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Introdução 

Fiquei muito em dúvida quanto ao tema a ser abordado, para a minha tão 

esperada monografia. Pensei em várias coisas, mesmo antes de iniciar o curso. 

Pensei em e-commerce, e-business, Internet, e vários outros “Es” que surgiram, 

mas houve um assunto que me deixou muito intrigado. A princípio parecia ser 

simples, um tema básico, algo perto do filosófico, mais uma onda como tantas que 

chegaram e passaram. Minha atenção começou a aumentar quando percebi que 

muitas respostas não existiam, e que o tema tratava de coisas óbvias. Fui pego 

pela Gestão do Conhecimento. 

Conversas que pareciam ser sem pé nem cabeça, mas que tocavam em assuntos 

que as empresas, e as pessoas sempre quiseram tratar, mas que nunca achavam 

um meio funcional, simples e básico. 

Resolvi então qual seria o meu tema de monografia, Gestão do Conhecimento. 

Desse modo meu trabalho tem como linha mestra, a utilização da informática 

como um meio, a ferramenta que irá proporcionar mais facilidade, entendimento e 

armazenamento da informação, mas não é ela a responsável pelo fenômeno 

conhecimento. Isto está nas pessoas, no grau de maturidade da empresa, e 

principalmente na disposição da organização em funcionar a favor do 

aprendizado, não apenas com o simples objetivo de obter lucro, mas sim com o 

objetivo de tomar decisões certas, e assim ter o lucro como uma conseqüência 

das ações positivas que conseguiremos ter com o rápido aprendizado de novos 

funcionários, com a retenção dos conhecimentos que as pessoas têm e sempre 

terão, e principalmente com a garantia de que o “expertise” da empresa se 

mantenha nela, mesmo que o quadro funcional se altere. O “core business” não 

pode ser afetado pelo “turn over” da empresa. 

A administração das empresas vem sofrendo constantes alterações, na sua forma 

de condução, principalmente, no que tange a tratativa para com as pessoas. Não 

tenho a intenção de discorrer sobre este assunto, mas são várias ações em 
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conjunto que propiciarão um ambiente adequado para formação do Conhecimento 

e sua socialização. 

Pretendo ao longo deste trabalho, apresentar a importância das relações numa 

organização; esclarecer o que vem a ser Gestão do Conhecimento, demonstrar 

por que não funciona, e ressaltar como as pessoas são essenciais para a 

transformação das organizações. 

Para encerrar esclareço que a informação e o conhecimento em muito se 

misturam. A questão principal gira em torno do ponto de vista do detentor da 

mensagem. Pense num painel de controle de um avião. Quando se olha, pouco se 

entende, vemos o altímetro, a velocidade, o combustível, dentre tantas outras 

coisas. Para nós, desde que você não seja um piloto, olhar aquilo pode trazer a 

sensação que está tudo sob controle, mas um piloto ao observar as mesmas 

coisas e relacionar a sua experiência e vivência, transforma, o que para nós são 

informações, em coisas práticas e consegue tomar decisões, ou seja, utilizou o 

conhecimento. O Piloto correlacionou informações, adicionou experiência, aplicou 

responsabilidade e como resultado da receita saiu a decisão. 

Transporte isto para a sua empresa, ou sua vida e veja que o importante da 

Gestão do Conhecimento está em obter decisões certas e rápidas, e se antevem 

as necessidades de mercado. 

A competição atual, do mundo dos negócios, gira exatamente no tempo de 

resposta/reação da sua empresa frente aos concorrentes. Espero conseguir 

provar que um dos caminhos mais proveitosos está na Gestão do Conhecimento. 
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Capítulo I - Relações, Líderes e Aprendizado. 

Como líderes e como responsáveis pela condução de processos de mudanças e 

de transformações, entre outros, somos cada vez mais confrontados com a 

questão da eficácia dos programas de treinamento e desenvolvimento das nossas 

equipes. 

Hoje em dia ninguém mais tem dúvidas de que a velocidade das mudanças 

necessárias para mantermos a nossa competitividade, pressupõe o envolvimento 

e a participação entusiástica e criativa das pessoas. 

Também não temos mais dúvidas de que o sucesso de um líder passa pela 

qualidade da equipe, que é em grande parte uma questão de constante 

atualização, treinamento e disposição para mudanças. 

Sabemos também, que uma organização aprende e se desenvolve, quando as 

pessoas que nela trabalham, aprendem e se desenvolvem. Assim, a questão que 

temos que examinar é: 

Como podemos ajudar as pessoas a aprenderem?  

Isto pode ser uma mudança de atitude importante para aqueles que ainda 

dedicam seus melhores esforços a ensinar. 

Substituir o ensinar pelo aprender pode dar-nos a sensação de perda, pois 

“deixamos de dar o peixe, e passamos a explicar como pescar”. Mas, esta nova 

atitude, de apoiar o aprender, deve ser encarada como um gerador de condições 

de arquivamento do Conhecimento, onde as pessoas de grupos maduros (maiores 

explicações no Capítulo III) sabem seu potencial, o que esperar dos demais 

membros do grupo, e aliado a isto a pré-disposição do fornecimento de 

informações, teremos a combinação necessária para expandir o Conhecimento na 

organização. 
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Como despertar a vontade de aprender? 

Aprender nem sempre é fácil especialmente após uma certa idade. Também o 

assunto pode ser mais fácil ou mais difícil. No entanto, deve ser explicitado que a 

metodologia do aprender é tão ou mais importante que o assunto. Podemos 

afirmar que este é o primeiro grande desafio; desenvolver uma metodologia 

ajustada à pessoa que vai aprender e ao assunto a ser aprendido. 

Aqui podemos, por exemplo, destacar alguns conceitos básicos do aprender 

baseados nas fases vida: 

• Dos 21 aos 28 anos: (“Centauro”): O adulto aprende mais facilmente 

fazendo, “pondo a mão na massa”; 

• Dos 28 aos 35 anos: (“Cavaleiro”): O aprendizado é facilitado quando a 

pessoa pode usar seu impulso de organizar, de “fazer funcionar” algo; 

• Dos 35 aos 42: (“Caminhante”): A pessoa aprende pela percepção do outro, 

pela interação com o grupo ou a equipe; 

• Após os 42: (“líder servidor”): O caminho do aprendizado pode ser 

estimulado quando se trabalha perguntas voltadas para as necessidades 

dos outros, da equipe, da comunidade etc. 

Geralmente quando existe um grupo de trabalho, este é mesclado com pessoas 

heterogêneas no que tange a valores, sexo e idades. Assim devemos entender as 

necessidades das pessoas e da situação em que elas se encontram e adaptarmos 

nossos métodos para estimular o aprender. 

Impulsos interiores 

É natural do ser Humano (não pretendo generalizar) que haja uma acomodação 

na forma de pensar e agir ao longo do tempo, e que há a necessidade de um 

agente externo para provocar alterações ou eliminar as acomodações. Um 
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exemplo latente está na conclusão de uma faculdade, onde muitas pessoas 

encerram seus estudos, e não se imaginam efetuando novos cursos etc. 

Para que possamos nos preparar para a Gestão do Conhecimento, devemos 

como líderes ativar os impulsos de adquirir conhecimento, desenvolvimento e 

aperfeiçoamento de habilidades, dos grupos com os quais trabalhamos. 

Como fazê-los trabalhar a nosso favor numa situação de aprendizado? 

Conseguimos despertar a curiosidade, o interesse por um determinado assunto? É 

possível demonstrar uma oportunidade para o autodesenvolvimento? O resultado 

dará aquela sensação de “um serviço bem feito?” 

Em adição a estes três impulsos, três faculdades interiores do ser humano 

demandam atenção: pensar, sentir e querer. 

Elas entretecem-se continuamente, mas cada uma requer atenção específica. As 

coisas não só tem de estar logicamente corretas, mas tem de ter sentido e 

também despertar a vontade do querer, do agir. 

