em soluções para empresas de médio e pequeno porte. Este título permite o acesso 

a uma série de benefícios, como a aquisição de informações especificas de soluções para 

pequenas e médias empresas, a colaboração em Marketing através de brochuras, etc. Os 

clientes Cisco estão gerando soluções que, através daquele canal, poderão ser partilhadas 

com outros clientes da empresa. 

Apesar das diferenças encontradas entre as diversas empresas pesquisadas, o 

modelo identifica objetivos e princípios comuns que as regem, conforme refere Alperstead 

(2000).  

O espaço físico e as tecnologias utilizadas são um exemplo de princípios comuns 

que se alternam conforme a organização. Apesar de as empresas enfatizarem a 

universidade corporativa como um processo de aprendizagem a qualquer hora e em 

qualquer lugar, algumas consideram necessário um amplo espaço físico para sua 

universidade, como símbolo da importância dada pela empresa ao aprendizado e também 

como um local de encontro para  troca de conhecimentos.  

De fato, as universidades corporativas personificam a filosofia de aprendizagem da 

organização, cuja meta é oferecer a todos os funcionários o conhecimento e as 

competências necessárias para que os objetivos estratégicos sejam alcançados.  

Para Bales, o comprometimento da Motorola University com a inovação do sistema 

como um todo apontado para a pirâmide da liderança (ver Figura 1.b) como exemplo.  
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Figura 1.b – A Pirâmide da Aprendizagem. 
Fonte: Adaptado de Meister (1999) – Cortesia do NTL Institute for Applied Behavioral 
Sciences. 

 

Bales diz que os estudantes adultos concentram sua aprendizagem no topo da 

pirâmide, onde dedicam tempo a conferências e leituras, e não na parte inferior dela, onde 

praticam fazendo ou ensinando os outros. A Motorola University no momento faz 

experiências com as escolas locais para criar mudanças através do impacto sobre a base da 

pirâmide – praticar fazendo ou ensinando os outros (Meister, 1999). Outras empresas 

optam pelo investimento em tecnologia, incluindo CBT (Computer Based Training), 

Intranet, Internet, vídeo-conferência e Learning Centers.  São todos novos instrumentos de 

ensino à disposição.  

Os treinamentos formais oferecidos em sala de aula ou distribuídos por outros 

meios também se estendem aos fornecedores e clientes, outro ponto em comum 

apresentado no modelo de Jeanne Meister: “a crença de que, para ser eficaz, o 

treinamento deve ser amplo estendendo-se pela cadeia de valor e criando, portanto, laços 

de parceria.”   

Partindo-se do princípio de que a empresa faz parte de um sistema, surge a 

necessidade de compartilhar com todos os elos da cadeia os objetivos da organização, 
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proporcionando um estudo em conjunto de quais são as competências necessárias à cadeia 

como um todo, para otimização do negócio. O fornecedor, antes tratado à distância, possui 

agora laços estreitos com a empresa. O cliente, que outrora apenas recebia treinamento de 

como utilizar os produtos, passa a conhecer melhor o contexto no qual se insere a empresa. 

Esta, conseqüentemente, alcança melhor desempenho frente ao mercado consumidor.  

Revendedores, distribuidores, atacadistas e varejistas também são envolvidos no processo, 

buscando consolidar todos os elos da cadeia, conforme demonstrado na Figura 1.c. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 1.c - Rede de Treinamento da Cadeia de Valores. 
Fonte: Adaptado de Meister (1999). 
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pensar compartilhado e estimulando-o a participar ativamente para que os objetivos 

estratégicos da organização sejam atingidos. É a forma de conscientizar os funcionários da 

identidade cultural da organização.  

Outro aspecto abordado no currículo é o contexto no qual a empresa está inserida.  

Os funcionários precisam ter um quadro claro de qual é o negócio da empresa, quem são 

seus clientes, concorrentes e fornecedores e quais as melhores práticas adotadas por outras 

empresas, compreendendo seu papel no processo como um todo, para que os objetivos 

sejam atingidos.  

Por fim, os treinamentos abordam as competências básicas do ambiente de negócios, 

identificadas nas empresas abordadas na pesquisa. Elas envolvem o aprender a aprender, 

comunicação e colaboração, raciocínio criativo e resolução de problemas, conhecimento 

tecnológico, conhecimento de negócios globais, desenvolvimento de liderança e 

autogerenciamento de carreira (ver Quadro 1.a). 

Departamento  
de Treinamento  Universidade  

Corporativa 
Reativo  Foco  Proativo 

Fragmentada & Descentralizada       Organização  Coesa & Centralizada 

Tático  Alcance Estratégico 

Pouco/Nenhum Endosso/      
Responsabilidade

Administração e Funcionários 
 

Instrutor Apresentação Experiência com Várias Tecnologias 

Diretor de Treinamento Responsável Gerentes de Unidades de Negócio 

Público-Alvo Amplo/ Profundidade 
Limitada 

Audiência  Currículo Personalizado por 
Famílias de Cargo 

Inscrições Abertas Inscrições  Aprendizagem no Momento Certo 

Aumento das Qualificações              
Profissionais  

Resultado Aumento no Desempenho no 
Trabalho 

Opera Função Administrativa Operação Opera como Unidade de Negócios 

Vá para o Treinamento Imagem Universidade como Metáfora de 
Aprendizado 

Ditado pelo Departamento de 
Treinamento      

Marketing  Venda sob consulta 

Quadro 1.a - Principais componentes da mudança no sentido da aprendizagem baseada no 
desempenho. 
Fonte: Adaptado de Meister (1999). 
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De acordo com Andrew S. Grove, chairman e CEO da Intel Corporation, para que 

o treinamento seja eficaz, ele precisa manter uma presença confiável e consistente. Os 

funcionários devem poder contar com algo sistemático, e não com um esforço de resgate, 

convocado para solucionar o problema do momento. Em outras palavras, o treinamento 

deve ser um processo contínuo, e não um evento que ocorre apenas uma vez. 

A universidade corporativa também percorre o processo de seleção de parceiros de 

aprendizagem, que envolvem profissionais de treinamento, consultores e instituições de 

educação de nível superior. Algumas universidades corporativas buscam, com essas 

últimas, conceder a seus funcionários diplomas reconhecidos e até cursos MBA. É a forma 

de garantir a seus funcionários sua empregabilidade e ao mesmo tempo direcionar os 

esforços do aprendizado organizacional especificamente para o alcance de uma maior 

vantagem competitiva (Alperstedt, 2000).    

Por vantagem competitiva entende-se uma superioridade relativa obtida por uma 

organização no mercado, que a permite diferenciar-se de seus concorrentes, oferecendo um 

maior valor ao cliente (Porter, 1989).  Para Porter (1989), essa diferenciação pode advir de 

seus recursos tangíveis, que são ativos que possuem existência física e de fácil avaliação, 

ou de seus recursos intangíveis, que são ativos que não possuem existência física e, por isto, 

de difícil avaliação. O conceito de ativo intangível surgiu em resposta a um crescente 

reconhecimento de que fatores extracontábeis podem ter uma importante participação no 

valor real de uma empresa. Alguns desses valores são: patentes, marcas registradas, 

direitos autorais e direitos exclusivos de comercialização. Adquirir vantagem competitiva, 

no entanto, não é o suficiente. Na verdade, ela deve ser sustentável, o que significa que 

deve levar e manter a empresa em uma posição favorável em relação aos concorrentes.   

Nesse sentido, surgiu um reconhecimento explícito por parte de um crescente 

número de organizações de que seus ativos intangíveis são uma fonte essencial de 

vantagem competitiva. Rich Karlgaard, editor da Forbes, citado por Edvinson & Malone 

(1998), afirma que a inteligência humana e os recursos intelectuais constituem 

presentemente os ativos intangíveis mais valiosos de qualquer empresa, pois é nesses 

ativos que está depositado o conhecimento. 
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Nos próximos anos a área de T&D será certamente um dos segmentos que mais 

sofrerá mudanças dentro das organizações. Caberá a ela uma grande parte da Gestão do 

Conhecimento, do Capital Intelectual, bem como sua mensuração como principal ativo das 

organizações. Haverá grandes mudanças no processo educacional, com ênfase no ensino à 

distância e através de meios eletrônicos (Internet, teleconferência etc). 

O principal instrumento para operacionalização dessa revolução na educação serão 

as Universidades Corporativas. Para efeito de uma compreensão mais rápida, segue uma 

quadro comparativo resumido entre a estratégia tradicional em treinamento e a estratégia 

competitiva, principal campo de atuação das Universidades Corporativas. 
 

 Área de Treinamento e Desenvolvimento 

Estratégia Tradicional Estratégia Competitiva 

Missão 

Educar pessoas Melhorar a organização através do 
aprendizado contínuo e aplicado 

Objetivos 

Cumprir orçamentos Aplicar aprendizado na realidade da empresa, 
melhorando continuamente sua performance 

Centro de custos Centro de lucros 

Burocrático Competitivo 

Sem vinculação com a cultura Melhorando a cultura 

Estratégias 

Concentrada na sala de aula Aberta para o mundo 

Visão endógena Visão exógena, Entrevistas e Benchmarking 

Não há exigência de aplicação Busca aplicação em programas 

Não há vinculação com a avaliação de 
desempenho 

Serve como indicador de desenvolvimento de  
cada   carreira 

Responsabilidade da empresa Responsabilidade conjunta entre colaborador e 
em empresa 

Avalia os professores Avalia a aplicação 

Consultores externos Consultores internos e externos 

Tecnologia tradicional Tecnologias avançadas 
Quadro 1.b – Comparativo entre a Estratégia Tradicional e a Estratégia Competitiva. 
Fonte: Instituto MVC. 
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Conclui-se que o surgimento das universidades corporativas como um novo modelo 

de Gestão do Conhecimento implica a admissão do fato de  as instituições de ensino 

superior tradicionais não serem mais as únicas responsáveis pelo processo de formação e 

educação dos indivíduos numa sociedade. Da mesma forma que essa realidade pode ser 

encarada como uma oportunidade, também pode sê-lo como uma ameaça às tradicionais 

escolas de ensino superior. O  desafio maior reside no reconhecimento e na conjugação dos 

dois centros de Gestão do Conhecimento e na consolidação de parcerias que possam trazer 

benefícios para ambas e, como conseqüência, para toda a sociedade. 

Seguindo esta mesma linha, o próximo item aborda a forma pela qual o 

conhecimento e sua gestão vêm sendo entendidos como a única vantagem competitiva 

sustentável.   
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1.1 - GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

“O conhecimento não é estático, é dinâmico, difícil de ser 

obtido e ser mantido atualizado e deve ser perseguido 

como o Santo Graal”. 

(Jashapara, 1993) 

 

A transição da era industrial para a Era do Conhecimento, decorrente 

principalmente dos avanços tecnológicos, da globalização dos mercados e da 

desregulamentação das economias, reflete-se em toda a sociedade e, por conseguinte, nas 

organizações.  

Na verdade, estamos passando do capitalismo industrial e financeiro para o 

capitalismo intelectual, onde as riquezas a serem acumuladas passam a ser o conhecimento 

e a informação. Com isso, os modos de produção, as diferenças culturais e étnicas, os 

valores e os sistemas de poder estão mudando em todo o mundo de uma forma radical, 

conjunta e abrangente dantes nunca vista. 

O contexto econômico atual  caracteriza-se pela alta competitividade, pela 

sofisticação dos consumidores e pela velocidade com que ocorrem mudanças. A 

efetividade operacional, baseada na redução dos custos, no aumento da produtividade e na 

melhoria dos produtos, é atualmente um imperativo para que as organizações consigam 

competir num mercado cada vez mais acirrado.  

Por outro lado, as empresas devem ser flexíveis o suficiente para atender à 

sofisticação dos consumidores, ou seja, oferecer produtos de qualidade e adequados às 

necessidades e características individuais dos clientes. Para atingir esses objetivos, as 

empresas devem estar continuamente revisando seus processos produtivos, seus produtos, 

seus relacionamentos com clientes, fornecedores, etc. Para tanto, é necessário que haja uma 

constante inovação, que, por sua vez, é responsável pela velocidade com que ocorrem as 

mudanças nas formas de gestão empresarial.  
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Assim, as organizações têm procurado desenvolver novas formas de trabalho, de 

comunicação, de estruturas e tecnologias e novos vínculos com os diversos agentes com os 

quais interagem. Num ambiente turbulento como o que se apresenta nos dias de hoje, não 

há vantagem competitiva sustentável senão através do que a empresa sabe, como consegue 

utilizar o que sabe, a rapidez com que aprende algo novo e, por que não dizer, a capacidade 

com que desaprende grande parte de seu passado para poder descobrir o futuro.  

No passado a vantagem competitiva era obtida através da localização, do acesso à 

mão-de-obra barata, aos recursos naturais e ao capital financeiro. Entretanto, quase sempre, 

a concorrência conseguia igualar esses diferenciais competitivos. Hoje, uma das principais 

formas de se obter vantagem competitiva sustentável é através da gestão pró-ativa do 

conhecimento, já que este é passível de gerar retornos crescentes e dianteiras continuadas. 

Isto ocorre porque o conhecimento reside nas pessoas e pode ser utilizado para a geração 

de novos conhecimentos, alavancando, desta forma, os negócios de uma empresa.  

Por conseguinte, o sucesso nos negócios do século XXI depende basicamente da 

qualidade do conhecimento que cada organização aplica nos seus processos 

corporativos/empresariais. O desafio de utilizar o conhecimento existente na empresa, com 

o objetivo de criar vantagens competitivas, torna-se crucial. Um conhecimento integrado, 

não apenas em nível individual, mas também em nível organizacional e, em certos casos, 

interorganizacional. Mais que isso, o que antes possuía um caráter estático passa a ser visto 

de maneira dinâmica: não basta integrar o conhecimento, é preciso estabelecer uma 

dinâmica de contínua aprendizagem, uma postura de aprender a aprender, para mudar 

sempre. 

Tendo em vista os riscos e incertezas do ambiente globalizado, o conhecimento 

organizacional tornou-se essencial para a sobrevivência das organizações, uma vez que 

estas se tornaram verdadeiras salas de aula, onde são oferecidas formas diversificadas de 

informação que, uma vez convertidas em conhecimento, promovem benefícios para todos, 

seja na adaptação à nova realidade externa, seja ao novo comportamento organizacional na 

realidade interna. O foco principal da Gestão do Conhecimento é viabilizar a utilização do 

conhecimento no nível organizacional. 
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A idéia – ou conhecimento pessoal – passa a configurar-se como conhecimento 

organizacional quando toma forma externamente, quando  é compartilhada com outras 

pessoas e assume o ponto central da discussão. Nesse ponto ocorrem os conflitos, mas a 

idéia – ou o conhecimento pessoal – já adquiriu forma e significado externo, explícito, 

onde a interação já se fez. A partir daí, a idéia, que era parte do conhecimento pessoal, 

enriqueceu-se na discussão, tomou forma e organizou-se como conhecimento aceito por 

todos e aplicável a uma ou a várias tarefas dentro do ambiente organizacional. 

De acordo com (Davenport & Prusak, 1998), conhecimento é uma mistura fluída de 

experiência condensada, valores, informação contextual e insight experimentado, a qual 

proporciona uma estrutura para a avaliação e incorporação de novas experiências e 

informações. Ele tem origem e é aplicado na mente dos conhecedores. Nas organizações,  

costuma estar embutido não só em documentos ou repositórios, mas também em rotinas, 

processos, práticas e normas organizacionais. 

O conhecimento, na sociedade homônima, não é puro nem simples, é uma mistura 

de vários elementos existentes no interior das pessoas, fazendo parte da complexidade e 

imprevisibilidade humana. Internamente, as organizações, através das pessoas que as 

compõem, sempre procuraram, usaram e valorizaram o conhecimento, não constituindo 

algo de novo. A novidade está em reconhecer o conhecimento como ativo corporativo e 

entender a necessidade de geri-lo e cercá-lo com o mesmo cuidado dedicado aos demais 

ativos tangíveis. 

Na verdade, o conhecimento organizacional é inerente a todas as organizações e é 

definido como “a capacidade de executar tarefas que as pessoas não conseguem fazer 

atuando de forma isolada, tarefas essas projetadas para criar valor para as partes 

interessadas na organização” (Garvin & Nayak, 1998). 

De acordo com Vasconcelos (2000),  

“Conhecimento e informação são palavras presentes hoje na pauta de 

muitas discussões, seja nas comunidades técnico-científicas, seja no 

universo das empresas. Os dois termos têm cruzado com tanta freqüência, 

que alguns chegam a tomá-los como sinônimos. Devido a esta relação 
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intrínseca, é importante que se faça uma análise sobre o conceito 

‘informação’ e o conceito ‘conhecimento’ com base na literatura”. 

Nesse contexto, faz-se necessário distinguir a informação do conhecimento. 

Segundo relatam Nonaka & Takeuchi (1997), diferente da informação, o conhecimento 

“diz respeito a crenças e compromissos”, ou seja, à aquisição e ao domínio do 

conhecimento liga-se uma ação, e esta, por sua vez, remete a objetivos específicos, com 

significado. A informação é uma ferramenta para construção do conhecimento. Isolada ou 

agrupada, pode compreender apenas uma relação, uma lista de dados sem objetivo maior. 

O conhecimento, ao contrário, não obedece a esta estática, pois está envolvido com o 

processo evolutivo humano de exercitar a verdade das coisas.  