Andragogia – O conceito do aprendizado do adulto 

É sabido que o adulto aprende de maneira diferente da criança e do jovem até 

seus 20 e poucos anos. 

Nesta fase em que se aplicam com acerto os conceitos da pedagogia, o 

aprendizado da criança e do jovem assemelha-se à ação de uma esponja seca 

que absorve avidamente todo e qualquer líquido. 

Já para o adulto, que construiu seu mosáico mental, que fixou seus conceitos  

(e pré-conceitos), o aprender é um processo diferente. Talvez tenha que tirar uma 

ou muitas peças de seu mosáico, possivelmente rearranjá-lo todo, para poder 

adicionar novas pedrinhas. O resultado será um quadro parcial ou totalmente 

diferente? Isto vai mexer com paradigmas, com valores e com convicções? 

Quanto maior o impacto, tanto maior será a resistência, a dúvida, o medo do 

desconhecido, chegando a bloquear completamente a capacidade de aprender. 
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O processo de aprendizado de adultos terá como primeiro e principal desafio, criar 

condições favoráveis, que estimulem a vontade da pessoa para aprender.  

Metodologias 

Existem basicamente duas metodologias distintas para conduzir processos de 

aprendizado: 

• O caminho da instrução; 

• O caminho da descoberta. 

Caminho da Instrução 

O caminho da instrução é a metodologia mais antiga. Uma autoridade detentora 

de conhecimento transmite este conhecimento para outros que não o possuem. 

Na época grega todo o conhecimento era guardado nos templos e os sacerdotes 

passavam este conhecimento para os discípulos. É a situação típica que 

encontramos ainda em nossas salas de aula onde o professor é detentor de 

conhecimentos e informações que os alunos não tem. O professor passa então 

este conhecimento para os alunos. 

Caminho da Descoberta 

O caminho da descoberta é fundamentalmente diferente. É um processo tão 

natural quanto o primeiro só que acontecia de uma maneira inconsciente. 

Ultimamente este caminho foi intensamente desenvolvido principalmente em 

conexão com a implantação do trabalho em equipes. O caminho da descoberta 

acontece em equipe e tem início com a colocação de uma questão ou de um 

assunto. 

O coordenador ou consultor (no lugar do professor) cria então uma situação de 

experiência onde a questão ou o assunto pode ser exercitado pelos participantes. 

Por exemplo: O instrutor cria a situação onde o grupo pode exercitar a discussão e 

o processo decisório em equipe. 
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Em seguida cada membro contribui relatando a experiência pela qual acabou de 

passar. Todos os fatos são colhidos e agrupados e o grupo, auxiliado pelo 

coordenador/consultor extrai destas experiências os conceitos que possam ser 

aplicados em outras situações semelhantes.  

Uma comparação entre os dois caminhos mostra que eles são polarmente 

opostos. No caminho da instrução o professor oferece o conceito. O aluno tenta 

absorver e digerir o conceito para em seguida aplicar na prática. 

No caminho da descoberta o grupo atua e cria fatos. Os fatos são recolhidos e 

agrupados e deles procura-se extrair o conceito. 

Caminho da Instrução                               Caminho da    Descoberta 

                                                   CONCEITO 

 

Conceito é oferecido                                                                 O conceito é extraído 

 

Absorver e digerir o conceito                                            As experiências são 

compartilhadas 

 

Aplicar na prática                                                                   A prática é criada 

                                                     PRÁTICA 

Conforme exposto, para um aprendizado eficaz é imprescindível envolver as três 

faculdades do ser humano: o pensar, o sentir e o querer. Olhando para o ser 

humano trimembrado podemos verificar que os dois caminhos partem de pontos 

opostos. No entanto complementam-se mutuamente, formando um todo 

harmônico e integrado.  
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A seguinte comparação dá uma idéia das diferenças fundamentais entre as 

metodologias. 

Instrução Descoberta 

Local: Sala de aula Local: Vida e trabalho 

Usa o conhecimento do Professor Usa o conhecimento de todos 

Objetivo predeterminado pelo Professor Objetivo determinado por todos 

Relação Hierárquica. 

(De quem sabe para quem não sabe) 

Relação Democrática 

(Juntos vamos descobrir) 

Transmissão de conhecimentos já 

existentes (passado) 

Descoberta de novos conhecimentos 

Resultado predeterminado Resultado em aberto 

Caminho da instrução

Conceitos 
São oferecidos

Conceitos são absorvidos
e digeridos

Conceitos são 
aplicados na prática

Conceitos são extraídos

Experiências 
são compartilhadas

Situação de
experimentação é criada

Caminho da descoberta

Pensar

Sentir

Querer

Prática

Conceitos
Caminho da instrução

Conceitos 
São oferecidos

Conceitos são absorvidos
e digeridos

Conceitos são 
aplicados na prática

Conceitos são extraídos

Experiências 
são compartilhadas

Situação de
experimentação é criada

Caminho da descoberta

Pensar

Sentir

Querer

Prática

Conceitos
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(Resposta certa) (insight) 

Aluno tem atitude passiva Participação ativa de todos 

Aluno é conduzido Participantes têm iniciativa própria 

Envolvimento racional Envolvimento emocional 

Trabalha com questões racionais Trabalha com questões existenciais 

Aprendizado individual Aprendizado coletivo, em grupo. 

Os dois esquemas que se seguem tentam ilustrar as duas metodologias de 

maneira mais sistematizada. 

Caminho da Instrução 

Individ.

Conceito

Reproduzir

Avaliar
Consolidar

Absorver
Digerir
Individualisar

é conduzidoé testado

é avaliado é instruido

1

Pratica

Teoria

Perigo: Decorar
para reproduzir e
passar no teste

2

3

4
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Caminho da Descoberta 

EQUIPE Experimentar

Agir

Descobrir

Teoria

Prática

Criar Situacão
Experimental

tomar iniciativa

Observar

Refletir

Questionar

Generalizar

Conceituar

Incorporar

Perigo: Repetir a mesma
experiência varias vezes
sem aprendizado
consciente.

1

2

3

4

dos  participantes

 

Não podemos afirmar que um caminho seja superior ao outro. Os dois podem ser 

eficazes ou não. Podem também se complementar criando um todo maior, 

integrando e aprofundando o aprendizado. Depende da situação, do assunto a ser 

tratado e da experiência das pessoas envolvidas. 

Em princípio podemos dizer que para assuntos racionais e científicos o caminho 

da instrução é mais eficaz. Para assuntos que pressupõe conhecimento prévio 

para evitar riscos e garantir a segurança, o caminho da instrução é imprescindível, 

podendo ser enriquecido posteriormente com experiências práticas em situações 

simuladas (exemplo do simulador de vôo no treinamento de pilotos). 

No entanto para assuntos de comportamento, de mudanças e transformações, de 

desenvolvimento, de valores, e de outros assuntos sociais, o caminho da instrução 

é inócuo quando usado isoladamente. Aqui é o caminho da descoberta que nos 

permite então processos de aprendizado muito mais eficazes. 
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Capítulo II – Conhecimento: Ajustando expectativas 

No capítulo anterior você pôde perceber que há diferentes tipos de grupos, 

principalmente que os integrantes podem conter características completamente 

diferentes, e que isto pode interferir diretamente em resultados. Isto não é 

novidade alguma, mas precisamos ter em mente que as diferenças existem, e que 

precisam ser respeitadas. A simples questão da idade, pode causar grandes 

conflitos dentro de um grupo, pois as expectativas e experiências são diferentes. 

Transformar um “bando” em um grupo maduro é essencial para o sucesso de 

qualquer trabalho, mas este não é o nosso foco aqui. O que precisamos ter 

alinhado é o conhecimento da importância do grupo e as formas de aprendizado 

que os mesmos podem ter. Sabedores disto começa então um dos maiores 

desafios, a socialização do conhecimento, a transformação do tácito em explícito, 

e principalmente em como reter isto, simplificando o processo de tomada de 

decisão da organização, e gerando as competências necessárias para a melhor 

gestão da empresa. 