Davenport & Prusak (1998) reforçam que é “importante frisar que informação e 

conhecimento não são sinônimos”. Mais, “a informação é uma mensagem geralmente na 

forma de um documento ou uma comunicação audível ou visível”. Como acontece com 

qualquer mensagem, a informação tem um emitente e um receptor. Ela tem por finalidade 

mudar o modo como o destinatário vê algo, exercer algum impacto sobre seu julgamento e 

comportamento. 

Quanto ao conhecimento, Davenport & Prusak (1998) citam que: 

“(...) tem origem na cabeça das pessoas. Valores e crenças são partes 

integrantes do conhecimento, pois determinam, em grande medida, aquilo 

que o conhecedor ‘vê’, absorve e conclui coisas diferentes nas mesmas 

situações, e organizam o conhecimento em função de seus valores. Uma das 

razões pelas quais se acha o conhecimento valioso é que ele está próximo 

da ação e se pode usar para tomadas de decisões acertadas”. 

Peter Drucker (1993) considera que o recurso econômico básico não é mais o 

capital, nem os recursos naturais ou a mão-de-obra, mas sim o “conhecimento”. Vivemos 

nos novos tempos da “Sociedade do Conhecimento” ou do “Trabalhador do 

Conhecimento”, termos cunhados por Drucker nos anos 60.  

Quinn (1992) também entende que o poder econômico e de produção de uma 

empresa moderna está mais nas suas capacidades intelectuais e de serviço, do que em seus 
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ativos imobilizados, como terra, instalações e equipamentos. Stewart (1998) observa: “As 

empresas que começaram a investir seus ativos em termos de conhecimento descobriram 

que estão prestes a entrar em uma mina de ouro”.  

Para Grant (1994), o conhecimento é o recurso mais importante que contribui para 

o sucesso da organização. Segundo Sveiby (1998), ao contrário da terra, do petróleo e do 

ferro, informação e conhecimento não são produtos intrinsecamente escassos. Eles podem 

ser produzidos pela mente humana a partir do nada. Segundo ele, uma economia baseada 

no conhecimento e na informação possui recursos ilimitados. 

Drucker (1993) afirma que, na Sociedade do Conhecimento, os trabalhadores do 

conhecimento desempenham  papel central.  

Grant (1994) relata que somente através do conhecimento as empresas podem se 

inovar, mantendo-se vivas, ativas e competitivas. O componente intelectual assumiu a 

supremacia, em detrimento do antigo modelo físico.  

De fato, o ambiente de trabalho mudou e continua mudando constantemente. Foi-se 

o tempo em que a principal capacidade de um bom profissional era gerar produtos 

eficientemente. Hoje, as empresas estão dando importância a requisitos como criatividade, 

flexibilidade, iniciativa e capacidade de tomar decisões. Estão procurando por pessoas que 

tenham e saibam fazer uso do seu conhecimento. 

Vários fatores provocaram essa mudança. Um dos principais é que a riqueza de 

uma empresa não é mais determinada exclusivamente pelos recursos materiais que possui e 

controla, mas principalmente pela qualidade com que utiliza a informação disponível, pelo 

conhecimento especializado de seus colaboradores e pela competência de suas ações. O 

conhecimento agregado a um produto ou serviço e a eficiência com que ele é gerado são o 

seu componente principal (Drucker, 1994). 

Nesse sentido, em função dos novos paradigmas impostos por uma nova era em que 

o conhecimento tornou-se o recurso econômico mais importante para a competitividade 

das empresas, tornou-se primordial o seu gerenciamento. 
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Stewart (1998) observa que o conhecimento se tornou o principal ingrediente do 

que produzimos, fazemos, compramos e vendemos, as empresas precisam aprender a 

gerenciar o conhecimento. O aumento da competitividade, aliado ao contínuo e assustador 

avanço da tecnologia, faz com que “os conhecimentos tenham um ciclo de renovação cada 

vez mais curto” conforme assinala Lévy (1995). Para tanto, as empresas tendem a se 

diferenciar pelo que sabem e pela forma como conseguem usar esse conhecimento. Numa 

economia global, o conhecimento  torna-se a maior vantagem competitiva de uma 

organização.  

Muitas são as definições encontradas para o termo “conhecimento”. Segundo 

Ferreira (1994), conhecimento é o ato ou efeito de conhecer. Idéia, noção. Prática da vida; 

experiência. Discernimento, critério, apreciação. Consciência de si mesmo. Nonaka & 

Takeuchi (1997), inspirados em Platão e Polanyi, consideram o conhecimento “um 

processo humano dinâmico de justificar a crença pessoal com relação à verdade”.  

Os mesmos autores entendem que a pedra fundamental da teoria do conhecimento é 

a diferenciação entre conhecimento tácito e conhecimento explícito, e que o segredo para a 

criação do conhecimento está na mobilização e conversão do conhecimento tácito. Ambos 

os conhecimentos se interagem e comunicam-se, complementando-se mutuamente. O 

conhecimento tácito é o que se obtém através da prática. Segundo Sveiby (1998), “o único 

conhecimento valioso é aquele que nos prepara para a ação, e esse tipo de conhecimento é 

aprendido de maneira mais difícil – pela prática”. 

Considerando a maturidade das práticas de gestão empresarial tradicional e 

administração, a necessidade de gerir o conhecimento da organização é uma discussão 

recente, iniciada na década de 80, e que teve seu grande marco e explosão a partir de 1990 

com Peter Senge e seu conceito de organização que aprende.   

Segundo Senge (1990), essa organização é aquela na qual as pessoas expandem, de 

forma contínua, sua capacidade de criar resultados, onde surgem novos padrões de 

raciocínio, onde a inspiração coletiva é libertada, onde as pessoas aprendem a aprender em 

grupo.  
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Na opinião de Nonaka & Takeuchi (1997), é um local onde são inventados novos 

conhecimentos, não como uma atividade especializada, mas como uma forma de conduta 

em um local em que todos os funcionários são trabalhadores do conhecimento.  

Para Garvin (1993), a Organização de Aprendizagem deve ser capaz de criar, 

adquirir e transferir conhecimento, bem como traduzi-lo em novas formas de 

comportamento.   

Pelo fato de o conhecimento ser um recurso tão valioso, sua gestão vem sendo 

considerada a vantagem competitiva sustentável nesse final de século (Davenport & Prusak, 

1998).  

Drucker (1993) afirma: “Uma habilidade não poderia ser explicada por meio de 

palavras faladas ou escritas. Só poderia ser demonstrada e, portanto, a única forma de 

aprender uma habilidade seria através da experiência”. O conhecimento explícito foi 

considerado o modo dominante de conhecimento na tradição filosófica ocidental. Ele 

independe do indivíduo que o criou. É adquirido principalmente pela informação. É o 

conhecimento da racionalidade que envolve o conhecimento de fatos. Pode ser facilmente 

expresso em palavras e números e facilmente comunicado e compartilhado sob a forma de 

dados brutos, fórmulas científicas, procedimentos codificados ou princípios universais.  

Segundo Nonaka (1977), “o conhecimento explícito pode ser articulado na 

linguagem formal, inclusive afirmações gramaticais, expressões matemáticas, 

especificações manuais e assim por diante. Este tipo de conhecimento pode ser então 

transmitido, formal e informalmente entre as pessoas”. 

Aranha (1992) argumenta: Todo conhecimento pressupõe o sujeito que quer 

conhecer e o objeto a ser conhecido, que se apresentam frente a frente, dentro de uma 

relação. O conhecimento é o ato, o processo pelo qual o sujeito se coloca no mundo e, com 

ele, estabelece uma ligação. A relação de conhecimento implica uma transformação tanto 

do sujeito quanto do objeto. O verdadeiro conhecimento se dá dentro do processo dialético 

de ida e vinda do concreto para o abstrato, processo esse que jamais tem fim e que vai 

revelando o mundo humano na sua riqueza e diversidade.  
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Crawford (1994) afirma que conhecimento é entendimento, é “expertise”. É a 

capacidade de aplicar a informação a um trabalho ou a um resultado específico.  

Para Drucker (1993), “conhecimento é a informação eficaz em ação, focalizada em 

resultados”.  

O conhecimento é valioso, pois está próximo da ação, podendo ser utilizado para 

tomar decisões mais adequadas sobre estratégia, investimentos, concorrência, clientes e 

empregados. As pessoas nas organizações sempre buscaram, usaram e deram valor ao 

conhecimento, mesmo que de maneira implícita.   

Se o fator conhecimento é valioso para a organização e ao mesmo tempo precisa ser 

gerido, por ser algo valioso que pode garantir à organização uma vantagem competitiva 

sustentável, é preciso que ele entre em um ciclo contínuo de criação e utilização. Nonaka 

& Takeuchi (1997) centram sua análise no processo de criação e transformação do 

conhecimento dentro da organização e propõem uma nova abordagem para esse processo, 

baseados na experiência japonesa. Aqueles afirmam que os observadores ocidentais partem 

da visão da organização como uma máquina para “processamento de informações”, e o 

conhecimento é visto como sendo necessariamente explícito – algo formal e sistemático. 

Por outro lado, as empresas japonesas vêem o conhecimento como sendo basicamente 

tácito – algo dificilmente visível e exprimível. 

É enfatizada a importância do aprendizado tanto a partir da experiência direta 

quanto por tentativa e erro. Aprende-se não só com a mente, mas também com o corpo; “é 

preciso sentir”. “Criar novos conhecimentos não é apenas uma questão de aprender com 

outros ou adquirir conhecimentos externos. O conhecimento deve ser construído por si 

mesmo, muitas vezes exigindo uma interação intensiva e laboriosa entre os membros da 

organização (...). As empresas no Japão acreditam que o conhecimento novo não pode ser 

criado sem uma profunda interação entre externo e interno. Para criar conhecimento, o 

aprendizado que vem dos outros e as habilidades compartilhadas com outros precisam ser 

internalizados – isto é, modificados, enriquecidos e traduzidos de modo a se ajustarem à 

identidade e auto-imagem da empresa” (Nonaka & Takeuchi, 1997).  
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O modelo de criação do conhecimento de Nonaka & Takeuchi apóia-se no 

pressuposto de que o conhecimento humano é criado e expandido através da interação 

entre o conhecimento tácito e o conhecimento explícito. O conhecimento tácito transforma-

se em explícito (codificado), e o explícito transforma-se em tácito de uma forma dinâmica 

e interativa. Existem quatro modos de conversão (transformação) do conhecimento, a saber: 

De tácito para tácito. Um indivíduo pode, por vezes, partilhar seu conhecimento 

tácito diretamente com outro. O aprendizado aqui visa a habilidades implícitas, e isto se dá 

através de observação, de imitação e de prática. É a chamada socialização do 

conhecimento que, se encarada isoladamente, é considerada uma forma bastante limitada 

de criação de conhecimento, pois, como o conhecimento não é explicitado, não pode ser 

alavancado pela organização em sua totalidade. 

De tácito para explícito. O indivíduo também pode conseguir explicitar o seu 

conhecimento tácito através do diálogo ou quando desenvolve reflexão coletiva. Esse 

processo de conversão do conhecimento tácito para explícito é chamado de externalização. 

De explícito para explícito. Um indivíduo pode transformar seu conhecimento 

explícito em explícito a partir do momento em que troca e combina seu conhecimento 

através de meios como documentação, reuniões, conversas informais e até mesmo redes 

computadorizadas. Esse processo de conversão é chamado de combinação.    

De explícito para tácito. Um indivíduo pode também “aprender fazendo”, a partir 

do momento em que incorpora o conhecimento explícito ao seu conhecimento tácito. É a 

chamada internalização do conhecimento, quando são internalizadas nas bases do 

conhecimento tácito dos indivíduos, os modelos mentais ou know-how técnico 

compartilhado.  

Segundo essa abordagem, o conhecimento está constantemente sendo transformado, 

difundido, sendo criado e recriado. 

A princípio, o modo da socialização normalmente desenvolve um campo de 

interação. Esse campo facilita o compartilhamento das experiências e modelos mentais dos 

membros de uma organização.  
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Em seguida, o modo de externalização é produzido pelo diálogo ou pela reflexão 

coletiva significativos, onde o emprego de uma metáfora ou analogia significativa ajuda os 

membros da equipe a articularem o conhecimento tácito  que, de outra forma,  revelar-se-ia 

difícil de ser comunicado.  

A partir daí, o modo de combinação é efetuado pela colocação do conhecimento 

recém-criado e do conhecimento já existente proveniente de outras seções da organização 

em uma rede, cristalizando-os assim em um novo produto, serviço ou sistema gerencial.  

Por fim, o aprender fazendo provoca a internalização (Nonaka & Takeuchi, 1997). 

Como já foi dito, esse processo não é linear, mas sim interativo e em forma de espiral 

conforme demonstrado na Figura 1.1.a  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura. 1.1.a - Modos de conversão do conhecimento.          
Fonte: Nonaka  & Takeuchi (1997). 
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Chamamos isso de espiral do conhecimento (ver Figura 1.1.b), na qual a interação 

entre o conhecimento tácito e o conhecimento explícito terá uma escala cada vez maior  à 

medida que subirem os níveis ontológicos.  

Assim, a criação do conhecimento organizacional é um processo em espiral, que 

começa no nível individual e vai subindo, ampliando comunidades de interação que 

cruzam fronteiras entre seções, departamentos, divisões e organizações (Nonaka & 

Takeuchi, 1997).  

      

 

 

 

 

 

 
 
Figura 1.1.b -  Espiral de criação do conhecimento organizacional. 
Fonte: Nonaka  & Takeuchi (1997). 
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aprendiam desde as regras básicas até as sutilezas e os “macetes” do ofício através da 

observação, imitação, experiência e convívio durante vários anos. 

O conhecimento tácito é mais facilmente compartilhado dentro de uma organização 

do que entre indivíduos de diferentes organizações, pois ele depende de elementos 

culturais específicos de um determinado ambiente ou  visão de mundo, os quais estão 

ligados ao tácito cognitivo, que podem ser mais bem compreendidos pelas pessoas que 

convivem no mesmo ambiente. 

Já o conhecimento codificado é mais facilmente coletivizado, visto que possui a 

característica de ser não-rival, além de poder ser utilizado por muitos indivíduos ao mesmo 

tempo, e de sua transferência exigir poucos esforços e implicar baixos custos.  

Por conseguinte, para que o conhecimento possa ser transferido para muitos 

indivíduos, e com rapidez, é preciso que ele seja codificado. Isto é, passar da forma 

individual para a coletiva pela simples e rápida transferência. Já o conhecimento tácito 

passa do individual para o coletivo somente pela socialização (convivência, interação). 

O conhecimento flui e passa por transformações não somente dentro da organização, 

pois esta é um sistema aberto que interage com o meio. Portanto,  será incorporada à 

análise a dimensão interna/externa, uma vez que o conhecimento também está em 

constante circulação entre as organizações, instituições, usuários, indivíduos externos, 

dentre outros. Existem duas transferências possíveis na dimensão mencionada:  

1. Transferência de conhecimento codificado de uma organização para outra.  

2. Transferência de conhecimento tácito de uma organização para outra. 

Ao circular ou ser transferido, o conhecimento se transforma em maior ou menor 

grau, pois cada ator interage de forma diferente com o novo conhecimento. O tácito, ao 

passar da forma individual para a coletiva ou da interna para a externa (ambas através da 

socialização, convivência), sofre grandes transformações, já que possui uma característica 

fortemente pessoal e não pode ser simplesmente transferido, deve ser aprendido, recriado e 

incorporado. Por outro lado, o conhecimento codificado, ao circular, de interno para 
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externo e de um indivíduo para outros, sofre poucas transformações, por ser ele facilmente 

transferível através de livros, manuais, etc.  

Conforme Nonaka & Takeuschi (1997), existem cinco condições capacitadoras em 

nível organizacional, as quais promovem a espiral do conhecimento, quais sejam Intenção, 

Autonomia, Flutuação e Caos Criativo, Redundância e Variedade de Requisitos. 

Intenção: Atua como elemento regulador no processo de geração do conhecimento, 

desenvolvendo a capacidade de adquirir, criar, acumular e explorar conhecimento. Para 

criar o conhecimento, as organizações devem estimular o compromisso dos seus 

funcionários, formulando e propondo sua intenção profissional. A “intenção” pode ser 

considerada a aspiração de uma empresa para o alcance de suas metas. 

Autonomia: Ao permitir que os membros de uma organização atuem de forma 

autônoma, ampliam-se as chances da empresa de recepção de idéias inéditas, inesperadas. 

As idéias originais emanam de indivíduos autônomos e difundem-se dentro da equipe, 

transformando-se então em idéias organizacionais. A autonomia aumenta a motivação dos 

indivíduos para a criação de novos conhecimentos. Faz-se necessário o estabelecimento 

dos limites de suas tarefas por conta própria. É importante que a equipe envolva membros 

de uma ampla gama de atividades organizacionais diferenciadas. 