Devemos conhecer alguns termos que usaremos, ou que poderão por si só 

explicar situações: 

1) Dado: 

• Conjunto de fatos distintos e objetivos, relativos a eventos. Se 

pensarmos num ambiente organizacional, os dados representam 

transações que não explicam um fenômeno, e por si só tem pouca 

relevância ou propósito.  

• Por exemplo: Os itens que compõem uma nota fiscal. Temos que 

cada item é um dado, contudo ao olhá-lo não sabemos sua 

procedência, ou mesmo o nível de estoque.  

2) Informação: 
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• Segundo Peter Druker: “As informações são dados dotados de 

relevância e propósito”; 

• Segundo Davenport & Prusak (pág. 4): “.... o tema informação, nós a 

descrevemos como uma mensagem, geralmente na forma de um 

documento ou uma comunicação audível e visível. Como acontece 

com qualquer mensagem, ela tem um emitente e um receptor. A 

informação tem por finalidade mudar o modo como o destinatário vê 

algo, exercer algum impacto sobre o seu julgamento e 

comportamento. Ela deve informar; são os dados que fazem 

diferença.” 

• Por exemplo: A nota fiscal em si é uma informação, pois contém 

indicações de quem está comprando, os valores que compõem cada 

item descrito, e por conseqüência quanto a empresa estará 

recebendo de faturamento com a venda realizada. 

3) Conhecimento: 

• O conhecimento deriva da informação, assim como a informação 

deriva dos dados. Para transformar informação em conhecimento, 

nós precisamos entender a informação e atribuir a ela uma ação, ou 

a partir dela tomar uma ação/decisão. Desta forma, sempre que 

tivermos uma informação e esta nos impulsionar para uma tomada 

de decisão, ou algo similar, podemos afirmar que temos o 

conhecimento. 

• Por exemplo: Analisando as notas fiscais de venda, podemos 

concluir quais são os produtos mais vendidos por região, e a que 

velocidade eles estão sendo vendidos, sendo assim deveremos nos 

preocupar com a reposição de estoque. Se observarmos as vendas 

do mesmo período do ano anterior, e houver uma correspondência 

entre elas, poderá haver uma sazonalidade, o que nos remete a.... 
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(várias são as ações que poderão ser adotadas a partir da análise 

das notas fiscais, e serão diferentes mediante a experiência e 

conhecimento de cada destinatário da mensagem “nota fiscal”). 

4) Conhecimento Tácito: 

• Segundo Nonaka (pág. 65): “O conhecimento tácito é pessoal, 

específico ao contexto e, assim, difícil de ser formulado e 

comunicado”; 

• O Conhecimento por experiência, por intuição; 

• Por exemplo: Receita do “bolinho de chuva”, onde todas as mães 

sabem fazer, mas não tem escrito em lugar algum. 

5) Conhecimento Explícito: 

• Segundo Nonaka (pág. 65): “O conhecimento explícito ou ‘codificado’ 

refere-se ao conhecimento transmissível em linguagem formal e 

sistemática”; 

• Por exemplo: Manual de redação. 

6) Socialização: 

• Segundo Nonaka (pág. 69): “A socialização é um processo de 

compartilhamento de experiências e, a partir daí, da criação do 

conhecimento tácito, como modelos mentais ou habilidades técnicas 

compartilhadas. Um indivíduo pode adquirir conhecimento do outro 

sem usar a linguagem. Os aprendizes trabalham com seus mestres e 

aprendem sua arte não através da linguagem, mas sim através da 

observação, imitação e prática”; 

• Uma pessoa pode adquirir conhecimento de outra sem a 

necessidade da linguagem, basta que seja utilizada a observação; 
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• Por exemplo: O treinamento de vendedores. Normalmente são 

colocados os vendedores mais jovens para acompanhar os mais 

experientes em visitas. Desta forma, através da observação há a 

transferência de “know-how”, dicas e posturas, sem a necessidade 

de algo estruturado ou escrito, mas sim vivenciado. 

7) Internalização: 

• Segundo Nonaka (pág. 77): “A internalização é o processo de 

incorporação do conhecimento explícito no conhecimento tácito. É 

intimamente relacionada ao aprender fazendo”; 

• Por exemplo: Processo de treinamento de vendedores, onde são 

fornecidas apostilas contendo informações, instruções e dicas do 

produto a ser vendido. 

8) Combinação: 

• Segundo Nonaka (pág. 75): “A combinação é um processo de 

sistematização de conceitos em um sistema de conhecimento. Esse 

modo de conversão de conhecimento envolve a combinação de 

conjuntos diferentes de conhecimento explícito”. 

• Por exemplo: Troca de experiências através de e-mails, reuniões, 

conversas ao telefone etc. 

9) Externalização: 

• Segundo Nonaka (pág. 71): “A externalização é um processo de 

articulação do conhecimento tácito em conceitos explícitos. É um 

processo de criação do conhecimento perfeito, na medida em que o 

conhecimento tácito se torna explícito, expresso na forma de 

metáforas, analogias, conceitos, hipóteses ou modelos”; 
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• Por exemplo: Quando tentamos conceitualizar uma imagem, 

normalmente utilizamos o diálogo e causamos a reflexão, e nos 

utilizamos de metáforas e analogias para explicar ou aproximar a 

imagem do conceito. 

10) Autonomia: 

• É a liberdade de atos delimitada por fatores externos. Quando 

pensamos em empresa, a autonomia pode aumentar ou diminuir 

conforme o risco que se deseja correr. Para a redução deste risco, 

os indivíduos deverão ser capacitados, através de treinamentos ou 

informações a tomarem decisões. 

11) Processo: 

• Desencadeamento de atos. 

Para facilitar o entendimento entre a conversão dos conhecimentos tácitos em 

explícitos e vice-versa, acompanhe a tabela. Note que nas linhas está a situação 

atual do Conhecimento, e nas colunas a situação para a qual se deseja a 

conversão: 

Atual  

        Desejado 

 

Tácito 

 

Explícito 

Tácito Socialização: 

 Conhecimento Compartilhado 

Externalização: 

 Conhecimento Conceitual 

Explícito Internalização: 

Conhecimento Operacional 

Combinação: 

 Conhecimento Sistêmico 
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Ter o conhecimento e socializá-lo pode parecer algo simples e fácil, contudo o 

ideal é dispormos de ferramentas que nos possibilitem localizar a informação e 

utilizá-la, aumentando com isto o conhecimento. 

Para que isto se torne verdade é necessário que haja o uso da tecnologia, seja 

pela Internet ou softwares específicos, e que as pessoas tenham consciência da 

importância de se registrar informações e dar as devidas manutenções quando 

necessário. 

Neste sentido entendo que deva haver nas organizações pessoas com a 

incumbência de orientar e zelar pelo perfeito funcionamento destes sistemas, 

assim como acompanhar as áreas da empresa e identificar se as mesmas estão 

cumprindo com o registro e atualização das informações.Tais pessoas deveriam 

fazer parte de uma estrutura ligada a cúpula da organização, ter pleno 

conhecimento do funcionamento da mesma e gozar de reconhecimento e prestígio 

junto aos seus pares. Como características relevantes deve ter experiência com 

bancos de dados e informática, serem conhecedores do negócio e ótimos em 

relacionamentos interpessoais. 

Estar ligado a área de Gestão de Conhecimento, não quer dizer que se detenha 

todo o conhecimento empresarial, ou que se seja o ser mais inteligente da 

empresa. A inteligência, neste caso, residirá em conseguir transformar os 

conhecimentos tácitos em explícitos dos demais membros da empresa, registrá-

los e difundi-los, de tal forma que gerem argumentações e aprendizado em outras 

pessoas, possibilitando que a organização consiga atingir amadurecimento, 

autonomia nas “pontas” e agilidade de decisão. 

A ausência de humildade, ou melhor, a arrogância do profissional ligado a Gestão 

do Conhecimento ocasionará um afastamento natural das pessoas que o cercam, 

que levarão consigo o conhecimento, que é a matéria-prima de seu trabalho. 

Este profissional deverá ter várias habilidades e competências, pois deverá 

motivar seus pares a perceberem o que são conhecimentos que se encontram 
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dentro de seus departamentos, ajudá-los num projeto para explicitar tais 

conhecimentos e incentivar o uso do mesmo pelos possíveis clientes. 

Quando falamos em Conhecimento, surgem idéias vagas e complexas, pois se 

trata de um termo muito amplo. Podemos encarar o Conhecimento, como 

processos que ocorrem cotidianamente sem que se percebam, até que alguém 

entra em férias, e todos notem que não sabem o que fazer, ou a quem procurar. 

Bem, isto pode ser resolvido criando-se um manual de normas e procedimentos, 

que normalmente O&M faz, e basta que seja seguido quando for necessário. Esta 

visão está incorreta. No que tange a processo, basta que seja criado o 

procedimento, que o mesmo se mantenha atualizado com freqüência e tudo está 

resolvido. Não pretendo fazer críticas ao O&M, mas normalmente o foco fica em 

processos, procura-se a racionalização das atividades, entender o que gera ou 

não valor agregado, entrega-se ao gestor da área um documento informando tudo 

o que deve ser feito, e dependendo da organização, haverá uma verificação 

posterior para avaliar se as sugestões foram ou não implantadas.  

O sentimento do gestor, após estas visitas, é normalmente de total incompetência, 

pois alguém surge e diz como a área deveria funcionar.  

O que se espera do Gestor do Conhecimento é que ele vá além do que 

normalmente as áreas de O&M e Auditoria vão, ou seja, se espera que haja o 

entendimento do funcionamento da área, que se mapeiem os seus processos, e 

relacionamentos, que se entendam os por quês das coisas, não com ares 

investigativos ou a caça de falhas, mas sim com a postura de aprendiz. Que o 

trabalho seja efetuado com a participação da área e do Gestor do Conhecimento, 

pois ao término deverá haver a preocupação com a manutenção das informações 

levantadas. Observe que neste momento, todo o levantamento de conhecimento 

se transformou em informação, pois é isto que ele será enquanto estiver 

armazenado em sistemas ou repositórios, até que alguém o localize e o utilize, 

gerando novo conhecimento. Conforme relatado anteriormente, o conhecimento é 

a informação com uma determinada utilização. 



 22

Por que não funciona a Gestão do Conhecimento 

Devemos ter bem claro o significado para a Organização do que é Gestão do 

Conhecimento.  

Diversos são os fatores pelos quais podemos comprovar o por que do fracasso 

dos projetos de Gestão do Conhecimento. Em muito se deve a falta de 

objetividade com que estes trabalhos são tratados, ou simplesmente a falta de 

planejamento e direcionamento da Organização em estabelecer o que deseja 

como resultado final. A seguir alguns fatores para reflexão: 

1. Onde aplicar? 

A princípio a ausência de definição por parte da cúpula empresarial, faz 

com que energias e dinheiro sejam gastos de forma indiscriminada por 

muito tempo. Após um período, que normalmente são seis meses, o projeto 

é questionado, no que tange a resultados, frente aos gastos efetuados. 

Inevitavelmente surge o fracasso, pois como faltaram premissas o caminho 

escolhido pode não ter sido o melhor, ou o mais curto, ou o que 

apresentasse o resultado esperado. 

Para não cair nesta situação, saiba da cúpula da Empresa o que a 

Organização deseja. Entenda a figura antes de começar a pintar o quadro. 

Sei que estou falando o óbvio, mas nem todos percebem isto, ou não se 

lembram disto quando estão a frente de algum projeto, principalmente dos 

projetos que afetam a cultura, comportamento, zonas de conflito e interesse 

e principalmente poder, pois informação é poder, e sendo a informação 

matéria-prima para o conhecimento, imagine onde você estará mexendo. 

Para não gastar energia desnecessária, selecione a área que merece mais 

atenção. Isto deverá ser balizado entre os interesses da Cúpula, e sua 

experiência na Organização. Apresente como alternativas iniciais, as áreas 

que afetam diretamente o resultado financeiro da empresa. Escolha as 
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áreas cujo risco de se perder o conhecimento com a saída de alguns 

funcionários será muito abalada, enfim escolha áreas importantes onde os 

resultados serão evidentes. 

2. Quem cuida? 

Quando não sabemos o que queremos, qualquer coisa nos serve, ou pior 

em se tratando de projetos nada satisfaz nosso cliente. Com isto o projeto 

se torna caro, inconclusivo, sempre sendo remendados, como é muito 

comum nas empresas. 

Pelo fato de ser difícil para algumas empresas determinarem o que desejam 

da Gestão do Conhecimento, a inserção desta no organograma é uma 

tarefa muito árdua, ou seja, quem é o responsável pela Gestão do 

Conhecimento? Cabe a uma área Operacional ou Estratégica, ou ao RH ou 

ao Controle e Qualidade, talvez Auditoria ou O&M? 

A questão é que ao se alocar a Gestão do Conhecimento numa destas 

áreas, as demais automaticamente se descomprometem com a atividade. 

Algo similar ocorreu com o Controle de Qualidade nas empresas, ou seja, 

ao se criar uma área para cuidar disto, automaticamente se está afirmando 

que o responsável pela qualidade da empresa é determinado setor, quando 

na verdade todos são responsáveis, desde a Telefonista até o Presidente. A 

Qualidade é reflexo de um comportamento empresarial, e assim deve ser 

visto o Conhecimento. Se a empresa não estiver preparada culturalmente 

para pensar sobre o Conhecimento e suas vantagens, e considerar 

importante seu armazenamento e atualização, estará fadado ao fracasso o 

projeto de Gestão do Conhecimento. A empresa não deixará de existir e 

crescer, mas a agilidade na percepção de oportunidades oferecidas pelo 

mercado, e o treinamento de novos funcionários estarão comprometidos. 

3. Confundir Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED) com Gestão do 

Conhecimento. 
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Gerenciamento Eletrônico de Documentos está relacionado aos vários 

formulários e relatórios que sua empresa possui. Muito provavelmente fará 

parte da estratégia de Gestão do Conhecimento, ou seja, está contida, mas 

não é propriamente dita a Gestão do Conhecimento. Ter facilidade de 

armazenar e localizar informações, usando imagens e softwares específicos 

são enriquecedores para a empresa, mas informação sem ação não é 

nada. 

4. Tecnologia é o suficiente 

Gestão do Conhecimento não é algo totalmente novo, e baseia-se em 

recursos já existentes, os quais a organização já deve estar contando há 

tempos, como por exemplo, seu sistema de informações gerenciais, seus 

bancos de dados, sua política de recursos humanos, enfim o trabalho da 

Gestão do Conhecimento deve ser efetuado com as múltiplas atividades da 

empresa, senão é muito provável que ele fracasse. 

Podemos instalar vários sistemas novos, Lotus Notes, Intranets, Extranets, 

Cursos de Ensino a Distância, e depois começar a buscar conteúdos nos 

departamentos como loucos, para provar que a ferramenta funciona, e que 

tudo é questão de adaptação do usuário. Isto não é uma verdade, mas ter 

uma infra-estrutura adequada faz parte do sucesso da Gestão do 

Conhecimento. 

Começar a Gestão do Conhecimento pela tecnologia não é perda de 

tempo, pois mais cedo ou mais tarde você terá de implementá-la, mas com 

certeza será perda de dinheiro, tendo em vista que os preços dos 

equipamentos e softwares variam no tempo com tendência de queda, e que 

você precisará treinar pessoas, entender a real necessidade da empresa, 

elaborar o plano adequado para as necessidades apresentadas, dentre 

tantas outras situações comportamentais e culturais que deverão ser 

entendidas, tratadas e ajustadas. Isto consome tempo. 
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5. Não preparar a empresa 

Implantar um processo novo sem preparar e capacitar as pessoas é um 

passo muito bom para o fracasso. 