Flutuação e Caos Criativo: Trata-se da adoção de uma atitude aberta em relação 

aos sinais ambientais como forma de exploração da ambigüidade, da redundância ou dos 

ruídos desses sinais para o aprimoramento de seu sistema próprio de conhecimento. É uma 

condição que encoraja a interação entre a organização e o ambiente externo. Faz com que 

os membros da empresa enfrentem um “colapso” de rotinas e comecem a questionar a 

validade das atitudes básicas em relação ao mundo. Esse processo contínuo de 

questionamento e reconsideração faz com que o indivíduo assuma um compromisso 

pessoal profundo, estimulando a criação de conhecimento organizacional. O caos criativo 

pode ser provocado intencionalmente e faz crescer a tensão dentro da organização, fazendo 

com que a atenção de seus membros se volte para a definição do problema e resolução da 

situação de crise. Para se obterem benefícios desse processo é mister que a empresa 

desenvolva a habilidade de reflexão sobre suas ações, caso contrário parte-se para a direção 

do caos destrutivo. 
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Redundância: No caso das condições capacitadoras, redundância consiste na 

existência de informações que transcendem as exigências operacionais imediatas dos 

membros da organização, precipitando o “aprendizado por intrusão” na esfera da 

percepção de cada indivíduo e acelerando o processo de criação do conhecimento. A 

redundância de informações dá à organização um mecanismo de autocontrole que a 

mantém voltada para uma determinada direção. É importante porque estimula o diálogo 

freqüente e a comunicação. Isto ajuda a criar uma base de conhecimento comum entre os 

funcionários, facilitando, assim, a transferência do conhecimento tácito. 

Complementando, a Criação do Conhecimento Organizacional deve ser processual, 

e, ainda segundo os autores, o processo consiste em: 

Compartilhamento do conhecimento tácito: o rico e inexplorado conhecimento 

surge através do compartilhamento do conhecimento tácito dos indivíduos. 

Criação de conceitos: através do diálogo contínuo e reflexão coletiva, forma-se o 

modelo mental e consolidam-se conceitos explícitos, alavancados pela variedade de 

requisitos, pela flutuação e caos, que fornece diferentes ângulos de visão, além da 

redundância de informações, que auxilia na compreensão da linguagem e 

compartilhamento do modelo mental.  

Justificação de conceitos: é a justificação dos conceitos criados para que se 

configure como crença verdadeira justificada e se ajustem à intenção organizacional. 

Construção de um arquétipo: depois do conceito justificado, combinando-se o 

conhecimento explícito recém-criado com o conhecimento explícito existente, este é 

transformado em arquétipo, algo tangível e concreto, e cuja proposta é facilitar o 

engajamento e a incorporação do conceito recém-criado. 

Difusão interativa do conhecimento: este é um processo interminável que se 

atualiza continuamente e passa para um novo ciclo de criação de conhecimento em um 

nível ontológico diferente. 

Variedade de Requisitos: Deve existir uma variedade de requisitos internos, 

pertencentes à organização, proporcional à variedade e complexidade do ambiente para que 
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se enfrentem os desafios impostos por ele. Para que se aumente a variedade, todos devem 

ter a garantia de acesso mais rápido à ampla gama de informações necessárias percorrendo 

o menor número de etapas. Salienta-se a importância da interdisciplinaridade e 

multidisciplinaridade na resolução de problemas. Os membros de uma organização podem 

enfrentar e resolver mais facilmente os desafios, se possuírem uma variedade de requisitos, 

que precisam ser continuamente aprimorados através da combinação de informações de 

forma eficaz e do acesso rápido à mais ampla gama de informações em todos os níveis da 

organização.  

Na verdade, o conhecimento é criado no momento em que a empresa percebe que é 

o conhecimento tácito do indivíduo que detona, através de suas habilidades, o processo de 

criação. A criação de idéias e o seu compartilhamento através da socialização tornam o 

processo organizacional dinamizado diante da consciência de que a observação, agregada 

ao conhecimento tácito do indivíduo e à estruturação da organização que propicie um 

ambiente de trabalho favorável, fará com que ocorra uma difusão interativa do 

conhecimento na empresa. Desta forma, a capacitação do indivíduo, e conseqüentemente 

da equipe e da empresa, estará ampliada quantitativa e qualitativamente. 

Vitelli (2000), considera que, por esse processo, o conhecimento percorre toda a 

organização do âmbito individual para o coletivo e organizacional, alternando-se e 

complementando-se nas dimensões tácita e explícita. A organização deve procurar criar 

mecanismos que percorram toda a espiral e desta forma, estará desenvolvendo uma cultura 

de Gestão do Conhecimento. Portanto, a filosofia de Gestão do Conhecimento deve 

preceder a implantação da universidade corporativa como algo mais abrangente, com o 

objetivo de permitir a existência de um processo contínuo de criação de conhecimento e de 

uma cultura de aprendizado permanente. Antes de se avaliar a possibilidade de 

implantação de uma universidade corporativa, as organizações devem questionar se estão 

prontas e dispostas a gerir seu conhecimento. Tendo esse ponto como referência, a 

organização estará priorizando seus recursos intangíveis por excelência e garantindo sua 

vantagem competitiva sustentável.    

Nesse sentido, no próximo item será discutida a questão das universidades 

corporativas como fonte de vantagem competitiva. 
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1.2 - E COMO FICA A QUESTÃO DA VANTAGEM COMPETITIVA? 

 

“A universidade corporativa deve ser encarada como um 

estratégico guarda-chuva para todo tipo de educação, 

para todos os empregados e também para os 

consumidores, fornecedores e comunidade. Ela é 

sobretudo um processo e uma mentalidade que permeiam 

toda a organização, e não apenas um local físico de 

aprendizado”. 

(Maria Éboli, 1999)  

 

Nos últimos anos, o mundo dos negócios, bem como o ambiente organizacional, 

vem sofrendo enormes transformações. Observa-se que desde o início do século XX até os 

dias atuais, da mesma forma que surgiu um bom número de contribuições, sempre dando 

especial ênfase a pontos específicos e relevantes, surgiram também vários modismos, 

como a reengenharia, a qualidade total, o downsizing, o empowerment e o outsourcing. 

Processos de evolução sempre ocorrem na humanidade. Porém, mais 

especificamente a partir da década de cinqüenta, o progresso cultural e as inovações 

tecnológicas começaram a acontecer num ritmo incrivelmente acelerado, causando 

impactos cada vez mais significativos nos meios organizacionais.  

Essas mudanças extremamente velozes, em especial no seio econômico – o 

mercado e, por conseguinte, produtos, serviços e empresas - exigem da organização 

moderna um diferencial em relação à concorrência. Essa vantagem constitui a chave para 

sua própria sobrevivência e continuidade. 

Porter (1989) conceitua essa vantagem competitiva como uma superioridade 

relativa que permite a uma empresa diferenciar-se de seus concorrentes. Por outro lado, se 

o número de empresas que adotam o modelo vem crescendo rapidamente, certamente essas 

organizações não estão se diferenciando de seus concorrentes mas, pelo contrário, 

igualando-se a eles.  Neste caso, o modelo pode estar sendo adotado como mais uma 
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grande e única solução para todos os problemas organizacionais, como os vários modismos 

das últimas décadas. 

Da mesma forma, há de se considerar que as universidades corporativas correm o 

risco de se tornarem apenas luxuosos Departamentos de Treinamento e Desenvolvimento, 

caso não priorizem em primeira instância uma cultura de aprendizado contínuo, em 

detrimento à atual cultura predominante nas universidades; pois sua implantação mera e 

simplesmente, com a construção de instalações físicas ou o desenvolvimento de 

tecnologias para fins de treinamento, não traz como conseqüência uma cultura de 

aprendizado contínuo.  

Conforme explica Bill Wiggenhorn, presidente da Motorola University:  

“Quando cheguei aqui, não achava que um espaço físico fosse importante. 

Na verdade, opunha-me a ele porque não queria ser avaliado pelo modo 

como os dormitórios eram utilizados. Mas depois de cinco anos no 

desenvolvimento da Motorola University, percebi a importância de reunir 

funcionários nosso de todo o mundo em um mesmo local para compartilhar 

as melhores práticas e transferir conhecimento, não apenas do professor 

para o aluno, mas também do aluno para o aluno e do aluno para o 

professor. Portanto, agora temos vários locais de aprendizagem, mas a 

ênfase é o processo e não o espaço físico” (Meister, 1999). 

Dentro desse novo contexto organizacional moldado pelo desenvolver de uma 

cultura de aprendizado e de Gestão do Conhecimento, a universidade corporativa pode ser 

considerada como um dos instrumentos eficazes para o fortalecimento efetivo desse 

processo. Muito mais que criar uma universidade, as empresas devem nutrir uma filosofia 

de aprendizado contínuo, traduzida na gestão de seu conhecimento e de seu Capital 

Intelectual.  

Partindo de uma análise de como a Gestão do Conhecimento está sendo tratada no 

modelo da universidade corporativa desenvolvido por Jeanne Meister, observa-se que a 

autora cita inúmeras vezes a palavra conhecimento, mas não enfatiza a diferenciação entre 

conhecimento explícito e conhecimento tácito. Analisando sua filosofia e planos de ação, 
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vê-se claramente uma maior ênfase no conhecimento explícito. Fala-se muito em 

treinamento formal, na utilização de tecnologias, na necessidade de espaço físico como 

legitimação do processo e no compartilhamento de melhores práticas. Essas são 

características que claramente revelam o âmbito explícito do conhecimento, como se verá a 

seguir. 

Iniciando pelo treinamento formal, a grande ênfase da universidade corporativa é 

proporcionar treinamento a toda a força de trabalho por meio da contratação de 

consultores, profissionais de ensino ou parcerias com universidades, através de palestras, 

seminários, conferências, workouts, workshops. Os gerentes seniores da organização 

também podem assumir o papel de instrutores, procurando transmitir conhecimentos 

vinculados à prática. Esses profissionais e entidades transmitem conhecimentos de fácil 

comunicação, expressos em palavras e traduzidos em teorias, conceitos e modelos. O 

mesmo processo ocorre com os cursos de graduação e MBA, crescentemente almejados 

pelas universidades corporativas, conferindo diplomas reconhecidos. Esses são exemplos 

abundantes em conhecimento explícito.  

Em se tratando da necessidade de um espaço físico para a universidade, Vitelli 

(2000) considera que, se por um lado, traz para a dimensão concreta a iniciativa de 

aprendizado, por outro, pode limitá-la em seu caráter contínuo. O modelo enfatiza a 

importância de o aprendizado estender-se para fora da sala de aula, conferindo-lhe assim 

um caráter permanente.  

Nesse sentido, a universidade como uma estrutura física cria um local com clara 

finalidade de troca de conhecimentos, simbolizando a relevância dada pela empresa a esse 

processo. Por outro lado, o simbolismo da estrutura física pode gerar forte associação da 

forma com sua finalidade, sendo entendido por todos como o único e adequado local para 

tal fim. O processo então, ao invés de se expandir por toda organização, restringe-se 

consideravelmente, perdendo seu foco primordial. Os treinamentos estritamente formais, 

associados diretamente à existência de um espaço físico, podem contribuir em muito para 

essa dinâmica não desejável. 

Novos métodos de aprendizagem, no entanto, vêm sendo desenvolvidos com base 

no uso da tecnologia, transferindo os treinamentos formais da sala de aula para o 
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computador de cada funcionário ou ainda para laboratórios, Learning Centers, Internet, 

entre outros. O uso da tecnologia, porém, não os dissocia de seu caráter formal, uma vez 

que recursos tecnológicos não produzem conhecimento, mas armazenam informações.  

Nesse ponto, navega-se, novamente, na dimensão explícita. A tecnologia pode ainda trazer 

um agravante: da sala de aula, um ambiente coletivo, parte-se para um ambiente individual 

e para uma iniciativa de autodesenvolvimento, necessária no novo contexto de negócios, 

porém ineficaz se não apoiada pela cultura organizacional.  

Na verdade, numa era dominada pelo conhecimento, de nada adianta a empresa 

dispor de ricas bibliotecas, imponentes equipamentos de hardware, sofisticados tipos de 

software de gestão ou Learning Centers se não é concedido ao funcionário tempo 

disponível para interagir e compartilhar seus conhecimentos.  

Felício Júnior (2003) aponta:  

“Somente ter um grande aparato tecnológico de informação não garante 

em hipótese alguma a Gestão do Conhecimento, mas sem o apoio das 

tecnologias de informação, a Gestão do Conhecimento poderá ser menos 

eficaz, perdendo a possibilidade de trabalhar o conhecimento explícito”. 

Outrossim, o aprendizado individual não garante o aprendizado organizacional, mas 

é indispensável para que este ocorra. 

Ainda, o compartilhamento das melhores práticas, utilizado para a compreensão do 

contexto estrutural entre os funcionários, fornecedores e clientes representa outra evidência 

do conhecimento explícito. É o conhecimento de lições de sucesso disponível no mercado, 

traduzidas em documentos, palestras ou bancos de dados, abordados como um estoque, que 

vai se acumulando ao longo do tempo, guiado pela necessidade de amplo e fácil acesso. 

Possui a característica de ser estático, uma vez que reflete ações passadas. Contrapõe-se à 

noção de conhecimento como um fluxo, gerado pela interação de grupos, com um caráter 

dinâmico e guiado pelo questionamento produtivo. 

Finalmente, as empresas optaram por adotar o nome universidade para a iniciativa 

ampla de treinamento com enfoque estratégico, abrangendo toda a cadeia de valor. A 

utilização dessa metáfora como representação do aprendizado contínuo, traz à tona outra 
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grande evidência da ênfase no conhecimento explícito. As universidades tradicionais têm 

como foco a geração de conhecimento científico, de caráter explícito por excelência. 

Segue-se um método com normas específicas e, por meio de pesquisas, elaboram-se 

teorias, conceitos e modelos. Esses conhecimentos são compartilhados com os alunos, que 

participam dos cursos. É um exemplo nítido da “Combinação”, modo de conversão do 

conhecimento explícito para conhecimento explícito, proposto por Nonaka & Takeuchi 

(1997). 

Na opinião de Vitelli (2000), a universidade é, então, o centro onde é gerado e 

disseminado o conhecimento explícito, um local de aprendizado contínuo. Não se pretende 

dizer que a universidade corporativa tem o mesmo foco científico da tradicional ou que 

sequer se aproxima dele, mas sim que, utilizando a mesma nomenclatura, adota não só a 

metáfora do aprendizado contínuo, seu objetivo, mas também a do conhecimento explícito 

como essência do processo. 

De acordo com a autora, todas essas colocações evidenciam a ênfase do modelo da 

universidade corporativa no conhecimento explícito, que conseqüentemente irá 

corresponder a uma maior soma de investimentos pela empresa. O conhecimento tácito, 

que representa a grande parte submersa do iceberg, acaba por não receber a devida atenção, 

não sendo tratado de forma consciente pela organização.  

Nesse sentido, Nonaka & Takeuchi (1997) vêem o conhecimento como sendo 

basicamente tácito, algo dificilmente visível e exprimível. O conhecimento tácito é 

altamente pessoal e difícil de formalizar, o que cria obstáculos para sua transmissão e 

compartilhamento com outros. Conclusões, insights e palpites subjetivos incluem-se nessa 

categoria do conhecimento. Além disso, está profundamente enraizado nas ações e 

experiências de um indivíduo, bem como em suas emoções, valores ou ideais. 

Na opinião de Vitelli (2000), o modelo da universidade corporativa da forma como 

vem sendo explorado não confere à empresa vantagem competitiva. Em primeiro lugar, é 

passível de imitação, colocando as organizações no mesmo patamar de competição. 

Também, a velocidade de sua disseminação pode ser um indicador de que se está 

privilegiando a forma em detrimento do conteúdo, e, desta maneira, deixa de cumprir seu 

objetivo de garantir um ambiente de aprendizado permanente.  
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Empresas com excelentes estruturas e instalações para treinamento, sendo 

chamadas de universidades corporativas podem sim desenvolver excelentes cursos, mas 

não garantem desta forma o aprendizado permanente e a contínua criação de 

conhecimento.  

Na verdade, esses ambientes devem ser representados essencialmente pela genuína 

filosofia da Gestão do Conhecimento, com ênfase nos recursos intangíveis da organização 

trazendo à tona a importância do conhecimento tácito e sua relação com o conhecimento 

explícito na empresa, propiciando a contínua geração de conhecimento e aprendizado.  

Por ser intangível, esse é um processo não passível de imitação, podendo assim 

conferir à organização uma vantagem competitiva sustentável, o principal desafio no 

cenário atual. O modelo da universidade corporativa, no entanto, privilegia o conhecimento 

explícito, abrindo uma lacuna no processo contínuo de criação de conhecimento, 

evidenciando o segundo motivo pelo qual não confere vantagem competitiva. Revela-se 

então a importância de o modelo da Gestão do Conhecimento preceder o modelo da 

universidade corporativa. Torna-se necessário estabelecer, neste ponto, uma ressalva: 

caracterizado por sua intangibilidade, o conhecimento, quando objeto de explicação de 

forma racionalizada, tende a ser abordado a partir de uma visão reducionista, isto é, 

separando-se as partes do todo e não considerando suas inter-relações. Neste artigo, para 

maior clareza na compreensão do tema, é isolado o conhecimento explícito do tácito, 

considerando que existe somente o primeiro no modelo da universidade corporativa 

apresentado. Na realidade, não é possível dissociá-los, mas é imprescindível trazê-los à 

consciência. Nessa perspectiva, constitui-se uma das lacunas do modelo: não mencionando 

claramente a existência do conhecimento tácito, este será relegado ao segundo plano. 

Certamente ele existe no ambiente empresarial, mas, não estando no plano consciente, não 

será reconhecido pelas pessoas e conseqüentemente não será passível de utilização. Em 

última instância, não é considerado pela organização como parte de sua realidade.  

Partindo dessa premissa, a organização está priorizando seus recursos intangíveis 

por excelência e garantindo sua vantagem competitiva sustentável. A avaliação da 

universidade corporativa como alternativa para trabalhar a dimensão implícita do 

conhecimento é o desafio agora estabelecido para trabalhos futuros. 
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1.3 – CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 
 
 

Este capítulo teve como objetivo apresentar razões pelas quais as Universidades 

Corporativas por si só não garantem vantagem competitiva sustentável para as 

organizações. 