Antes de qualquer atividade, as estratégias de Recursos Humanos devem 

estar alinhadas com as estratégias de Gestão do Conhecimento, para que 

as pessoas sejam preparadas para as mudanças que ocorrerão, para que 

os medos sejam entendidos e eliminandos, para que os comportamentos 

sejam avaliados e os treinamentos ajustados conforme a maturidade dos 

grupos envolvidos. 

Iniciar um trabalaho com o cunho “filosófico”, pois seus ganhos serão 

sempre questionados e somente o tempo apresentará os resultados, sem 

que haja o comprometimento da cúpula, das principais áreas e o 

envolvimento direto dos Recursos Humanos  é iniciar  um jogo com muitas 

desvantagens e com a probabilidade de insucesso muito grande. 
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Capítulo III – Pessoas: A essência da Transformação. 

Tratar com o conhecimento não é algo novo nas organizações, sempre houve a 

necessidade de se reter de várias maneiras o conhecimento, mas os esforços 

sempre apontam para uma solução tecnológica, e não comportamental. Com isso 

as empresas gastam milhões de dólares em sistemas, e conseguem bilhões de 

dados, que geram milhares de relatórios que, ao final, não dizem nada, pois a 

interpretação dos mesmos por um grupo de pessoas é que geram as ações e 

decisões que a empresa espera. 

O intuito da Gestão do Conhecimento é tratar o Conhecimento como um ativo da 

empresa, como algo que possa permanecer nela, mesmo que as pessoas não 

façam mais parte da organização. O objetivo principal é não perder a velocidade 

nas tomadas de decisão, quando se perdem funcionários. 

Para que isto ocorra é necessário que haja uma mudança no comportamento dos 

executivos, independentemente da posição hierárquica em que ele esteja. A 

retenção do conhecimento não pode ficar a cargo da tecnologia, pois esta tem de 

ser encarada como um meio de reter e distribuir as informações, e quem sabe 

com os avanços que existem, com a massificação da Internet, o uso intensivo das 

Intranets pelas empresas, e pela compreensão da importância do ser humano no 

processo produtivo, estejamos no ponto em que haverá a convergências dos 

conceitos. O uso de som, imagem, a portabilidade das informações, a queda dos 

sistemas proprietários, a desmistificação da tecnologia, dentre outros fatores que 

ocorreram na última década são combustíveis para a máquina do Conhecimento, 

mas a matéria-prima essencial precisa ser preparada, o Homem. 

Para que possamos ser efetivos na Gestão do Conhecimento é necessário que as 

pessoas estejam preparadas para isto, então precisamos desenvolver algumas 

habilidades e treinar outras, que são inatas ou intuitivas. Precisamos saber 

trabalhar em grupo, aprender a perceber as necessidades do grupo, identificar em 
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que estágio o mesmo se encontra, mas principalmente como fazer para 

desenvolvê-los, no que tange às relações e a busca por resultados. 

O uso do mapa de conhecimento (ver anexo I) pode ser muito útil no registro do 

processo de desenvolvimento de idéias. Para desenvolver trabalho em grupo 

existem vários mecanismos, que não fazem parte deste estudo. O intuito aqui é 

apresentar algumas pequenas formas de se entender os grupos em que nos 

relacionamos e principalmente, analisar em que estágio eles se encontram.  

Desenvolvimento de grupos 

Com o aumento do crescimento das organizações, tornou-se claro que nenhuma 

pessoa tem capacidade de supervisionar sozinha todo um empreendimento. 

Portanto, é necessário que se desenvolvam habilidades cooperativas. Muitos 

líderes ou gerentes as têm inatas, mas não as usam. O que geralmente é 

desconhecido é que estas habilidades podem ser aprendidas. Se não as forem, 

então o resultado será a falta de comunicação adequada, queda de motivação, 

trabalhadores descontentes, relacionamento deficiente, perda de produtividade 

etc. 

Se considerarmos a organização como um sistema, então poderemos diferenciar 

três subsistemas: 

       1) subsistema econômico (negócio); 

       2) subsistema técnico (conhecimento); 

       3) subsistema social (gente). 

É óbvio que teremos que dar atenção ao desenvolvimento do subsistema social, 

se quisermos criar uma organização viva, dinâmica e capaz de encontrar suas 

tarefas e metas nestes tempos de mudanças constantes. Somente pessoas ativas, 

motivadas e que trabalham com energia podem dar vida a uma organização. 
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Na empresa, que prima muito pelas ações econômicas, e técnicas, deixando por 

último a parte social, percebe-se que deverá amadurecer, pois atualmente é 

sabido que as pessoas fazem a diferença na velocidade de resposta ao mercado. 

Ter foco somente nos negócios e na parte técnica, torna a empresa “pobre” e 

pouco criativa. Isto não quer dizer que a empresa irá acabar ou que está fadada 

ao fracasso, mas sim que demorará a perceber as coisas novas a fazer, e será 

uma seguidora de tendências, e não a criadora das mesmas. 

Sabemos que se não desenvolvermos o subsistema social ou de recursos 

humanos muito tempo será gasto com o desenvolvimento de procedimentos e 

controles, numa tentativa de tornar a organização dinâmica, influenciando-a de 

fora.  Isto não é realmente efetivo, desde que procedimentos e controles, quando 

enfatizadas em demasia, têm efeito restritivo, de modo que acabam prejudicando 

os fins a que se destinam. O subsistema social precisa ser abordado diretamente 

e de maneira diferente da usada nos subsistemas econômico e técnico. Isto nem 

sempre é compreendido, surgindo dai um problema real, pois a maior parte do 

nosso treinamento é feita ou na esfera econômico-financeira ou na técnica. 

Quando a organização está muito focada em processos, automatizada e envolta 

em procedimentos, há naturalmente uma redução da participação das pessoas. 

Muitas críticas são feitas às organização, e normalmente se ouvem comentários 

que indicam que as pessoas estão mecanizadas, e que são vistas como números. 

Isto é facilmente entendido, contudo se envolvermos as pessoas em cinco 

aspectos, muitas vezes a parte da organização que fora reduzida por sistemas, 

procedimentos e formas autocráticas de controle pode ser reavivada. Estes cinco 

aspectos são: 

1) Envolvimento no planejamento; 

2) Comunicação nos dois sentidos; 

3) Envolvimento na solução de divergência; 
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4) Envolvimento na tomada de decisão, de acordo com o nível hierárquico 

dentro da organização; 

5) Avaliação do trabalho. 

Um gerente experiente considerará isto como sendo óbvio, mas se examinarmos o 

comportamento em muitas organizações, veremos que não é praticado. 

A formação de equipes é veículo muito útil para reavivar o sistema social em 

rápido declínio, pois faz uso de todos estes aspectos. Isto significa, portanto, que o 

indivíduo está integrado na equipe de acordo com sua área de responsabilidade. 

Por experiência sabemos que não é possível construir uma equipe de imediato; 

esperar que em um ou dois dias se consiga uma equipe disposta e capaz de 

solucionar os problemas com que se defronta. Isto requer tempo. 

Conforme as equipes vão se desenvolvendo, passam por diversas fases. A 

primeira fase obviamente é cheia de incertezas; freqüentemente indisciplinada e 

muitas vezes pode parecer até que não vale a pena perder-se tempo com 

reuniões e discussões. Gradualmente conforme a equipe vai se dando conta que 

tem que funcionar conjuntamente se desenvolvem alguns procedimentos e 

introduz-se uma certa autodisciplina. Finalmente a equipe está em condições de 

desenvolver procedimentos flexíveis, de acordo com a tarefa que se apresenta. 

Portanto, as pessoas se reúnem dentro de uma situação de trabalho como uma 

equipe, passam por uma série de etapas antes de poderem sentir-se como sendo 

uma equipe. Identificamos que os grupos podem se encontram em estágios 

diferentes, e classificados como sendo: 

1) Grupo Imaturo; 

2) Grupo Racional; 

3) Grupo Maduro. 
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Fases de Desenvolvimento de uma Equipe 

Grupo Imaturo Grupo Racional Grupo Maduro 

Ater-se a opiniões pessoais Sistemático Sistemas Flexíveis 

Não escutar Escutar polidamente Escutar realmente 

Incerteza Negociar Desistir da meta individual 

em favor da meta do grupo

Conflito ou fuga Procedimento Rígido Criatividade 

Idéias fixas Passividade Motivação e empenho 

Manipular para obter 

vantagens 

Manter a discussão 

tranqüila 

Envolvimento total com 

propósito comum 

 

Descrição dos Estágios de desenvolvimento dos grupos 

Primeiro Estágio – Grupo Imaturo (Orientado pelo indivíduo) 

As pessoas chegam com intenções conscientes e também algumas inconscientes, 

das quais nem elas mesmas sabem. Elas dependem de um líder que as capacite 

de trabalharem juntas. Muitas vezes elas se subdividem em facções e torna-se 

claro que terão que se esforçar para colaborarem a fim de conseguirem um 

progresso até alcançarem um estágio onde não se trata de ganhar ou perder a 

causa; onde não se trata de vencer os argumentos pelo domínio e força 

desperdiçando-se o que poderia ser uma contribuição valiosa. 

Segundo Estágio – Grupos Racional (Orientado pelo sistema) 
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Para ser levado mais adiante, neste estágio o grupo depende de procedimentos 

objetivos e não de uma personalidade que o lidere. Os procedimentos de trabalho 

já são melhores, mas há a tendência de se ater a técnicas ou sistemas. Isto pode 

ter o efeito de sufocar as boas qualidades do individuo. Negociar e manipular faz 

parte deste estágio. Através de constantes avaliações das atividades do grupo 

referentes ao que o grupo realmente pretende, pode-se progredir até o próximo 

estágio. 

Terceiro Estágio – Grupo Maduro (Orientado pelo grupo e para a tarefa) 

Através do constante trabalho conjunto, o grupo ou a equipe começa a 

desenvolver uma nova identidade que é diferente daquela dos membros 

individuais. Isto leva em consideração tanto os alvos individuais como os do grupo. 

Aqui o intuito é realmente o de cooperar para que se possa explicar e escutar as 

idéias reciprocamente, aceitando e compreendendo os sentimentos recíprocos e a 

vontade de trabalhar para chegar a um alvo comum. 

Os três estágios de um grupo imaturo, racional e maduro são descritos em termos 

de planejamento das ações, exploração das idéias sem críticas, julgamento do 

que foi exposto, tomada de decisão com base nas idéias julgadas e a avaliação do 

processo de construção da decisão. Os grupos possuem culturas diferentes, 

independentemente do estágio em que se encontram, mas devemos ter como 

meta desenvolver o grupo para atingir a maturidade. Isto deve ser visto como algo 

contínuo e não "agora somos um grupo maduro e nunca mais deixaremos de sê-

lo". 

Sabemos que quando introduzimos novos membros ou quando alguém se retira, o 

grupo terá que passar novamente pelas fases até chegar à maturidade. 

Com uma certa percepção destes diferentes modos de operar, o grupo agora pode 

ser visto como algo mais que simplesmente um número de pessoas com 

diferentes experiências e qualificações. 
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Os membros entram num grupo trazendo suas próprias idéias, sentimentos e 

intenções. Formação de equipe significa usar todos estes recursos de forma a 

contribuírem para que a meta do empreendimento seja alcançada e que, ao 

mesmo tempo, os membros individuais possam dar contribuições de acordo com 

suas capacidades. 

Desenvolver o capital humano é a responsabilidade de todos os líderes, gerentes 

ou supervisores que levam o trabalho a sério. Isto requer uma abordagem que 

pode ser nova para eles, uma vez que seus conhecimentos talvez sejam mais 

ligados a questões técnicas que podem ser abordados mais objetivamente, 

enquanto que as pessoas e sua maneira de funcionar variam de caso para caso. 

Portanto, o líder deve ter consciência da dinâmica da situação de um grupo e 

também ter a habilidade de lidar com a mesma.  

Os objetivos para o desenvolvimento de uma equipe são: 

1) Alcançar metas superiores às individuais; 

2) Proporcionar satisfação individual e permitir contribuições; 

3) Melhorar a execução e o controle; 

4) Proporcionar a flexibilidade para adaptar-se à mudança de circunstâncias; 

5) Fazer uso dos recursos dos membros; 

O que a Equipe não é: 

• Ela não é a abdicação do líder a favor dos membros da equipe. O líder é o 

responsável em uma dimensão muito maior do que jamais anteriormente; 

• A equipe não é dirigida por comitês. Um comitê é uma estrutura mecânica. 

Um grupo é uma entidade flexível, orgânica e dinâmica, capaz de alcançar 

alvos que estejam acima do que se pode visualizar inicialmente; 
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• Discussões em grupo não são meramente reuniões que consomem tempo. 

Elas destinam-se a resolver problemas onde há necessidade de trabalho 

interdependente. Não é uma reunião social de pessoas, na qual elas têm 

oportunidade de ventilar seus problemas e sentimentos: é uma 

oportunidade de contribuir para um todo maior. 

Principais conselhos ao líder de um grupo 

• Paciência 

 A atitude de que as pessoas podem desenvolver-se quando lhes é dada 

uma oportunidade; 

• Regularidade das reuniões 

 Conscientização de que não se deve esperar resultados imediatos: 

 Avaliações constantes para melhorar o desempenho do grupo. 
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Capítulo IV - Estudos de Casos 

A seguir descreverei dois casos onde pretendo demonstrar como utilizamos o 

conhecimento e efetivamente podemos gerenciá-lo, mas normalmente não nos 

damos conta disto. Os nomes das empresas e devidos departamentos serão 

omitidos. 

Caso 1 - Conhecimento - Geração de táticas e estratégias empresariais. 

Durante uma década trabalhei numa empresa do ramo de seguros. Iniciei minhas 

atividades na área de informática, sendo contratado como Programador Sênior. 

Após alguns meses fui promovido a Analista de Sistemas JR., e passei a dar 

suporte a alguns sistemas. Comecei então a entender o funcionamento da área de 

seguros, e a me relacionar com as pessoas dos diversos departamentos internos.  

Por questões estratégicas, a empresa decidiu efetuar o “downsinzing”, 

considerando os custos de manutenção do hardware e software, e as 

necessidades de expansão previstas. Iniciou-se então um grande trabalho, 

movimentando toda a empresa, ou seja, Usuários e Tecnólogos. Aumentei com 

isto a compreensão sobre os fluxos de funcionamento da empresa, assim como 

eram tomadas as decisões. Após quatro anos de Informática, e tendo participado 

da migração do sistema para plataforma baixa, fui convidado a assumir uma área 

intermediária entre a Informática e a área usuária. Com esta mudança, aumentei a 

quantidade de informações sobre o funcionamento da Seguradora, e o 

envolvimento com outras áreas. 

Após quatro anos fui promovido a gerente de uma área operacional, devido aos 

conhecimentos que obtive dos negócios associado a visão sistêmica. A 

capacidade de perceber, entender e melhorar processos aumentou, assim como o 

contato com as demais áreas da empresa. 
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Com a chegada da Internet fui convidado a cuidar deste projeto, pois reunia o 

conhecimento dos processos e fluxos da empresa, as necessidades estratégicas, 

e a visão sistêmica. 

Desenvolvemos diversas soluções e aplicativos para os corretores de seguros, 

pois se tratavam do foco principal para a redução de custos imediatos com o uso 

da Internet. 