A questão da aprendizagem tem sido amplamente discutida, ocupando um espaço 

considerável em discussões acadêmicas e de profissionais da atualidade. Porém não se trata 

de algo totalmente novo, nem mesmo em ambientes organizacionais. 

De fato, as tendências do mundo atual têm influenciado as organizações na busca 

da aprendizagem. A rápida disseminação de informações e a própria renovação do 

conhecimento, impulsionados pelo avanço constante da ciência e tecnologia, têm forçado 

as pessoas a renovar e a adquirir continuamente novos conhecimentos, sob pena de se 

tornarem obsoletas.  

Na verdade, para que o ambiente de aprendizado contínuo seja possível, é 

necessária a existência de uma filosofia que o sustente, apresentada no presente trabalho 

como a Gestão do Conhecimento e seu processo contínuo de criação, que ocorre através da 

interação entre os âmbitos explícito e tácito. À organização é atribuído o papel de propiciar 

um ambiente adequado à criatividade e à geração de conhecimento, e, desta forma, os 

resultados no âmbito individual expandem-se para a organização. As iniciativas adotadas 

no modelo das Universidades Corporativas, no entanto, lidam somente com conhecimento 

explícito, quebrando o ciclo defendido pela Gestão do Conhecimento. 

Desta forma, conclui-se que a filosofia de Gestão do Conhecimento deve preceder a 

implantação da universidade corporativa como algo mais abrangente, com o objetivo de 

permitir a existência de um processo contínuo de criação de conhecimento e de uma 

cultura de aprendizado permanente. Porém, antes de avaliar a possibilidade de implantação 

de uma universidade corporativa, as organizações devem questionar se estão prontas e 

dispostas a gerir seu conhecimento. Tendo isso como referência, a organização estará 

priorizando seus recursos intangíveis por excelência e garantindo sua vantagem 

competitiva sustentável.  
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1.4 - APÊNDICE 

UNIVERSIDADES CORPORATIVAS  

A listagem abaixo não pretende ser abrangente a ponto de incluir todas as 

organizações que possuem universidades corporativas e que processam essa filosofia de 

aprendizagem permanente. Entretanto, ela representa as organizações que oferecem aos 

funcionários internos uma oportunidade exemplar de aprendizagem constante e, em muitos 

casos, também aos principais integrantes da sua cadeia cliente/fornecedor (Meister, 1999).  

Acredita-se que organizações como estas serão cada vez mais apreciadas, estudadas 

e investigadas por outras, já que o treinamento no sentido de aprendizagem continuada está 

sendo considerado a ferramenta essencial para a criação de uma força de trabalho de 

altíssima qualidade. 

1. Air Universt - United States Airforce 

2. Arthur Andersen Center for Professional Development 

3. Arthur D. Little School of Management 

4. AT&T School of Business and Technology (ABST) 

5. Bank of Montreal Institute for Learning 

6. Bell Atlantic Training, Education and Development 

7. The Busch Learning Center 

8. Cable & Wire College 

9. Caixa Econômica Federal 

10. Centro Internacional de Educación y Desarrollo 

11. Charles Schwab University 

12. Dell University 

13. Disney Institute 

14. The Eaton School of Retailing 

15. Universidade Corporativa Embraer  

16. Universidade Serasa 

17. Employee Development University 

18. First University 

19. FORDSTAR 
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20. General Motors University 

21. Hamburguer University 

22. Harley- Davidson University 

23. Iams University 

24. Intel University  

25. MasterCarde University 

26. McDonnell Douglas Learning Center 

27. Motorola University  

28. National Semiconductor University  

29. Oracle University  

30. Quality Academy 

31. Rover Business Learning 

32. SBC Center for Learning 

33. Service Delivery University 

34. Sprint University of Excellence 

35. SunU 

36. Target Stores University   

37. Tva University  

38. UCH Academy 

39. UniGlobo 

40. Unisys University 

41. Universidade Correios - Unico 

42. Universidade McDonalds 

43. Verifone University  

44. Xerox Management Institute 
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1.5 - SITES VISITADOS 

1. http://www.cisco.com/pt/ 

2. http://www.intel.com/research/university/ 

3. http://disney.go.com/vacations/websites/disneyinstitute/ 

4. https://mu.motorola.com/ 

5. http://www.mcdonalds.com.br/nossa_gente/uni_hamburguer.shtml 

6. http://www.dell.com/ 

7. http://www.ge.com/en 

8. http://www.nokia.com/ 

9. http://www.tva.com/ 

10. http://www.toyota.com/ 

11. http://www.unionfenosa.es/ 

12. http://expressoemprego.clix.pt/scripts/indexpage.asp?headingID=4766 

13. http://www.thehartford.com/ 

14. http://universidadecorporativa.caixa.gov.br/universidade/index.asp 

15. http://www.correios.com.br 

16. http://www.unisys.com 

17. http://www.serasa.com.br 

18. http://www.tvglobo.com.br 

19. http://www.caixa.gov.br 

20. http://www.fia.com.br/LIVROS/99/LIV99_UNICORP.HTM 

21. http://www.secovi-sp.com.br/universidade/duvidas/ 

22. http://www.guiarh.com.br/PAGINA22U.htm 

23. http://www.webtraining.com.br/servicos/uc.shtml 

24. http://www.mcdonalds.com 



 597

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

“Um questionário deve ser elaborado de forma a conter um número reduzido, 
porém representativo, de perguntas, a ser bastante claro, e, logicamente, 
estruturado seguindo as seguintes recomendações: de Gil e Perrien, Chéron e Zins, 
citados por Freitas et al. (2000). 

 
• (...) as tentativas para as questões fechadas devem ser exaustivas para cobrir 

todas as possíveis respostas; 
• somente questões relacionadas ao problema devem ser incluídas; 
• o respondente não deve sentir-se incomodado ou constrangido para responder 

às questões; 
• as questões devem ser redigidas de forma clara e precisa, considerando o 

nível de informação dos respondentes; 
• o número de perguntas  deve ser limitado; 
• deve haver um cabeçalho que informe, de forma resumida, o objetivo da 

pesquisa, a importância das respostas e a entidade patrocinadora; 
• deve haver instruções sobre como preencher corretamente o questionário.  

 
 (Gil & Perrien, Chéron & Zins, citados por Freitas et al. (2000) 

 

 

ANEXO II 

 
QUESTIONÁRIO PARA VALIDAÇÃO DO 

MODELO CONCEITUAL PROPOSTO 
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Parte 1 – Sobre a Organização  
OBS. - As questões marcadas com * devem ser obrigatoriamente preenchidas.  

 
 
1.1 Nome da Organização*: ________________________________________________ 
 
Endereço: ______________________________________________________________ 
 
Telefone de contato: ___________________________ e-mail: ___________________ 
 
URL: __________________________________________________________________ 
 
1.2 Origem da organização*: 
 
a. [      ] Brasileira  
b. [      ] Estrangeira 
 
1.3 Natureza do capital da organização*: 
 
a. [      ] Público  
b. [      ] Privado  
c. [      ] Misto 
 
1.4 Setor*:  
 
a. [      ] Serviços 
b. [      ] Comércio 
c. [      ] Indústria 
d. [      ] Organizações Não Governamentais 
e. [      ] Outro. Especificar: ____________________________________________ 
1.5 Quais dos setores abaixo descrevem melhor o ramo de atuação da sua 
organização?* 
 
a. [     ] Alimentos m. [     ] Material de Construção 
b. [     ] Atacado e Comércio Exterior n. [     ] Mecânica 
c. [     ] Automotivo o. [     ] Papel e Celulose 
d. [     ] Bebidas p. [     ] Plásticos e Borracha 
e. [     ] Comércio Varejista q. [     ] Química e Petroquímica   
f. [     ] Comunicações r. [     ] Serviços Diversos 
g. [     ] Confecções e Têxteis s. [     ] Serviços de Transporte  
h. [     ] Construção t. [     ] Siderurgia e Metalurgia 
i. [     ] Eletroeletrônico u. [     ] Serviços Públicos 
j. [     ] Farmacêutico v. [     ] Tecnologia e Computação 
k. [     ] Fumo x. [     ] Telecomunicações  
l. [     ] Higiene, Limpeza e/ou Cosméticos 

z.    [      ] Outros. Especificar: ______________________________________________ 
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1.6 Quantidade de empregados*:  
a.  [      ] Até 9 
b.  [      ] De 10 a 19 
c.  [      ] De  20 a 49 
d.  [      ] De 50 a 99 
e.  [      ] De 100 a 499 
f.  [      ] De 500 a 999 
g.  [      ] De 1.000 a 9.999 
h.  [      ] Acima de 10.000 
 
1.7 Faturamento bruto anual no último ano: *  
a.              [      ] Até R$ 1.200 mil 
b.  [      ] De R$ 1.200 mil a R$ 10.500 mil 
c.  [      ] De R$ 10.500 mil a R$ 60 milhões 
d.  [      ] Acima de R$ 60 milhões  
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Parte 2 – Sobre o Entrevistado  
OBS. - As questões marcadas com * devem ser obrigatoriamente preenchidas.  

 
2.1 Nome*: __________________________________________________   
 
2.2 E-mail*:   __________________________________________________  
 
2.3 Telefone*:  __________________________________________________ 
 
2.4 Formação*: (titulação de maior nível)  
 
a. [      ] Até Ensino Médio (antigo 2o. grau) 
b. [      ] Ensino Superior Incompleto 
c. [      ] Ensino Superior 
d. [      ] Pós-graduação Stricto Senso (mestrado/doutorado) 
e. [      ] Pós-graduação Lato Senso 
 
2.5 Qual a sua área de formação*? 
 
[     ] Administração [     ] Estudos Sociais 
[     ] Agronomia [     ] Farmácia 
[     ] Arquitetura e Urbanismo [     ] Geografia 
[     ] Biologia [     ] História 
[     ] Ciência da Computação [     ] Letras 
[     ] Ciência da Informação [     ] Matemática 
[     ] Ciência Política [     ] Medicina 
[     ] Ciências Atuariais [     ] Nutrição 
[     ] Ciências Sociais  [     ] Planejamento Urbano e Regional 
[     ] Comunicação [     ] Probabilidade e Estatística 
[     ] Desenho Industrial [     ] Psicologia 
[     ] Direito  [     ] Química 
[     ] Economia [     ] Relações Internacionais 
[     ] Educação [     ] Relações Públicas 
[     ] Educação Física [     ] Secretariado Executivo 
[     ] Enfermagem [     ] Serviço Social 
[     ] Engenharia [     ] Sociologia 

 [     ]       Outra. Especificar: _______________________________________________ 
  
2.6 Há quanto tempo trabalha na organização*:  
 
a.  [      ] Menos de 1 ano 
b.  [      ] De 1 a 5 anos 
c.  [      ] De 5 a 10 anos 
d.  [      ] De 10 a 15 anos 
e.  [      ] De 15 a 20 anos 
f.  [  ] Mais de 20 anos 
 
2.7 Qual é o seu cargo na organização?* ________________________________ 
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2.8 Em que área você atua na organização*? 
 
a. [   ] Presidência g. [   ] Marketing 
b. [   ] Compras h. [   ] Produção 
c. [   ] Comunicação i. [   ] Qualidade 
d. [   ] Finanças j. [   ] Recursos Humanos 
e. [   ] Gestão do Conhecimento k. [   ] Tecnologia da Informação 
f. [   ] Logística /Operações  l. [   ] Vendas 

 m.   [   ] Outros. Especificar: _______________________________________________ 
 
2.9 Número de colaboradores sob sua responsabilidade (direta ou indiretamente)*: 
 
a. [      ] Até 9 
b. [      ] De 10 a 19 
c. [      ] De  20 a 49 
d. [      ] De 50 a 99 
e. [      ] De 100 a 499 
f.  [      ] acima de 499 
 
2.10 Quais destas ferramentas tecnológicas são utilizadas pela sua organização?* 
 
a. [      ] Portal Corporativo 
b. [      ] Fórum / lista de discussão 
c. [      ] Data Warehouse 
d. [      ] Datamining 
e. [      ] Gestão Eletrônica de Documentos (GED) 
f. [      ] Gestão de Competências 
g. [      ] Business Intelligence (monitoramento do ambiente de negócios) 
h. [      ] Agentes Inteligentes. 
i. [      ] E-Learning / Treinamento (estudo) à distância. 
j. [      ] Agenda Compartilhada 
k.  [      ] Software de mapeamento de conhecimento 
l. [      ] Customer Relationship Management (CRM) 
m. [      ] Supply Chain Management (SCM) 
n. [      ] Enterprise Resource Planning (ERP) 
j.  [      ] Outras. Especificar: __________________________________________  
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Parte 3 – Sobre a Gestão do Conhecimento na sua organização  
OBS. - As questões marcadas com * devem ser obrigatoriamente preenchidas.  

 
3.1 Qual o seu nível de familiaridade com o assunto “Gestão do Conhecimento”?*  
 
a. [      ] Nunca ouvi falar. 
b. [      ] Assisti a uma palestra sobre isso. 
c. [      ] Li sobre o assunto. 
d.            [      ] Já estudei a respeito. 
e.            [      ] Trabalho na área. 
f.            [      ] Sou especialista. 
 
3.2 Sua Organização tem alguma iniciativa em Gestão do Conhecimento?* 
 
a. [      ] Sim 
b. [      ] Não, mas há interesse (responda à pergunta 3.5) 
c. [      ] Não, e não há interesse no assunto (responda à pergunta 3.7) 
 
3.3 Se existem iniciativas de Gestão do Conhecimento na sua Organização, qual a 
área responsável?* 
 
a. [      ] Área específica de Gestão do Conhecimento 
b. [      ] Centro de Documentação e Informação / Biblioteca 
c. [      ] Qualidade 
d. [      ] Recursos Humanos 
e. [      ] Tecnologia da Informação (T.I.) / Informação 
f. [      ] As iniciativas são de responsabilidade das áreas interessadas 
g. [      ] Existe uma equipe interdepartamental multidisciplinar 
h. [      ] Não existe uma única área responsável 
i. [      ] Outros. Especificar: __________________________________________ 
 
3.4. Na sua organização, quem é o “sponsor” das iniciativas de Gestão do 
Conhecimento?* 
 
a. [      ] Presidente 
b. [      ] Vice-Presidente 
c. [      ] Diretor Financeiro 
d. [      ] Diretor de Recursos Humanos 
e. [      ] Diretor de Tecnologia da Informação (T.I.) / Informação 
f. [      ] Outro. Especificar: ___________________________________________ 
 
3.5 Há quanto tempo o interesse por Gestão do Conhecimento começou na sua 
organização?* 
 
a. [      ] Há menos de 1 ano. 
b. [      ] Entre 1 e 2 anos. 
c. [      ] Há mais de 2 anos. 
d. [      ] Não sei 
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3.6 Qual o volume de recursos financeiros que sua Organização está alocando ou 
alocará para a iniciativa de Gestão do Conhecimento para os anos de 2003, 2004 e 
2005?* 
 

 2003 2004 2005 
Até R$ 100 mil    
De R$ 100 mil a R$ 500 mil    
De R$ 500 mil a R$ 1 milhão    
De R$ 1 milhão a R$ 5 milhões    
De R$ 5 milhões a R$ 10 milhões    
Mais de R$ 10 milhões    

 
3.7 Se sua organização não tem interesse, você saberia dizer o porquê?* 
 
a.  [      ] Não acha que a relação custo/ benefício valha a pena 
b.  [      ] Não vê aplicabilidade da Gestão do Conhecimento à sua realidade 
c.  [      ] Tem conhecimento de casos de insucesso da GC em  outras Organizações 
d.  [      ] Desconhece os benefícios da Gestão do Conhecimento 
e.  [      ] Não acredita na Gestão do Conhecimento 
f.  [      ] Outros. Especificar: _________________________________________  
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Parte 4 – Sobre os programas de Gestão do Conhecimento já realizados 
OBS. - As questões marcadas com * devem ser obrigatoriamente preenchidas.  

 
4.1 Quais dos programas de Gestão do Conhecimento listados abaixo foram 
implementados pela sua organização?* 
 
a. [      ] Adoção e compartilhamento das melhores práticas 
b. [      ] Inteligência competitiva (monitorar o ambiente de negócios) 
c. [      ] Gestão de relacionamento com clientes 
d. [      ] Gestão da cadeia de suprimentos 
e. [      ] Administração de propriedades industriais, patentes, marcas etc 
f. [      ] Gestão de Competências 
g. [      ] Portal corporativo 
h. [      ] Outros. Especificar: _________________________________________ 
 
4.2 Em quais destas iniciativas de Gestão do Conhecimento você esteve diretamente 
envolvido?* 
 
a. [      ] Adoção e compartilhamento das melhores práticas 
b. [      ] Inteligência competitiva (monitorar o ambiente de negócios) 
c. [      ] Gestão de relacionamento com clientes 
d. [      ] Gestão da cadeia de suprimentos 
e. [      ] Administração de propriedades industriais, patentes, marcas etc 
f. [      ] Gestão de Competências 
g. [      ] Portal corporativo 
h. [      ] Outros. Especificar: _________________________________________ 
 
4.3 Quais foram os principais objetivos da sua organização com a implantação destes 
programas de Gestão do Conhecimento? * 
 
a. [      ] Saber quem sabe o quê dentro da Organização 
b. [      ] Melhor serviço ao cliente 
c. [      ] Melhor tomada de decisão 
d. [      ] Maior retenção de especialistas 
e. [      ] Menor tempo de resposta ao mercado 
f. [      ] Maior inovação de produtos 
g. [      ] Maiores lucros 
h. [      ] Cadeia de fornecimento mais eficiente 
i. [      ] Abertura de novas oportunidades de negócios 
j. [      ] Compartilhar práticas (bem-sucedidas ou não) 
k. [      ] Outros. Especificar: _________________________________________
  
4.4 Estes objetivos foram alcançados? * 
 
a. [      ] Sim, plenamente 
b. [      ] Sim, parcialmente 
c. [      ] Não 
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4.5 Quais as três principais dificuldades que a sua organização encontrou 
implementando essa iniciativa de Gestão do Conhecimento?*  
 
a. [      ] Pouco tempo dedicado à implantação da iniciativa de GC 
b. [      ] Incapacidade de medir os benefícios financeiros da iniciativa de GC 
c. [      ] Falta de tecnologia apropriada 
d. [      ] Dificuldades no uso da tecnologia existente 
e. [      ] Falta de apoio da administração superior 
f. [      ] Falta de recursos financeiros para iniciativa de GC 
g. [      ] Falta de incentivos à participação 
h. [      ] Falta de conhecimento das técnicas de Gestão do Conhecimento 
i. [      ] Falta de compreensão de Gestão do Conhecimento e seus benefícios 
j. [      ] Processos/estrutura organizacionais inadequados 
k. [      ] Falta de motivação dos usuários 
l. [      ] Falta de comprometimento da equipe envolvida 
l. [      ] Problemas de comunicação 
m. [      ] Outras. Especificar: _________________________________________ 
 
4.6 O quê a avaliação da satisfação dos usuários apontou?* 
 
a. [      ] Os usuários ficaram muito satisfeitos 
b. [      ] Os usuários estavam razoavelmente satisfeitos 
c. [      ] Os usuários ficaram insatisfeitos 
d. [      ] A satisfação dos usuários não foi avaliada 
 
4.7 Sua organização tem um sistema ou procedimento para medir o sucesso da 
iniciativa de Gestão do Conhecimento?*  
 
a. [      ] Sim 
b. [      ] Não 
 
4.7 Em caso afirmativo, quais os procedimentos utilizados? (selecione todos aqueles 
que se aplicarem)*  
 
a.  [      ] Indicadores relativos à produção / nível de serviço 
b.  [      ] Indicadores relativos à satisfação dos clientes / usuários / colaboradores  
c.  [      ] Indicadores relativos ao retorno sobre o investimento 
d.  [      ] Indicadores relativos à redução de custos 
e.  [      ] Indicadores relativos à melhoria de imagem  
f.  [      ] Outros. Especificar: ________________________________________ 
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Parte 5 – Sobre os programas de Gestão do Conhecimento em Andamento 
OBS. - As questões marcadas com * devem ser obrigatoriamente preenchidas. 

 
5.1 Quais dos os programas de Gestão do Conhecimento listados abaixo estão sendo 
implementados pela sua organização? * 
 
a. [      ] Adoção e compartilhamento das melhores práticas 
b. [      ] Inteligência competitiva (monitorar o ambiente de negócios) 
c. [      ] Gestão de relacionamento com clientes 
d. [      ] Gestão da cadeia de suprimentos 
e. [      ] Administração de propriedades industriais, patentes, marcas etc 
f. [      ] Gestão de Competências 
g. [      ] Portal corporativo 
h. [      ] Outros. Especificar: _________________________________________ 
 
5.2 Em quais destas iniciativas de Gestão do Conhecimento você está diretamente 
envolvido?* 
 
a. [      ] Adoção e compartilhamento das melhores práticas 
b. [      ] Inteligência competitiva (monitorar o ambiente de negócios) 
c. [      ] Gestão de relacionamento com clientes 
d. [      ] Gestão da cadeia de suprimentos 
e. [      ] Administração de propriedades industriais, patentes, marcas etc 
f. [      ] Gestão de Competências 
g. [      ] Portal corporativo 
h. [      ] Outros. Especificar: _________________________________________ 
 
5.3 Quais são os principais objetivos da sua organização com a implantação destes 
programas de Gestão do Conhecimento?* 
 
a. [      ] Saber quem sabe o quê dentro da Organização 
b. [      ] Melhor serviço ao cliente 
c. [      ] Melhor tomada de decisão 
d. [      ] Maior retenção de especialistas 
e. [      ] Menor tempo de resposta ao mercado 
f. [      ] Maior inovação de produtos 
g. [      ] Maiores lucros 
h. [      ] Cadeia de fornecimento mais eficiente 
i. [      ] Abertura de novas oportunidades de negócios 
j. [      ] Compartilhar práticas (bem-sucedidas ou não) 
k. [      ] Outros. Especificar: _________________________________________
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5.4 Quais as principais dificuldades que a sua Organização está encontrando na 
implementação dessas iniciativas de Gestão do Conhecimento?*  
 
a. [      ] Pouco tempo dedicado à implantação da iniciativa de GC 
b. [      ] Incapacidade de medir os benefícios financeiros da iniciativa de GC 
c. [      ] Falta de tecnologia apropriada 
d. [      ] Dificuldades no uso da tecnologia existente 
e. [      ] Falta de apoio da administração superior 
f. [      ] Falta de recursos financeiros para iniciativa de GC  
g. [      ] Falta de incentivos à participação 
h. [      ] Falta de conhecimento das técnicas de Gestão do Conhecimento 
i. [      ] Falta de compreensão de Gestão do Conhecimento e seus benefícios 
j. [      ] Processos/estrutura organizacionais inadequados 
k. [      ] Falta de comprometimento dos usuários 
l. [      ] Problemas de comunicação 
m. [      ] Outras. Especificar: _________________________________________ 
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Parte 6 – Sobre os programas Futuros de Gestão do Conhecimento 
OBS. - As questões marcadas com * devem ser obrigatoriamente preenchidas. 

 
6.1 Quais dos programas de Gestão do Conhecimento listados abaixo estão previstos 
para implementação na sua organização? * 
 
a. [      ] Adoção e compartilhamento das melhores práticas 
b. [      ] Inteligência competitiva (monitorar o ambiente de negócios) 
c. [      ] Gestão de relacionamento com clientes 
d. [      ] Gestão da cadeia de suprimentos 
e. [      ] Administração de propriedades industriais, patentes, marcas etc 
f. [      ] Gestão de Competências 
g. [      ] Portal corporativo 
h. [      ] Outros. Especificar: _________________________________________ 
 
6.2 Quais são os principais objetivos da sua organização com a implantação destes 
programas de Gestão do Conhecimento? * 
 
a. [      ] Saber quem sabe o quê dentro da Organização 
b. [      ] Melhor serviço ao cliente 
c. [      ] Melhor tomada de decisão 
d. [      ] Maior retenção de especialistas 
e. [      ] Menor tempo de resposta ao mercado 
f. [      ] Maior inovação de produtos 
g. [      ] Maiores lucros 
h. [      ] Cadeia de fornecimento mais eficiente 
i. [      ] Abertura de novas oportunidades de negócios 
j. [      ] Compartilhar práticas (bem-sucedidas ou não) 
k. [      ] Outros. Especificar: _________________________________________
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OBSERVAÇÕES: 

 

1) Caso sua Organização tenha implementado uma iniciativa de Gestão do
Conhecimento, por favor, responda às perguntas da Parte 4. 

 

2) Caso sua Organização esteja implementando uma iniciativa de Gestão do
Conhecimento, por favor, responda às perguntas da Parte 5. 

 

3) Caso sua Organização ainda não tenha uma iniciativa de Gestão do
Conhecimento, mas tenha interesse em implementar uma iniciativa no futuro,
por favor, responda apenas às perguntas da Parte 6. 

 

4) Caso sua organização já tenha implementado uma iniciativa de Gestão do
Conhecimento e esteja realizando a implantação de uma nova iniciativa,
agradecemos se você responder tanto à Parte 4 como à Parte 5. 

 

5) Caso a sua empresa não tenha interesse em Gestão do Conhecimento, já
obtivemos todas as respostas que precisávamos. Agradecemos a sua
colaboração. 
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“Corremos sérios riscos e, se nada fizermos ou 

continuarmos como até aqui, podemos ficar 

definitivamente arredados do desenvolvimento e da 

modernização, ou seja, de uma vida melhor para todos. 

Temos de nos mobilizar para as alterações estruturais que 

estão a ocorrer, em todos os domínios das sociedades 

actuais, para as suas consequências, para a revolução de 

mentalidades, para a intervenção dos Estados, para a 

participação da Sociedade Civil, para tudo o que urge 

fazer”. 

(Raul Junqueiro, 2002) 

 
 

ANEXO III 

 
COMO VAI A GESTÃO DO 

CONHECIMENTO EM PORTUGAL 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

 “Os gestores estão habituados a lidar naturalmente com 

os chamados activos tangíveis. A tomada de decisão para 

compra de viaturas, de espaço, máquinas ou mesmo a 

contratação de mão-de-obra estão sujeitos a critérios de 

gestão bem conhecidos e aplicáveis com objectividade. 

Como tratar a Gestão do Conhecimento como activo 

intangível que é? Na Universidade Católica temos vindo a 

explorar a Gestão do Conhecimento como capital, dando 

nome de Capital do Conhecimento”. 

(Paulo Amaral, Professor FCEE/UCP – Portugal – 
Semanário Económico, Agosto/2004) 

 

A Gestão do Conhecimento tem sido apresentada como uma nova e importante 

abordagem para resolver os problemas da competitividade e inovação com que se 

defrontam as organizações. Um dos argumentos que se encontram na base do 

desenvolvimento da Gestão do Conhecimento reside no fato de se perspectivar o 

conhecimento como elemento central ao desempenho organizacional. No entanto, ainda se 

sente alguma instabilidade no uso deste conceito. Para tal contribui o fato de estar a ser 

usado, de forma diferente, por vários domínios científicos, cada um reclamando que “a sua 

compreensão parcial representa uma articulação definitiva do conceito” (Davenport & 

Cronin, 2000). 

Neves (2003) corrobora a afirmativa acima ao considerar que é quase nula a 

percentagem de organizações portuguesas, públicas ou privadas, que tem programas de 

Gestão do Conhecimento ou mesmo que estão familiarizadas com o conceito. As exceções 

que confirmam a regra são, em geral, grandes organizações ou multinacionais com 

presença em Portugal e que importaram os programas corporativos das organizações-mãe. 

“Portugal é um pequeno país que tenta andar nas trilhas traçadas por 

outros”, diz Ana Neves. “Como resultado”, continua ela, “a Gestão do 
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Conhecimento está apenas a começar a ter impacto” (Ana Neves, citada 

por Simon Lelic (2001), em entrevista sobre o estado da gestão de 

conhecimento em Portugal). 

Este cenário não se encontra apenas no palco econômico português. Em todo o 

mundo, e mesmo nos países que parecem liderar o movimento da Gestão do Conhecimento 

(os Estados Unidos, a Inglaterra e os países do norte da Europa), encontram-se em 

realidades bem semelhantes. E se, na sua maioria, as razões que conduzem a este panorama 

são equivalentes às de outros países, Portugal tem algumas razões muito específicas: 

razões que advêm da sua cultura tradicional (Neves, 2003). 

Segundo a autora, as razões pelas quais as organizações portuguesas hesitam em 

aventurar-se pela Gestão do Conhecimento são: 

• uma atitude passiva e de espera; 

• o nível de formação acadêmica; 

• a (de) formação acadêmica; 

• a competitividade; 

• a importância da posição hierárquica e dos títulos acadêmicos; 

• a falta de bons exemplos; 

• a existência de sub-culturas; 

• a atual situação econômica; 

• a ênfase na tecnologia; 

• a preocupação com o curto prazo; 

• a falta de métricas de avaliação; e 

• o perfil das organizações. 
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Conscientes da importância que a Gestão do Conhecimento já assumiu para a 

competitividade e a inovação organizacionais, Anabela Sarmento, do Instituto Superior 

Contabilidade e Administração do Porto / IPP, e Ana Maria Correia, do Instituto Superior 

de Estatística e Gestão de Informação / Universidade Nova de Lisboa, realizaram um 

trabalho empírico exploratório cujo objetivo foi contribuir para a descrição do estado da 

investigação em Gestão do Conhecimento em Portugal. 

Os resultados desse estudo foram apresentados na 3ª Conferência da Associação 

Portuguesa de Sistemas de Informação (APSI), Coimbra, Universidade de Coimbra, de 20 

a 22 de Novembro de 2002. 

Constatou-se o seguinte: 

a) Em Portugal, como noutros países, a Gestão do Conhecimento é um tema 

transdisciplinar que atrai investigadores de áreas tão diversas como a Psicologia, os 

Sistemas de Informação, as Ciências da Computação e as Engenharias. Considerando que 

todos os pontos de vista são complementares, acredita-se que a Gestão do Conhecimento 

não deve ser vista apenas sob uma perspectiva, correndo-se o risco de se tornar imparcial e 

subjetiva, mas que deverão ser consideradas abordagens multifacetadas. Além disso, os 

resultados reforçam a idéia de que a investigação não deve ser feita de forma isolada, com 

a construção de “ilhas” entre os saberes, mas sim de forma colaborativa e interativa entre 

todas as áreas. 

b) Os resultados revelam que é a área dos Sistemas de Informação (na visão de 

engenharia, a Gestão do Conhecimento como processo) que mais “produz” sobre Gestão 

do Conhecimento. Das temáticas abordadas, são também em maior número as relacionadas 

com os sistemas e as tecnologias. Este fato poderia levar a pensar que os investigadores em 

Portugal se interessam mais por aspectos respeitantes à tecnologia do que pelos 

relacionados com as pessoas, i.e., os seus utilizadores. No entanto, observa-se que existe já 

algum interesse em fazer a ligação com outras áreas do saber, nomeadamente, teorias da 

aprendizagem, gestão de competências e e-learning (aprendizagem através de sistemas 

interativos). 
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c) Os resultados mostram, também, que não existe ainda uma tendência 

metodológica predominante para se fazer investigação na área da Gestão do Conhecimento, 

talvez fruto, ainda, dos poucos anos de investigação nesse domínio em Portugal. 

d) Ainda são poucos os artigos publicados em periódicos científicos portugueses 

sobre esta temática, o mesmo acontecendo com as reuniões técnico-científicas. Contudo, 

talvez conscientes da importância da Gestão do Conhecimento para a competitividade e 

inovação organizacionais, sente-se um crescendo no interesse dos investigadores nessa 

área. 

Em contrapartida, a autora considera que se poucas são as organizações que têm 

programas organizacionais de Gestão do Conhecimento, quase todas têm iniciativas que se 

enquadram no seu âmbito. A Gestão do Conhecimento não é mais do que um conjunto de 

iniciativas que se enquadram no seu âmbito. A Gestão do Conhecimento não é mais do que 

um conjunto de iniciativas coordenadas, interligadas, alinhadas com a estratégia 

organizacional, e que visam promover a aquisição, criação, arquivo, recuperação, partilha, 

avaliação e utilização de conhecimento. Raras são as organizações que não criaram 

iniciativas que olhem para um ou mais desses aspectos. 

Na opinião de Santana e Diz (2001), instituem prêmios para incentivar idéias 

criativas, organizam jantares sociais para facilitar a partilha informal de experiências e 

contatos, implementam bases de dados para arquivar relatórios de programas, criam 

páginas amarelas de contatos na organização, utilizam data mining para gerar 

conhecimento a partir dos dados que têm, etc. 

Contudo, ao seguir exemplos estabelecidos por organizações operando em países 

onde a gestão de conhecimento está mais presente, as organizações portuguesas são 

capazes de tirar maior proveito de melhores práticas e lições aprendidas que estejam 

documentadas. Como ilustração, Neves (2003) aponta a experiência do seu país na 

instalação de caixas multibanco. Enquanto Portugal foi um dos últimos países da Europa 

ocidental a instalar esse tipo de máquina, o equipamento usado representou o que havia de 

mais avançado, baseado nas experiências de outros países, muitos dos quais gastam agora 

vultosas quantias para substituir e atualizar máquinas obsoletas. "Se forem a Portugal", diz 
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Neves, "de certo ficarão admirados com o seu interface e com a quantidade de operações 

disponíveis através das caixas multibanco." 

O mercado da gestão de conhecimento está decididamente a crescer, mas de acordo 

com a autora, as organizações que atualmente vendem serviços relacionados com Gestão 

do Conhecimento recaem ainda em duas categorias principais: 

1) A primeira consiste em organizações maiores, bem conhecidas, que tiveram 

sucesso ao chamar Gestão do Conhecimento às suas soluções tecnológicas, e 

em "criar receitas usando este nome bonito". Essas organizações conseguiram 

tirar proveito do seu alto estatuto e estão contentes ao vender data warehousing, 

bases de dados, motores de pesquisa e portais corporativos como soluções de 

gestão de conhecimento.  

2) A segunda, diz Neves (2003), é principalmente composta de organizações 

menores que não têm medo de sujar as mãos com a verdadeira essência da 

Gestão do Conhecimento, mas que lutam para verdadeiramente penetrar no 

mercado. 

Em termos mais latos, as iniciativas de gestão de conhecimento têm de ultrapassar 

certos obstáculos que a autora sugere serem típicos das organizações portuguesas.  