Devido a experiência e conhecimento da empresa, iniciamos, após um ano, 

estudos para reduzir custos internos com o uso da Internet. Diversos foram os 

trabalhos executados, contudo um em especial me faz classificá-lo como sendo 

apropriado para um estudo de caso. 

Decidimos iniciar nossos serviços no setor de Assistência 24hs, que tem como 

finalidade administrar os serviços prestados por terceiros. 

Começamos então a imaginar o que poderíamos fazer para reduzir os custos 

daquele setor, e solicitamos ao Gestor que nos permitisse estudar sua área e 

propor alternativas. 

Dentre tantas funções percebemos que o contato com estes terceiros sempre 

ocorreu por telefone ou rádio, isto fez com que fosse criada uma área de 

Atendimento para estes prestadores de serviços. Com o avanço tecnológico do 

uso de GPS (sistema de posicionamento por satélite), todos os terceiros que 

prestavam serviços para a Seguradora passaram a instalar tal dispositivo em seus 

carros, evitando assim o uso do rádio para passar informações, uma vez que 

através do posicionamento do veículo, o sistema automaticamente remetia o 

chamado de um serviço ao carro livre mais próximo. 

Nosso estudo identificou que as bases dos terceiros aumentaram o volume de 

contatos telefônicos com a central de atendimento, e que estava sendo 

providenciado o aumento de quadro de pessoas para a central. Este crescimento 

estava sendo gradativo, e havia sido percebido pelo Gestor, contudo, a solução 

para isto era aumentar o quadro. 
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Tendo em mente a premissa de redução de custo e como funcionava o 

departamento, a equipe Internet iniciou um projeto para que fossem eliminados 

tais atendimentos. Criamos um site destinado somente aos prestadores de 

serviços, no qual através de uma identificação prévia eram apresentadas as 

posições dos carros da frota pertencentes ao prestador de serviço, sendo que a 

atualização dos dados era “on line”. Com isto foram reduzidas aproximadamente 

1.000 ligações diárias. Com a percepção da potencialidade dos recursos da 

Internet, o Gestor da área iniciou então uma parceria com a equipe Internet para 

providenciar novas informações aos prestadores, a fim de reduzir as interferências 

diárias e rotineiras que possuía. 

Coloco isto como um estudo de caso, pois o processo de desenvolvimento desta 

solução contou em muito com a Gestão do Conhecimento. A princípio havia um 

problema latente, mas o Gestor não tinha o conhecimento do que a empresa 

poderia lhe oferecer para saná-lo. A equipe Internet tem o conhecimento e visão 

do que pode ser feito pela empresa, mas não sabia como e onde aplicá-la. A 

capacidade de fazer a fusão das duas necessidades, e transformá-las em 

resultado econômico palpável é função da Gestão do Conhecimento. Neste caso 

representado pelo facilitador entre os dois mundos. Mais do que nunca o uso da 

tecnologia como ferramenta para dispor a informação aos prestadores de forma 

rápida via Internet, foi o fato mais relevante neste caso. Contudo a ausência do 

conhecimento de processos e fluxos, e da necessidade da área usuário pelo 

departamento de Tecnologia, prova que a Gestão de Conhecimento não pode ficar 

a cargo desta área, mas de pessoas que conheçam os três mundos: O Mundo dos 

Processos, o Mundo Tecnológico e o Mundo Estratégico, pois somente assim 

poderão ser criadas as táticas corretas para se atingir o objetivo empresarial, com 

decisões certas, claras e rápidas. 
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Caso 2 - Adquirindo conhecimento, garimpando dados e lapidando 
Informações. 

Tudo na vida é mutável, e o mesmo ocorre no mundo profissional. Como não 

poderia deixar de ser, troquei de emprego. Entrei numa nova organização do 

mesmo ramo da anterior, seguros. 

Após anos trabalhando nesta atividade, e conhecedor de processos e fluxos não 

senti qualquer tipo de receio de aceitar o novo desafio. 

Passadas algumas semanas, percebi que o meu conhecimento que era totalmente 

válido e positivo na organização anterior, não foi desperdiçado, contudo em muito 

não passa de informação, e que o grande diferencial que se tem é conhecer o 

informal da empresa, pois além dos processos e fluxos, também mudam as 

pessoas, onde sabemos que o conhecimento reside com maior intensidade. 

Passei então a mapear os processos os quais estou envolvido diretamente, mas 

também a relacionar as pessoas com as soluções que precisarei ter.  

O material existente sobre as atividades e o funcionamento do produto está 

desatualizado, e novamente vem à tona a questão: “Fazer uma documentação 

não é tão complicado como mantê-la atualizada”. 

Minha nova equipe não tinha o mesmo preparo da anterior, e logo iniciei um 

processo de transformação na forma de pensar, sentir e querer. Considerei que a 

necessidade de preparar as equipes para as transformações e entender como é o 

aprendizado da organização, da minha nova equipe, e o meu próprio, são 

fundamentais para poder ampliar rapidamente minha visão sobre a empresa e 

iniciar o abastecimento de informações para a geração de conhecimentos e 

soluções para a organização.  

Experimentei uma sensação muito boa no que tange a conhecimento. Tenho a 

oportunidade de efetuar novos projetos similares aos feitos no passado, e graças 
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a vivência, experiência e conhecimento, poderei ter erros novos e não cometer os 

mesmos. 

Considero isto como um estudo de caso, pois todo o conteúdo de conhecimento 

que possuía está sendo questionado, devido à nova composição Organização-

Funcionários-Liderança. 
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Capítulo V - Considerações finais 

No decorrer deste trabalho, diversos questionamentos surgiram para mim, contudo 

não pude desviar meu foco, mas vale ressaltar aqui estes questionamentos, como 

uma forma de impulsionar novos estudos e usos sobre a Gestão do Conhecimento 

nas organizações. 

Qual a relação existente entre a idade média das pessoas que estão na empresa 

e o tempo de casa dos funcionários, no que tange a resistência dos grupos à 

aceitação de novas idéias, e técnicas de trabalho? 

As áreas relacionadas com a Gestão de Pessoas percebem o papel fundamental 

que possuem, como ferramentas para as mudanças nas organizações? 

Como avaliar se a empresa está preparada para a Gestão do Conhecimento? 

Quem demandará esta necessidade? O mercado ou os acionistas? 



 40

Conclusão 

Após estudos, análises e recordando toda a minha vida profissional, percebo que 

existe um grande vale sobre o que é a Gestão do Conhecimento. Como seres 

humanos, desejamos sempre colocar as “coisas em caixas específicas”, desta 

forma o controle de qualidade dos produtos de uma indústria possui uma área 

responsável, o depto. Jurídico tem a incumbência de analisar os contratados dos 

fornecedores, e assim por diante, sendo que há uma tendência natural da 

transferência da responsabilidade para a tal “caixa específica”, quando todos 

sabemos que a responsabilidade pela qualidade é de toda e qualquer pessoa da 

empresa; o departamento jurídico tem todo o embasamento para as análises que 

faz, mas “expertise” do negócio, a tratativa com o fornecedor, os problemas que 

podem ocasionar perdas irreparáveis para a empresa, está justamente no 

funcionário que lida diariamente com material proveniente do fornecedor. Sendo 

assim a responsabilidade não pode ficar atrelada somente ao departamento 

jurídico que irá avaliar e resguardar a empresa de perdas financeiras etc., mas 

que não tem total conhecimento sobre os impactos de produção que podem 

causar as falhas dos fornecedores. 