Nesse sentido, Silva (2003) considera que os obstáculos que se colocam à Gestão 

do Conhecimento em Portugal são essencialmente pelos seguintes fatores: 

3) a inexistência de "massa critica" de pessoas interessadas e com um nível 

mínimo de informação sobre os conceitos associados, as metodologias de 

implementação destes programas e dos benefícios que podem ser alcançados; 

4) segundo, ainda não existem organizações de renome pioneiras e que mostrem o 

caminho e que, não menos importante, sejam experiências cujos resultados 

significativos apontem para resolução dos problemas importantes das 

organizações, e 

5) terceiro, principalmente quando a novidade envolve tecnologia, não existe ainda 

uma oferta razoável de ferramentas disponíveis a um preço viável. 
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Assim, importa termos um número razoável de pessoas com algum nível de 

conhecimento sobre o tema da Gestão do Conhecimento em Portugal, devendo promover 

cursos de pós-graduação para formar especialistas, mestres e doutores. É necessário 

existirem mais eventos, revistas, websites, para debate dos assuntos e discutir os resultados 

das aplicações nas organizações (Silva, 2003). 

Ainda segundo Silva (2003),  

“Uma outra barreira à Gestão do Conhecimento em Portugal deriva do 

facto destes programas serem essencialmente "puxados" pelas informáticas 

nas empresas, já que têm muito de tecnologia: bases de dados, sistemas, 

data warehousing, gestão electrónica de documentos, Internet, Intranets, e-

learning, etc., sendo fundamental que outras áreas das empresas, como a 

Gestão, o Planeamento, o Marketing, a Produção e os Recursos Humanos , 

por exemplo, necessitem ser envolvidos e ter um papel mais activo nos 

programas de Gestão do Conhecimento”. 

Desta forma, Neves (2003) considera que é de extrema importância que as 

organizações e a gestão de topo das organizações portuguesas se apercebam da validade e 

do potencial de um dos programas abaixo:  

• criação de uma cultura de valorização do conhecimento; 

• criação de uma atividade centrada nos bens intelectuais; 

• criação de um espaço seguro de partilha e aprendizagem; 

• uma visão mais completa e alinhada com a estratégia organizacional; 

• possibilidade de resultados mais visíveis; 

• maximização da qualidade dos resultados; 

• aumento da capacidade de reação das organizações; 

• mais inovação e criação de fatores de diferenciação; 
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• maximização do Capital Humano da organização; 

• aumento do capital social da organização; 

• derrube de algumas das barreiras burocráticas e hierárquicas; e 

• geração de novas fontes de receita baseadas no conhecimento.  

Apesar de Portugal estar pressionado pelo déficit nas contas do estado, existe uma 

oportunidade de modernização do setor público, que tanto procura por eficiência, a partir 

da implementação de um programa nacional de Gestão do Conhecimento. 

No ambiente dos negócios, cada vez mais as organizações estão interessadas na 

memória organizacional e em comunidades de práticas, enfim, em Gestão do 

Conhecimento, como solução para os seus problemas de competitividade, produtividade, 

qualidade, etc. A tomada de consciência ainda é lenta, mas começa a ser real e está a 

crescer com alguma visibilidade, mas ainda a necessitar de um "empurrão", não 

tecnológico mas de gestão e organização, de abertura à mudança, de atitudes e 

comportamentos nas organizações, para que não vejam a tecnologia como uma panacéia 

para todos os problemas que afetam as organizações , mas sim como ferramentas que 

podem ser úteis, se bem aplicadas, a preços competitivos, podendo abrir mercados, 

diferenciar produtos e serviços, aproximar e centrar as atividades nos clientes.  

Na opinião de Ana Neves, a situação está a mudar, mas lentamente. Com o portal 

KMOL, ela está a tentar oferecer um fórum para quem quer promover o lado não-técnico 

da Gestão do Conhecimento e criar uma consciência para os potenciais benefícios e 

resultados quantificáveis que a Gestão de Conhecimento promete.  

"O portal KMOL existe para fazer com que as pessoas pensem sobre Gestão 

do Conhecimento, e perceber que há muito mais para além da tecnologia".  

"Espero também que as pequenas empresas que mencionei tenham a 

oportunidade de mostrar aquilo que são capazes”. 

De alguma forma, Neves está a oferecer às organizações portuguesas a fonte de 

justificação que elas procuram para investir na gestão de conhecimento como uma 
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iniciativa cultural de pleno direito. Por último, e embora a criadora do portal KMOL 

acredite que a Gestão do Conhecimento está para ficar em Portugal, ela também pensa que 

será difícil quebrar a associação entre a Gestão do Conhecimento e a tecnologia que já se 

instalou no país. 

No capítulo a seguir, serão discutidas algumas idéias sobre a forma pela qual o 

conceito e a prática da Gestão do Conhecimento podem vir a desempenhar um papel 

bastante estratégico para o desenvolvimento econômico, social e democrático do Brasil.  
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“O momento das organizações brasileiras vem exigindo 

cada vez mais a melhoria na capacidade de obter resultados 

através das pessoas. Investimentos em tecnologias de última 

geração ou inovação nas metodologias de trabalho, ou 

melhoria nos processos podem ser realizadas por toda e 

qualquer organização, mas já a preparação das pessoas - 

que são as que fazem a organização andar - não estiverem 

sendo capacitadas, não adiantará muito esforço. Montar um 

"Banco de Talentos Internos", através da identificação de 

potenciais tem sido um belíssimo exemplo de como começar 

a realizar Gestão do Conhecimento: Conhecendo o que o 

colaborador conhece!”. 

(Eduardo Lapa, 2003) 
 

 

ANEXO IV 

 
PARANORA SOBRE A GESTÃO 
CONHECIMENTO NO BRASIL 
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1 – INTRODUÇÃO 

Há anos, muito pouco se lia e ouvia-se sobre a importância do conhecimento nas 

organizações. No início da década de 90, ouvia-se falar muito pouco de Gestão do 

Conhecimento e afins, afinal de contas, as organizações estavam terminando aquelas dores 

de downsizing, reengenharia, estavam voltadas para seus programas de qualidade total, e 

isso tudo abalou muito as organizações (Lapa, 2000). 

Segundo (Teixeira Filho, 2001), na segunda metade da década de 90, já começou-se 

a ter mais referenciais sobre o tema Gestão de Conhecimento, Capital Intelectual e 

Inteligência Competitiva, e a partir do final da década, acredita-se que se obteve um 

aumento considerável de bibliografias sobre o tema conhecimento e sua gestão. A questão 

de tratamento dos ativos intangíveis parece que começou a ser melhor discutida desse 

ponto para cá, e nos dias que correm, ao que parece, se essa questão não está resolvida, 

está bem encaminhada. 

A Gestão do Conhecimento, na sua concepção mais moderna, é, dessa maneira, um 

conceito integrativo de várias disciplinas de gestão: gestão estratégica, gestão de Recursos 

Humanos, gestão da informação, gestão da inovação, gestão do Capital Intelectual, etc 

(Terra, 2000). 

A Gestão do Conhecimento tem sido aplicada tanto nas esferas privadas, como 

públicas. Embora com maior desenvolvimento nos países desenvolvidos, já se observa no 

Brasil um grande número de instituições que começam a desenvolver programas de Gestão 

do Conhecimento. Poucas são as iniciativas de Gestão do Conhecimento, entretanto, 

aplicadas em âmbito supra-organizacional, regional ou nacional (Lapa, 2000). 

Na opinião de Terra (2000), os conceitos de Gestão do Conhecimento, aliados a 

típicas ferramentas de gestão estratégica empresarial, poderão trazer enormes benefícios 

para o Brasil se aplicados à realização de políticas públicas. No setor empresarial a Gestão 

do Conhecimento normalmente envolve alguns dos objetivos abaixo: 

1) obtenção de vantagens competitivas a partir do foco no desenvolvimento de 

competências-chave em áreas de alto potencial à atratividade; 
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2) incentivo à colaboração entre pessoas que normalmente não colaborariam; e 

3) reutilização de melhores práticas e disseminação de conhecimentos 

consolidados.   

Para fins de um melhor entendimento, discutir-se-á a seguir sobre cada um dos 

objetivos supramencionados.  

 
1) Obtenção de vantagens competitivas a partir do foco no desenvolvimento de 

competências-chave em áreas da alto potencial a atratividade. 

De um ponto de vista de política industrial, por exemplo, a Gestão do 

Conhecimento traz de forma muito contundente a necessidade de o país e suas principais 

instituições terem alguns focos setoriais para a geração, aquisição e disseminação de 

conhecimento. São inúmeras as pesquisas que mostram, por exemplo, que tanto indivíduos, 

como organizações, regiões e países só criam novos conhecimentos de altíssimo valor 

quanto estão: 

• focados por um longo período de tempo em uma idéia do saber e do fazer 

humano; 

• inseridos em redes colaborativas de altíssimo nível e que estimulam a 

criatividade individual e coletiva; e 

• atuando em mercados altamente competitivos com demanda exigente. 

A escolha de alguns setores econômicos para se estabelecer uma estratégia de 

Gestão do Conhecimento nacional exige, por sua vez, a resposta a algumas perguntas-

chave para determinar sua atratividade: 

• É um setor de rápido crescimento mundial? 

• É um setor de rápido crescimento em termos de comércio internacional? 

• Os preços nesse setor têm uma trajetória histórica de crescimento? A 

rentabilidade das organizações desse setor tem tido uma trajetória ascendente? 
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• É um setor que produz e transfere conhecimentos de alto valor para outros 

setores econômicos? 

• É um setor no qual existem condições de se desenvolver um patamar de 

conhecimento de altíssimo nível? Em caso afirmativo, isto ocorre em todo ou 

em sub-segmentos do mesmo? 

A partir das perguntas acima resta evidente que a definição de focos para o Brasil, 

segundo a visão de Gestão do Conhecimento, não é simplesmente uma avaliação relativa 

brasileira vis-à-vis outros países com base em fatores tradicionais (capital, escala, custo da 

mão-de-obra, mercado consumidor, dentre outros, pois esse tipo de avaliação, típica de 

políticas industriais passadas, tem feito com que o país continue a investir em setores onde 

sua crescente competitividade não se traduz em ganhos econômicos. Isto ocorre quando o 

país continua a investir em setores com tendências históricas de queda de preço e margens 

(típica situação de várias commodities) e cujo grau de regulamentação dos mercados 

consumidores internacionais é bastante adversa e restritiva (caso típico dos produtos 

agrícolas) (Terra, 2000). 

Ao contrário de políticas industrias tradicionais (focadas em políticas de crédito, 

subsídio, regulamentação e proteção), a aplicação da Gestão do Conhecimento no plano 

nacional envolve um foco muito maior na variável conhecimento, nos ativos intangíveis 

setoriais e na obtenção, desenvolvimento e disseminação de informações e conteúdos 

estratégicos. Este foco conduz ainda a várias outras conseqüências relevantes: 

• maior foco nos resultados de médio e longo prazos, pois o conhecimento leva 

tempo para se desenvolver e gerar resultados econômicos. Evidentemente, isto 

nem sempre é viável para a grande maioria dos políticos cujo horizonte de 

tempo são aqueles determinados pela periodicidade das eleições; 

• desenvolvimento de políticas que privilegiam o desenvolvimento e a proteção 

de ativos intangíveis estratégicos dos setores econômicos selecionados. Neste 

sentido, é mister uma análise muito mais precisa de que tipos de conhecimentos 

e ativos intangíveis são mais valiosos em cada uma das cadeias produtivas (ex: 

informações do mercado consumidor, conhecimento científico, melhores 
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práticas manufatureiras, informações sobre pedidos e concessões de patente, 

regulamentação e normas de uso, etc); 

• identificação e disseminação sistemática de fontes de informação de valor 

competitivo para uma ampla parcela dos atores econômicos das cadeias de valor 

dos setores econômicos estratégicos selecionados; 

• desenvolvimento de conteúdos informativos e de aprendizagem de alto valor 

agregado e longa duração para serem disponibilizados para as cadeias 

produtivas selecionados; 

• desenvolvimento de conteúdos informativos e de aprendizagem de alto valor 

agregado e longa duração para serem disponibilizados para as cadeias 

produtivas selecionadas; e 

• necessidade de uma ampla articulação dos setores universitários, de treinamento, 

de pesquisa pública e dos setores industriais para a determinação de uma agenda 

e políticas de pesquisa colaborativas de caráter pré-competitivo, de formação de 

competências e de aquisição e disseminação de inteligência competitiva. 

2)  Incentivo à colaboração entre pessoas que normalmente não colaborariam. 
 

Quando o conhecimento é do tipo rotineiro e consolidado, funcionam melhor 

estratégias de documentação e disseminação; quando o conhecimento é do tipo mais 

complexo e o trabalho dos usuários, mais ligado à inovação, boa parte dos esforços 

envolve estratégias para aproximar pessoas que detêm conhecimentos específicos.  

No caso do Brasil, a dimensão continental do país não facilita a cooperação e a 

colaboração entre diversos grupos de pesquisa detentores de conhecimento que atuam em 

áreas afins ou mesmo exatamente iguais ou complementares. É fato que boa parte dos 

programas mais recentes de apoio à pesquisa no país têm se pautado pelo incentivo de 

propostas multilaterais, ou seja, envolvendo várias instituições de pesquisa e/ou 

organizações . Todavia, este é um conceito associado a programas que têm clara a 

demarcação de objetivos, datas para início e fim. 
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No caso de grandes organizações , porém, o incentivo à colaboração vai além 

daquele esperado no caso de programas. O conceito e a prática de comunidades de práticas, 

ou de pessoas que se encontram física e/ou virtualmente para compartilhar conhecimentos 

de forma rotineira sem objetivos específicos em termos de programas, têm-se difundido de 

forma muito rápida.  

Na opinião de Terra (2000):  

“Esta é uma das grandes oportunidades para o Brasil desde que sejam 

criados incentivos e esforços para apoiar a estruturação de comunidades de 

prática envolvendo diversos atores e instituições sejam estabelecidas, como 

as que começa a ser fomentadas pela ABIPT – Associação Brasileira dos 

Institutos de Pesquisa Tecnológicas”. 

O conceito e a prática relacionados à comunidades de práticas podem vir a ampliar 

as possibilidades de colaboração e trocas de conhecimento tanto entre os melhores cérebros 

do país como entre membros de comunidades na ponta do processo produtivo (micro e 

pequenas organizações). Para tanto, serão necessários investimentos em infra-estrutura de 

tecnologias de informação (e.g.,: portais corporativos), mas também e principalmente na 

mudança cultural e na modificação de incentivos pessoais e institucionais que fomentem 

atitudes mais colaborativas e de atuação em rede. A formação dessas comunidades exige, 

ademais, grande atenção ao processo de criação das mesmas, enorme esforço para criação 

de massa crítica e esforço contínuo de um grupo de pessoas dedicadas para animar, 

gerenciar e manter comunidades bem focadas e gerando valor para todos os envolvidos. 

3) Reutilização de melhores práticas e disseminação de conhecimentos 
consolidados. 

 

Particularmente em grandes organizações uma das grandes oportunidades trazidas 

pela Gestão do Conhecimento é o reaproveitamento do conhecimento existente ou de 

melhores práticas criadas em diferentes unidades de negócio, escritórios, fábricas e países. 

O aumento da velocidade dessas trocas se dá em grande medida em função da revolução na 

capacidade de processamento de informação e de comunicação trazida pela Internet nos 

últimos anos. 
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No caso do Brasil, Terra (2000) considera que existem grandes oportunidades de 

disseminação do conhecimento existente nas instituições públicas, universidades e 

institutos de pesquisa para o resto do tecido produtivo e social. Não se está falando aqui de 

pesquisa de ponta cooperada ou comprada por grandes organizações (esta é uma outra 

discussão), mas sim do desenvolvimento de estratégias bem específicas para que o 

conhecimento já consolidado seja efetivamente utilizado pelo setor produtivo.  

Ainda segundo aquele autor, sua experiência na área o faz concluir que nossas 

melhores universidades, institutos de pesquisas e muitos órgãos governamentais têm muito 

poucos incentivos individuais e institucionais para empacotar o que sabem e divulgar pela 

sociedade em geral.  

Nesse sentido, quando pesquisadores dizem que têm incentivos para a divulgação, 

eles falam de artigos científicos. Estes, porém, são escritos para serem lidos por outros 

acadêmicos, e não pela grande massa de pessoas do setor produtivo que poderia utilizar o 

conhecimento nacional.  

Por outro lado, também é evidente que grande parcela do setor produtivo ainda não 

está devidamente sensibilizada para o papel do conhecimento em suas várias formas para o 

desenvolvimento das vantagens competitivas duradouras.  

De acordo com Lapa (2001), vêem-se em muitos artigos, livros e até reportagens 

relatos de que ta questão de se trabalhar o conhecimento e de se gerar vantagem 

competitiva através do uso intensivo de conhecimento nos processos de negócio, nos 

processos produtivos, já foi internalizada pelas organizações.  

O autor do presente trabalho tenta se convencer disto lendo alguns dados 

estatísticos e livros mais consolidados e, certas vezes, vai-se convencendo de que isso 

realmente já foi internalizado, já foi aceito e entendido pelas organizações. 

Lapa (2001), cita alguns dados de uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas 

com as 500 maiores organizações brasileiras.  

O resultado da pesquisa demonstra claramente que: 
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81% dos executivos entrevistados acreditavam na importância da utilização da Gestão do 

Conhecimento dentro das organizações;  

15% das organizações dos entrevistados possuem sistemas de Gestão do Conhecimento 

implantados; e  

34% das organizações dos entrevistados não possuem nenhum tipo de processo de 

criação de sistemas de Gestão do Conhecimento.  

 

Observa-se que:  

a maioria, cerca de 80%, dos que desenvolveram programas, fizeram-no internamente, o 

que revela que as organizações possuem massa crítica para isso; 

Metade do público entrevistado acredita que o maior ganho da Gestão do Conhecimento é 

a transferência de conhecimento para toda a empresa; e    

a minoria, 15%, acredita que a Gestão do Conhecimento tem como maior objetivo a 

redução de tempo nas tomadas de decisão. 

 

De fato, no Brasil, a Gestão do Conhecimento no discurso tem sido muito mais 

bonita do que a realizada nas organizações, embora se tenha evoluído bastante neste tema 

nos últimos anos. 

Nesta linha de pensamento, Terra (2000) destaca alguns dos principais obstáculos 

que se visualiza no cenário brasileiro, no que concerne à implementação de programas de 

Gestão do Conhecimento. 

1) Inabilidade de identificar os principais ativos intangíveis de uma organização, 

organização ou região econômica. Pecam ainda muitos por não compreender a 

relação dos ativos intangíveis com a estratégia empresarial ou institucional e 

quais os processos que permitem que estes sejam construídos e criem valor para 

as organizações e/ou usuários dos produtos e serviços da organização. Este fato 

é particularmente evidente quando os agentes econômicos definem suas 
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competências essenciais em termos de seus produtos e serviços e não em termos 

das bases de conhecimento que determinam a vantagem competitiva; 

2) Confusão entre gestão da informação e Gestão do Conhecimento e conseqüente 

foco excessivo na disseminação de informação não validada e selecionada por 

gestores de conteúdo e/ou comunidades de prática; 

3) Ausência de uma estratégia bem articulada no nível estratégico para o 

desenvolvimento de uma infra-estrutura de tecnologia de informação comum 

que suporte os processos de Gestão do Conhecimento e ajude a desestruturar 

silos departamentais, organizacionais, individuais e institucionais que não 

permitem que se aproveite o potencial inerente das redes humanas e virtuais 

para a construção de conhecimentos estratégicos.  

4) Acreditar que a Gestão do Conhecimento possa ser implementada em ambientes 

políticos e organizacionais onde predominam modelos gerenciais antiquados, 

herdados diretamente da era industrial e que, por isso mesmo, têm poucos 

incentivos à rápida inovação, compartilhamento de conhecimentos e 

colaboração, além das fronteiras tradicionais da organização. 

5) Acreditar que a Gestão do Conhecimento seja um programa e não um novo 

modelo de gestão, que se baseia na implementação articulada de iniciativas 

estratégicas, organizacionais e culturais apoiadas por uso inteligente de infra-

estrutura de tecnologia de informação e novos modelos de relacionamento com 

o ambiente externo. 

6) O último erro e, talvez, o mais importante é o de ver a Gestão do Conhecimento 

como uma iniciativa que será implementada a partir de grandes discursos e 

direcionamentos estratégicos.  

Conclui-se que na verdade muito se fala em Sociedade do Conhecimento, 

freqüentemente denotando uma aparência de uma sociedade evoluída no que se refere ao 

acesso e à troca de informações. Mas será possível falar de uma Sociedade do 

Conhecimento e realidade brasileira, em meio a tantas distorções e desigualdades sociais, 

culturais e econômicas?  
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O autor do presente trabalho acredita ser um pouco difícil, não pelo fato de não se 

poder tratar estes dois assuntos e reconhecê-los presentes no dia-a-dia do país, mas sim 

pela contradição e pelo antagonismo que se apresentam.  

Não é fácil falar em uma sociedade de conhecimento que exige para seu pleno 

funcionamento indicadores sociais, culturais, políticos e econômicos com altos índices de 

aprovação, e na nossa realidade deparar-se com indicadores que indicam altos índices de 

miséria e analfabetismo, precariedade na saúde pública, falta de investimentos em 

tecnologia de informação, falta de investimentos em pesquisa e desenvolvimento, falta de 

investimentos no acesso à Internet e um alto percentual de brasileiros desempregados, sem 

nenhuma perspectiva de melhoria na sua qualidade de vida.  

A Sociedade do Conhecimento pressupõe que haja não só acesso às informações 

disponíveis a todos, mas também que essas informações possam ser assimiladas e 

compreendidas e que sejam objeto de reflexão e exercício de cidadania na sociedade e nas 

entidades que a representam.  

O que não pode ocorrer na Sociedade do Conhecimento é que se encorajem a 

produção e o consumo do conhecimento, como produto, dentro de uma lógica utilitarista, 

mercadológica; infelizmente, porém, essas distorções acabam ocorrendo, pois prevalece a 

dinâmica do mercado, do consumo. Apesar dessas distorções, algumas vantagens merecem 

ser destacadas: a difusão e o estímulo à produção do conhecimento tornam-se ágeis, 

rápidos, eficazes, possibilitando o acesso rápido da informação a todos, criam-se 

mecanismos, tecnologias e ferramentas de propagação e interação entre grupos, 

comunidades virtuais (internet, blogs, mídia digital, etc). 

Entretanto, para que se tenha uma Sociedade do Conhecimento verdadeira é preciso 

um programa de educação sério, onde a educação fundamental possa formar cidadãos 

realmente alfabetizados, com capacidade de compreender a sua realidade, o seu contexto e 

o mundo a sua volta. É importante, sim, que tenhamos cidadãos aptos para enfrentar o 

mercado de trabalho, mas tão importante quanto, é que esses cidadãos possam sair da 

escola com capacidade de compreender a realidade, de dialogar, de se comunicar, com 

postura crítica e criativa. Poder-se-á falar em Sociedade do Conhecimento então, quando a 

educação estiver servindo efetivamente para formar cidadãos. 
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“Infelizmente, persiste a ideia de que Gestão de Conhecimento 

é uma questão tecnológica e que se resolve com a instalação de 

uma qualquer ferramenta. Os vendedores de software 

espalham essa ideia, e só algumas (poucas!), conseguem 

questionar essa "verdade" de vendedor. Além disso, apercebo-

me que, muitas vezes, quando as organização anunciam vagas 

para Gestores de Conhecimento, esperam empregar 

bibliotecários. Esperam alguém que organize a informação que 

têm, que defina a taxonomia adequada, que assegure a 

actualidade e relevância da informação disponível e que 

pesquise, por forma a ceder aos restantes empregados a 

informação de que necessitam”. 

(Ana Neves, portal KMOL, 2001) 

 

ANEXO V 

O ESTADO DA GESTÃO DO 
CONHECIMENTO – PESQUISA 

REALIZADA PELO 
 

            PORTUGAL 
(Por Ana Neves, Setembro, 2003)
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1 - INTRODUÇÃO 

A Gestão do Conhecimento é um tópico que tem vindo a ganhar crescente respeito 

e atenção por parte das organizações. Em todo o mundo começam-se a observar exemplos 

de organizações que procuram maximizar o conhecimento para conseguir um diferencial 

sustentável face às suas concorrentes. A mudança é constante e cada vez mais rápida, e as 

organizações entendem agora que não podem ignorar um dos seus bens mais preciosos. 

Mas se, por um lado, se vêem organizações a iniciar iniciativas e programas 

organizacionais de Gestão de Conhecimento, por outro, ninguém sabe ao certo a 

quantidade, a dimensão ou a qualidade desses mesmos programas e iniciativas. 

Uma dessas iniciativas foi o portal KMOL, criado por Ana Neves. O portal KMOL 

é um conjunto de páginas que, no espaço virtual, pretende constituir uma publicação 

periódica dedicada à Gestão de Conhecimento e à Aprendizagem Organizacional. 

Dedicado majoritariamente à comunidade lusófona, o portal apresenta toda a sua estrutura 

e conteúdo em português. As razões pelas quais parte do conteúdo se encontra, também, 

em Inglês são para conquistar a colaboradores que não dominem a língua portuguesa e para 

aumentar a variedade de perspectivas e idéias a circular no portal. 

A bem da verdade, o grande objetivo do portal é conseguir reunir ao seu redor uma 

comunidade de pessoas interessadas, que leiam o conteúdo publicado e que participem 

enviando seus comentários e seus trabalhos. 

O portal KMOL decidiu então realizar um estudo com o objetivo de entender a 

situação em que se encontram as organizações de países de expressão portuguesa face à 

gestão de conhecimento.  

O estudo foi realizado durante o período de um ano, tendo tido início em abril de 

2002, e feito com base num questionário. O questionário esteve disponível para download 

através do portal KMOL, sendo as pessoas convidadas a preenchê-lo e a enviá-lo por e-

mail ou correio normal. Algumas respostas foram conseguidas através de uma abordagem 

mais direta e personalizada com pessoas conhecidas. 
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         Sobre a sua organização 
 
Nome: 
 
País: 
 
Sector: 

 
 

 Banca Indústria 

 Comércio Saúde 

 Comunicação e Multimédia Tecnologias de Informação 

 Consultadoria Telecomunicações 

 Educação Outro. Qual? 

 

Facturação: 

Número de empregados: 

Parte de uma multinacional: 

 Não   Sim, é a empresa-mãe  Sim, é uma subsidiária 

 

Sobre si 
 

Nome: 

E-mail: 

Cargo: 

Há quanto tempo trabalha nesta organização? 

Deseja receber um sumário dos resultados deste estudo? 

Está disponível para ser contactado para esclarecimento de algumas das respostas? 
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Questões 

 

1. Qual a freqüência com que a organização introduz produtos / serviços no mercado? 

 Mais do que uma vez por ano 

 Uma vez em cada 1 ou 2 anos 

 Uma vez em cada 3 ou 5 anos 

 Menos do que uma vez em cada cinco anos 

2. Quando é que a organização introduziu o último produto / serviço no mercado? 

 No último ano 

 Nos últimos três anos 

 Nos últimos cinco anos 

 Há mais de cinco anos 

3. Na altura em que introduziu o último produto / serviço no mercado, ele era único? 

 Não sei   Não  Sim 

4. Como descreveria o ambiente em que a organização opera? 

 Sem alterações 

 Lenta alteração contínua 

 Rápida alteração contínua 

 Lenta alteração previsível 

 Rápida alteração previsível 

5. A organização tem um programa organizacional de gestão de conhecimento? 

 Não sei (por favor, siga para a questão 9) 

 Não (por favor, siga para a questão 8) 

 Sim  



 638

6. Há quanto tempo existe esse programa? 

 Menos de 1 ano 

 Menos de 3 anos 

 Mais de 3 anos 

7. Assinale as afirmações verdadeiras 

 O programa tem um orçamento  

 O programa está alinhado com a estratégia organizacional 

 Há um conjunto de métricas para o sucesso do programa  

 A organização tem um gestor de conhecimento 

 A organização tem uma equipe dedicada à gestão de conhecimento 

8. Assinale as afirmações verdadeiras 

 Nunca se ouviu falar de gestão de conhecimento 

 Ouve-se falar da gestão de conhecimento pela gestão de topo 

 Ouve-se falar da gestão de conhecimento por outras pessoas na organização 

 A organização está a planear um programa de Gestão de Conhecimento 

9. A organização tem uma Intranet? 

 Não sei   Não  Sim 
 

10. A organização tem um Portal Corporativo? 

 Não sei   Não  Sim 
 

11. A organização tem uma solução tecnológica para a gestão de conhecimento? 

 Não sei   Não  Sim. Qual? 
 

12. A organização tem uma solução tecnológica para gestão de documentos? 

 Não sei   Não  Sim. Qual? 
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13. A organização encoraja a criação de redes ou comunidades formais de 
indivíduos?  

 Não sei   Não  Sim 
 

14. A organização encoraja a rotação de pessoas por departamentos e função? 

 Não sei   Não  Sim 
 

15. A informação é disseminada eficazmente na organização? 

 Não sei   Não  Sim 
 

16. Há duplicação de trabalho devido à fraca comunicação?  

 Não sei   Não  Sim 
 

17. Os erros são vistos como uma oportunidade de aprendizagem? 

 Não sei   Não  Sim 
 

18. A partilha de conhecimento faz parte do dia-a-dia da organização? 

 Não sei   Não  Sim 
 

19. Os bens intelectuais são reconhecidos e valorizados? 

 Não sei   Não  Sim 
 

20. A minha organização reconhece publicamente o trabalho em equipa? 

 Não sei   Não  Sim 
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Esse questionário foi elaborado pelo portal KMOL e visa entender a situação em 

que se encontram as organizações no que diz respeito à gestão de conhecimento e à 

Aprendizagem Organizacional. 

Nas páginas a seguir, vêem-se, dispostos em Tabelas e Gráficos, os resultados 

obtidos com base nos questionários recebidos. 

Portugal Brasil 
Sim Não Sim Não   

# % # % # % # % 
A organização tem um programa organizacional de GC? 6 15.8 23 60.5 7 26.9 15 57.7
A organização tem uma Intranet? 28 73.7 9 23.7 19 73.1 7 26.9
A organização tem um Portal Corporativo? 19 50.0 15 39.5 15 57.7 9 34.6
A organização tem uma solução tecnológica para a GC? 5 13.2 21 55.3 5 19.2 16 61.5
A organização tem uma solução tecnológica para gestão de 
documentos? 

22 57.9 11 29.0 8 30.8 10 38.5

A organização encoraja a criação de redes ou comunidades 
formais de indivíduos? 

19 50.0 15 39.5 17 65.4 7 26.9

A organização encoraja a rotação de pessoas por departamentos e 
função? 

16 42.1 18 47.4 11 42.3 12 46.2

A informação é disseminada eficazmente na organização? 18 47.4 18 47.4 9 34.6 16 61.5
Há duplicação de trabalho devido à fraca comunicação? (1)  13 34.2 18 47.4 9 34.6 15 57.7
Os erros são vistos como uma oportunidade de aprendizagem? 22 57.9 9 23.7 17 65.4 6 23.1
A partilha de conhecimento faz parte do dia-a-dia da 
organização? 

23 60.5 12 31.6 18 69.2 7 26.9

Os bens intelectuais são reconhecidos e valorizados? 20 52.6 14 36.8 15 57.7 7 26.9
A minha organização reconhece publicamente o trabalho em 
equipe? 

26 68.4 10 26.3 20 76.9 5 19.2

Total (2) 38 26 
Tabela 3.8.a - A realidade das organizações face a algumas ferramentas e 
comportamentos. 
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 Banca Comér. Coms Consult. Edu. Ind. Saúde Tecno. Telec. Outros
A organização tem um 

programa organizacional 
de GC? 

1 0 0 3 1 1 0 1 0 0 

A organização tem uma 
Intranet? 

1 0 0 3 3 4 0 2 1 5 

A organização tem um 
Portal Corporativo? 

0 0 0 2 4 3 0 2 0 4 

A organização tem uma 
solução tecnológica para 

a GC? 
0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 

A organização tem uma 
solução tecnológica para 
gestão de documentos? 

1 0 0 1 2 2 0 1 0 1 

A organização encoraja a 
criação de redes ou 

comunidades formais de 
indivíduos? 

1 0 0 4 2 5 0 2 0 3 

A organização encoraja a 
rotação de pessoas por 

departamentos e função? 
1 0 0 3 1 4 0 1 0 1 

A informação é 
disseminada eficazmente 

na organização? 
1 0 0 4 1 2 0 1 0 0 

Há duplicação de 
trabalho devido à fraca 

comunicação? (1) 
0 0 0 4 1 3 0 1 0 0 

Os erros são vistos como 
uma oportunidade de 

aprendizagem? 
0 0 0 5 2 6 0 1 1 2 

A partilha de 
conhecimento faz parte 

do dia-a-dia da 
organização? 

0 0 0 5 3 5 0 2 1 2 

Os bens intelectuais são 
reconhecidos e 
valorizados? 

0 0 0 5 2 5 0 2 0 1 

A minha organização 
reconhece publicamente 
o trabalho em equipe? 

0 0 0 5 2 5 0 3 1 4 

Total (2) 1 0 0 5 4 7 0 3 1 5 
Tabela 3.8.b - Organizações no Brasil que responderam "Sim" às questões colocadas. 
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 Banca Comér Coms Consult. Edu. Ind. Saúde Tecno Telec. Outros
A organização tem um 

programa organizacional 
de GC? 

0 0 0 1 3 5 0 2 0 4 

A organização tem uma 
Intranet? 

0 0 0 2 1 3 0 1 0 0 

A organização tem um 
Portal Corporativo? 

1 0 0 3 0 3 0 1 1 0 

A organização tem uma 
solução tecnológica para 

a GC? 
1 0 0 3 2 5 0 1 1 3 

A organização tem uma 
solução tecnológica para 
gestão de documentos? 

0 0 0 2 1 4 0 1 0 2 

A organização encoraja a 
criação de redes ou 

comunidades formais de 
indivíduos? 

0 0 0 0 2 2 0 0 1 2 

A organização encoraja a 
rotação de pessoas por 

departamentos e função? 
0 0 0 1 3 2 0 1 1 4 

A informação é 
disseminada eficazmente 

na organização? 
0 0 0 1 3 5 0 2 1 4 

Há duplicação de 
trabalho devido à fraca 

comunicação? (1) 
0 0 0 1 3 4 0 2 1 4 

Os erros são vistos como 
uma oportunidade de 

aprendizagem? 
1 0 0 0 1 1 0 1 0 2 

A partilha de 
conhecimento faz parte 

do dia-a-dia da 
organização? 

1 0 0 0 1 2 0 1 0 2 

Os bens intelectuais são 
reconhecidos e 
valorizados? 

1 0 0 0 2 1 0 1 0 2 

A minha organização 
reconhece publicamente 
o trabalho em equipe? 

1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 

Total (2) 1 0 0 5 4 7 0 3 1 5 

Tabela 3.8.c - Organizações no Brasil que responderam "Não" às questões colocadas. 
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 Banca Comér. Coms Consult. Edu. Ind. Saúde Tecno. Telec. Outros
A organização tem um 

programa organizacional 
de GC? 

0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 

A organização tem uma 
Intranet? 

0 0 0 5 1 1 0 7 5 9 

A organização tem um 
Portal Corporativo? 

0 0 0 3 1 1 0 3 4 7 

A organização tem uma 
solução tecnológica para 

a GC? 
0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 

A organização tem uma 
solução tecnológica para 
gestão de documentos? 

0 1 0 5 0 1 0 4 5 6 

A organização encoraja a 
criação de redes ou 

comunidades formais de 
indivíduos? 

0 1 0 4 2 0 1 4 4 3 

A organização encoraja a 
rotação de pessoas por 

departamentos e função? 
0 1 0 2 2 0 0 4 3 4 

A informação é 
disseminada eficazmente 

na organização? 
0 1 0 2 1 0 1 6 2 5 

Há duplicação de 
trabalho devido à fraca 

comunicação? (1) 
0 1 0 0 0 0 0 5 2 5 

Os erros são vistos como 
uma oportunidade de 

aprendizagem? 
0 1 0 4 2 1 1 7 2 4 

A partilha de 
conhecimento faz parte 

do dia-a-dia da 
organização? 

0 2 0 3 2 1 1 7 3 4 

Os bens intelectuais são 
reconhecidos e 
valorizados? 

0 1 0 4 1 0 1 6 3 4 

A minha organização 
reconhece publicamente 
o trabalho em equipe? 

0 1 0 5 1 0 1 5 6 7 

Total (2) 0 3 0 6 3 1 1 7 6 11 

Tabela 3.8.d - Organizações em Portugal que responderam "Sim" às questões 
colocadas. 
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 Banca Comér. Coms Consult. Edu. Ind. Saúde Tecno. Telec. Outros
A organização tem um 

programa organizacional 
de GC? 

0 3 0 5 2 1 1 2 3 6 

A organização tem uma 
Intranet? 

0 3 0 0 2 0 1 0 1 2 

A organização tem um 
Portal Corporativo? 

0 3 0 2 1 0 1 3 2 3 

A organização tem uma 
solução tecnológica para 

a GC? 
0 3 0 3 1 1 1 3 3 6 

A organização tem uma 
solução tecnológica para 
gestão de documentos? 

0 2 0 1 0 0 1 2 1 4 

A organização encoraja a 
criação de redes ou 

comunidades formais de 
indivíduos? 

0 2 0 1 1 1 0 2 1 7 

A organização encoraja a 
rotação de pessoas por 

departamentos e função? 
0 2 0 3 1 0 1 2 2 7 

A informação é 
disseminada eficazmente 
na organização? 

0 2 0 3 2 1 0 1 4 5 

Há duplicação de 
trabalho devido à fraca 
comunicação? (1)  

0 1 0 5 1 1 1 1 4 4 

Os erros são vistos como 
uma oportunidade de 
aprendizagem? 

0 1 0 0 0 0 0 0 3 5 

A partilha de 
conhecimento faz parte 
do dia-a-dia da 
organização? 

0 1 0 2 0 0 0 0 2 7 

Os bens intelectuais são 
reconhecidos e 
valorizados? 

0 2 0 1 1 1 0 0 3 6 

A minha organização 
reconhece publicamente 
o trabalho em equipe? 

0 2 0 1 2 1 0 1 0 3 

Total (2) 0 3 0 6 3 1 1 7 6 11 

Tabela 3.8.e - Organizações em Portugal que responderam "Não" às questões 
colocadas. 
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 0-20 21-50 51-
100 

101-
250 

251-
500 

501-
1000

1001-
5000 5001+

A organização tem um programa organizacional de GC? 2 1 0 2 2 0 2 2 
A organização tem uma Intranet? 4 1 4 9 5 3 7 6 
A organização tem um Portal Corporativo? 4 0 2 6 2 3 7 4 
A organização tem uma solução tecnológica para a GC? 2 1 0 2 1 0 1 2 
A organização tem uma solução tecnológica para gestão de 
documentos? 

4 0 3 5 4 2 1 5 

A organização encoraja a criação de redes ou comunidades 
formais de indivíduos? 

8 1 4 3 5 4 4 2 

A organização encoraja a rotação de pessoas por departamentos
e função? 

6 2 2 3 3 2 4 2 

A informação é disseminada eficazmente na organização? 7 2 4 2 3 1 3 1 
Há duplicação de trabalho devido à fraca comunicação? (1)  5 2 3 3 3 2 2 0 
Os erros são vistos como uma oportunidade de aprendizagem? 9 2 4 5 5 3 5 3 
A partilha de conhecimento faz parte do dia-a-dia da 
organização? 

10 2 5 4 5 2 6 3 

Os bens intelectuais são reconhecidos e valorizados? 9 2 3 6 4 3 3 3 
A minha organização reconhece publicamente o trabalho em 
equipe? 

9 2 4 7 6 3 6 4 

Tabela 3.8.f - Organizações (por nº de empregados) que responderam "Sim" às 
questões colocadas. 

 

 0-20 21-50 51-
100 

101-
250 

251-
500 

501-
1000

1001-
5000 5001+

A organização tem um programa organizacional de GC? 8 1 5 7 2 3 6 4 
A organização tem uma Intranet? 7 1 3 0 1 1 3 0 
A organização tem um Portal Corporativo? 7 2 3 3 3 1 2 2 
A organização tem uma solução tecnológica para a GC? 9 1 3 4 4 3 5 4 
A organização tem uma solução tecnológica para gestão de 
documentos? 

7 1 1 1 0 2 6 0 

A organização encoraja a criação de redes ou comunidades 
formais de indivíduos? 

3 1 3 5 1 0 4 3 

A organização encoraja a rotação de pessoas por departamentos 
e função? 

4 0 5 5 2 2 5 2 

A informação é disseminada eficazmente na organização? 4 0 3 7 2 3 7 5 
Há duplicação de trabalho devido à fraca comunicação? (1)  5 0 3 4 2 2 8 5 
Os erros são vistos como uma oportunidade de aprendizagem? 1 0 1 1 0 1 5 3 
A partilha de conhecimento faz parte do dia-a-dia da 
organização? 

1 0 2 4 0 2 4 3 

Os bens intelectuais são reconhecidos e valorizados? 2 0 1 3 0 1 5 3 
A minha organização reconhece publicamente o trabalho em 
equipe? 

2 0 2 2 0 1 3 2 

Total (2) 11 2 7 9 6 4 10 6 
Tabela 3.8.g - Organizações (por nº de empregados) que responderam "Não" às 
questões colocadas. 
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Multinacional, 
empresa-mãe 

Multinacional, 
filial 

Nacional 

 Sim Não Sim Não Sim Não
A organização tem um programa organizacional de GC? 1 1 3 6 9 31 
A organização tem uma Intranet? 3 0 11 1 33 15 
A organização tem um Portal Corporativo? 3 0 6 5 25 19 
A organização tem uma solução tecnológica para a GC? 0 1 3 6 7 30 
A organização tem uma solução tecnológica para gestão de 
documentos? 

2 0 6 3 22 18 

A organização encoraja a criação de redes ou comunidades 
formais de indivíduos? 

1 1 6 6 29 15 

A organização encoraja a rotação de pessoas por departamentos 
e função? 

0 1 7 5 20 24 

A informação é disseminada eficazmente na organização? 1 2 7 4 19 28 
Há duplicação de trabalho devido à fraca comunicação? (1)  1 2 5 5 16 26 
Os erros são vistos como uma oportunidade de aprendizagem? 3 0 7 3 29 12 
A partilha de conhecimento faz parte do dia-a-dia da 
organização? 

3 0 6 6 32 13 

Os bens intelectuais são reconhecidos e valorizados? 1 2 5 3 29 16 
A minha organização reconhece publicamente o trabalho em 
equipe? 

2 1 11 1 33 13 

Total (2) 3 12 49 

Tabela 3.8.h - Respostas por tipo de organização. 
 
 

  Brasil Portugal 
O programa tem um orçamento  1 4 
O programa está alinhado com a estratégia organizacional 3 5 
Há um conjunto de métricas para o sucesso do programa  1 3 
A organização tem um gestor de conhecimento 0 2 
A organização tem uma equipe dedicada à gestão de conhecimento 4 4 
Total 7 6 

Tabela 3.8.i - A realidade das organizações que responderam ter um programa 
organizacional de gestão de conhecimento (por país). 

 

  <1 ano 1-3 anos
>3 

anos
O programa tem um orçamento  2 1 2 
O programa está alinhado com a estratégia organizacional 4 2 2 
Há um conjunto de métricas para o sucesso do programa  2 1 1 
A organização tem um gestor de conhecimento 1 1 0 
A organização tem uma equipe dedicada à gestão de conhecimento 4 1 3 
Total 5 3 5 

Tabela 3.8.j- A realidade das organizações que responderam ter um programa 
organizacional de gestão de conhecimento (por longevidade do programa). 
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  Brasil Portugal 
Nunca se ouviu falar de gestão de conhecimento 3 8 
Ouve-se falar da gestão de conhecimento pela gestão de topo 6 4 
Ouve-se falar da GC por outras pessoas na organização 4 4 
A organização está a planear um programa de GC 6 3 
Total 15 23 
Tabela 3.8.k - A realidade das organizações que responderam não ter um programa 
organizacional de gestão de conhecimento (por país). 
 
 
Notas: 
 

1) Devido ao fato de se pretender destacar os resultados positivos dos negativos, nessa 

linha os resultados contabilizados na coluna do "sim" representam a totalidade das 

pessoas que marcaram "não" no questionário, e vice-versa. 

2) Nem sempre a soma das colunas "sim" e "não" iguala o total, uma vez que algumas 

pessoas não responderam à questão ou assinalaram a opção "não sei". 

Os dados aqui recolhidos não foram usados para individualizar organizações ou 

pessoas, servindo apenas para construir uma visão mais completa durante a análise dos 

resultados. Encontram-se em seguida gráficos representativos da proveniência dos 

resultados obtidos. 

Gráfico 3.8.a  
Respostas por país 
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Gráfico 3.8.b 
Respostas por setor de atividade 
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Gráfico 3.8.c 
Respostas por número de empregados 
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Gráfico 3.8.d  
Respostas por perfil da organização 
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Descrição 

 

Impacto 

 

Estratégia de eliminação e minimização do 
risco 

Falta de tempo.  
Por excesso de trabalho a 

Gestão do Conhecimento  não está 
inserida na 

agenda das pessoas.  
 

A falta de tempo ou de 
incentivo à contribuição, 

a atualização da base do conhecimento, 
fica prejudicada. 

Experiências positivas e 
negativas não são 

documentadas. 
 

A base de conhecimento 
não é atualizada 

 
Novos conhecimentos e 

experiências podem não ser incluídos na base 
do conhecimento. 

Tornar rotina a organização, discussão e 
documentação de todos os novos conhecimentos e 

experiências adquiridas no dia-a-dia. 
 

Criar tempo e locais para transferências do 
conhecimento: feiras, salas de bate-papo, relatos de 

conferências e experiências. 

Falta de autoridade ou 
autonomia do gerente do 

programa. 

Falta de poder para tomar 
decisões quando se refere 
a mudanças na estrutura 

organizacional. 
 

Tomar outra decisão que esteja fora da sua 
alçada. 

Dar autoridade ao gerente para eventuais mudanças 
necessárias à concretização do programa.  

 
Nomear um gerente que já possui autoridade 
dentro da estrutura hierárquica da empresa. 

Método de pesquisa difícil na base de 
conhecimento. 

Sistemas de recuperação 
precários à base do 

conhecimento, dificultam 
a busca. 

 
Conseqüência => pouco 

ou nenhum uso da base do conhecimento. 

Criar interface fácil e eficiente, junto com o 
usuário, para que ele possa encontrar o que 

necessita no dia a dia. 
 

Buscar no mercado os melhores métodos de 
pesquisa. 

Possuir mecanismo de pesquisa e recuperação 
eficiente. 



 



Receio e falta de 
interesse em compartilhar 

o conhecimento. 

Impossível transformar o 
conhecimento tácito em 

explícito.  
 

A base do conhecimento 
fica incompleta. 

 
Experiências não são 

documentadas propiciando assim a  repetição 
dos erros. 

Disseminar a idéia de que 
compartilhar conhecimento é 

melhor que retê-lo 
 

Construir relacionamentos de 
confiança mútua através de 

reuniões face-a–face. 
 

Criar uma cultura em que as pessoas se 
conscientizem de que compartilhar não divide, mas 

aumenta, reforça e amplia o 
conhecimento. 

Pessimismo e falta de 
confiança da equipe de 

Gestão do Conhecimento. 

Podem ocorrer focos de 
pessimismo entre os 
membros da equipe. 

 
Insegurança em saber se 
o trabalho que está sendo 
realizado será utilizado e 

se terá valor. 
 

Receio da falta de 
interesse e estímulo das 

pessoas em utilizar o que 
foi documentado. 

Os membros da organização devem perceber o valor 
dado às pessoas que compartilham o conhecimento. 

 
Reuniões e trocas de experiências face-a-face como 
elemento essencial na construção de confiança entre 

membros de grupos. 
 

Valorizar funcionários que compartilham  
conhecimento criando o nível de confiança 
necessário para fazer proliferar um efetivo 

conhecimento. 
Publicar em meios de comunicação da empresa os 
nomes de quem participa ativamente do processo. 

Dificuldade em dar 
continuidade ao programa. 

Não há um incentivo 
contínuo a aumentar e 

atualizar a base de 
conhecimento. 

Estimular o compartilhamento 
das experiências, habilidades e 

conhecimentos criando um ambiente em que 
compartilhar conhecimento faça parte da rotina do 

funcionário. 



 



Cultura não preparada ou 
não orientada para o 

conhecimento. 

Pessoas não estão 
acostumadas e não são incentivadas a 

compartilhar suas  
experiências, 

conhecimentos e 
habilidades. 

Estimular compartilhamento de experiências entre 
funcionários antigos e novos. 

 
Criar condições para que os 

trabalhadores passem a desempenhar 
 atividades de treinamento  

de seus colegas. 
 

Necessidade de 
avaliações e medições 

periódicas do 
conhecimento registrado. 

Monitorar a base do 
conhecimento para 

verificar se está sendo 
atualizada e utilizada. 

Atualização freqüente da base do conhecimento, 
efetuando alteração, revisão,  

eliminação e 
inclusão de conhecimentos. 

 
Monitorar e medir a utilização da base do 

conhecimento. 
 

Monitorar o conhecimento da pessoa e do cargo, 
quanto ao surgimento de novos 

 conhecimentos e  
atualizar o perfil do cargo.  

 
Acompanhar o desenvolvimento do indivíduo. 

Falta de experiência dos 
responsáveis pela 

implantação do programa. 

A falta de experiência da 
equipe de trabalho pode 

comprometer o programa. 

Contratar empresas de consultoria  
para auxiliar em 

fases específicas do 
programa, para a  

validação do programa e para  
a implantação do programa 

 

Figura 9.2.1 - Lista de Riscos do programa de Gestão do Conhecimento 
Autor: Lapa (2002) 



 



 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOVOS ENTRANTES    PRODUTOS SUBSTITUÍDOS AGENTES REGULADORES 

COMUNICAÇÃO SOCIAL 
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AMBIENTE INTERNO PROCESSOS 
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ESTILOS 
DE 

LIDERANÇA 

TECNOLOGIAS 
DE INFORMAÇÃO 

INOVAÇÃO 
E   

MUDANÇA 

CULTURA 
ORGANIZACIONAL 

GESTÃO 
DE  

PESSOAS 

 

RESULTADO

PROGRAMA DE  GESTÃO DO CONHECIMENTO PARA UMA  
ORGANIZAÇÃO DE APRENDIZAGEM EMPREENDEDORA  

FASE 3 
 

FORMAÇÃO 
DA 

BASE DE 
CONHECIMENTO.

FASE 2 
 

AQUISIÇÃO, GERAÇÃO 
DO CONHECIMENTO E 

MAPEAMENTO DOS 
PROCESSOS DE 

NEGÓCIOS 

FASE 1 
 

PREPARAÇÃO E 
CONSCIENTIZAÇÃO 

PARA UMA  CULTURA 
ORGANIZACIONAL 

BASEADA NO 
APRENDIZADO 

ORGANIZACIONAL, NA 
INOVAÇÃO E NO 

EMPREENDEDORISMO

INÍCIO 

FASE 4 
 

SOCIALIZAÇÃO DO 
CONHECIMENTO, DA 

APRENDIZAGEM 
ORGANIZACIONAL, DA 

INOVAÇÃO E DO 
EMPREENDEDORISMO

CLIENTES FORNECEDORES 

RESPONSABILIDADE SOCIAL TECNOLOGIAS EMERGENTES 

FATORES POLÍTICOS

EDUCAÇÃO COLABORADOR 

FATORES ECONÔMICOS 

Figura.6.2.b – Modelo Conceitual Proposto de um programa de Gestão do Conhecimento para uma organização empreendedora 
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