Não estou aqui efetuando qualquer tipo de crítica quanto ao trabalho de qualquer 

departamento existente nas empresas, mas sim relatando que durante muitos 

anos vivemos separando as tarefas, ações e responsabilidades, e descobrimos 

sempre que havia uma pessoa ou grupo de pessoas, que faziam com que o 

processo funcionasse, gerando os relacionamentos interpessoais intensos, 

simplificando caminhos, conhecendo claramente as pessoas dos outros 

departamentos que resolvem rapidamente os problemas. Aliás, isto é 

Conhecimento. Enfim o que as empresas sempre registram são os fluxos os 

processos, os anteprojetos e projetos, os desenhos, as bases de dados, tudo o 

que pode ser materializado, mas não conseguem reter as relações, não 

conseguem substituir pessoas, e fazer com que o recém chegado, consiga na 

mesma velocidade obter os resultados que esperava ter com o antigo funcionário. 
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Por mais experiência que o recém contratado tenha, no que tange a parte técnica, 

as decisões a serem tomadas, não serão na mesma velocidade, pois o grupo 

mudou e como vimos no Capítulo III, por mais maduro que fosse, agora deixou de 

ser. Deverão ser reconstruídos os vínculos de confiança entre as áreas, e 

descobrir e seguir a dinâmica que cada departamento segue, respeitando e 

utilizando sua autonomia. 

Quando falamos em Gestão do Conhecimento, muitas vezes nos perdemos 

tentando mapear coisas que não poderão ser mapeadas. Tentamos criar 

mecanismos de reter não necessariamente o conhecimento que a pessoas têm, 

pois ao saírem da empresa e se dirigirem às suas casas, este conhecimento, a 

experiência vivida, vai junto, mas sim reter a sabedoria que possuem, e o 

discernimento em tomadas de decisões, e entender como e por que chegaram 

àquela conclusão. 

Há ainda uma discussão sobre onde deverá estar alocada a Gestão do 

Conhecimento, se no departamento de Controle de Qualidade, nos Recursos 

Humanos, no O&M, na Informática, se ligada diretamente a direção da empresa, 

se deve ser um departamento independente. 

Minha visão a princípio era de que deveria haver um lugar específico sobre 

Gestão do Conhecimento, e este departamento deveria estar ligado a Direção da 

Empresa. Hoje tenho uma evolução desta visão. Creio que deve haver um lugar 

que zele, que garanta, que oriente aos departamentos sobre as vantagens da 

Gestão do Conhecimento, que identifique qual o verdadeiro negócio da empresa e 

trabalhe muito próxima da área ou áreas que mais se relacionam com o negócio 

em si. Entendo que todas as áreas são importantes, mas variando de empresa 

para empresa, e nos ramos de atuação, entendo que deva ser tratado primeiro o 

ponto que pode gerar maiores prejuízos para a empresa, caso haja a perda de 

muitos funcionários para a concorrência ou outro motivo qualquer. Existem áreas 

que são vitais para o funcionamento da organização, e outras que são vitais para 

o funcionamento do negócio. Por exemplo: a área de Contabilidade ou 

Controladoria é extremamente importante para qualquer Organização, mas para 
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uma Empresa de desenvolvimento de hardware, podemos entender que a área de 

Engenharia é vital para o negócio. 

Hoje entendo que devemos ter Ativistas do Conhecimento, pessoas que estão na 

empresa não retendo o conhecimento, mas garantindo que ele está sendo 

transferido para outras pessoas da mesma área, buscando uma forma de registrar 

os processos, os projetos e relatar as relações interdepartamentais em Intranets, 

rompendo com isto as “ilhas de informações” ou “buracos negros do 

conhecimento”. 

Isto é mais fácil de se escrever do que de se fazer, não tenho a menor dúvida, 

mas só podemos ter isto funcionando se a empresa, entenda-se aqui a Cúpula, 

decidir que o Conhecimento é um ativo, e como tal deverá ser cuidado e 

valorizado, permitir que sejam feitos trabalhos em grupos, com o intuito de trocas 

de experiências, e evolução das equipes. A Gestão do Conhecimento não pode 

ser encarada como um meio de treinamento, mas com certeza o treinamento é um 

dos principais fatores para dissolução dos “buracos negros do conhecimento”. 

Hoje visualizo a Gestão do Conhecimento, com um formato diferente de tempos 

atrás, percebo que o interessante numa Empresa não é saber somente como as 

coisas funcionam, ou por que elas funcionam, mas sim como poder tomar a 

decisão mais acertada agora, e não demorar meses ou até anos e perder a 

oportunidade; e nem criar um mecanismo “bola de cristal”, pois a nossa vida é 

dinâmica, e o mesmo acontece com as Organizações, que sofrem diversas 

influências internas e externas. 

A socialização, descrita por Nonaka, tem uma influência direta sobre esta linha de 

raciocínio, mas isto só ocorrerá em grupos onde confiança e respeito sejam  

valores principais, que estejam maduros para discutir o porquê das coisas, e 

principalmente para efetuarem e receberem críticas. 

Acredito, que os líderes tem o principal papel sobre a difusão do conhecimento em 

suas áreas, seja através de “círculos de conhecimento” (espaço reservado para a 
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discussão e troca de experiências) ou através do “job rotation” (troca periódica de 

tarefas), que pode causar transtornos iniciais, mas que trarão benefícios futuros. 

Se tudo isto depende do líder, gerente ou supervisor, por que então ter uma área 

específica para zelar pela Gestão do Conhecimento? 

A resposta é muito simples, o ser humano se acomoda rapidamente com as 

situações. É claro que estou sendo generalista, mas deverei ser para poder traçar 

um pensamento; devemos então criar uma condição que esteja fora de sua 

vontade ou poder de atuação que o motive a promover as trocas entre os grupos. 

O uso do Mapa do Conhecimento poderá ser uma ferramenta muito aplicada, pois 

não exige altos investimentos e para pode ser colocada em prática imediatamente. 

O uso da Intranet é indispensável, mas simplesmente colocar a informação lá, veja 

que não se trata de conhecimento, e deixar para que qualquer um consulte, é se 

esconder atrás da máxima “Eu disponibilizei, mas as pessoas não acessam”, não 

resolve absolutamente nada. Ter uma postura de relator, ou seja, registrar fatos e 

não promover a divulgação e o conhecimento destes para outros relacionados 

com a atividade, faz com que tudo o que tenha sido feito neste trabalho seja 

desperdiçado. 

As pessoas nas organizações devem ser preparadas para entenderem que são 

importantes pelo que sabem e pelas soluções que geram, e não pelo fato de 

dominarem uma pequena quantidade de Informação. As pessoas devem se 

conscientizar que são importantes para a Organização pelo Conhecimento que 

têm, e que são capazes de distribui-lo e adquirirem novos, que são capazes de 

aprenderem. 

A principal barreira para a Gestão do Conhecimento está na cultura das 

organizações, de seus líderes e colaboradores. Para que haja um processo 

saudável de expansão do conhecimento, deve haver o despreendimento das 

pessoas quanto as suas atividades, a disassociação de pessoas a tarefas, deve 

haver uma pré-disposição a erros. O “Caos Criativo”. 
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A chave do sucesso está em investir nas pessoas, prepará-las para serem 

despreendidas, para terem em mente a importância da troca das informações, 

forçar para que haja o “job rotation”, criar círculos de debates.  

Acredito muito que o sucesso está nas pessoas, e não em meios eletrônicos. Que 

as informações devam ser armazenadas de forma simples e clara para que o 

entendimento possa ocorre em qualquer lugar do mundo; que o ensino a distância 

deverá ser um dos maiores difusores de experiências, e que possa levar 

rapidamente para as “pontas” da empresa a capacitação, conhecimento e, por 

conseqüência, a autonomia nas decisões. 

Encerro meu trabalho, reforçando que o mais importante não são os bilhões de 

dados, as milhares de informações, mas sim a velocidade das decisões corretas. 

Desejo que as pessoas tenham atitude; que seja permitido errar, para que possam 

aprender; que consigamos divulgar os erros e acertos, para enfim cometermos 

erros novos. 
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Anexo I 

Mapas do Conhecimento – Explorando o campo minado 

Existem várias maneiras de se armazenar informações e resgatá-las novamente, a 

fim de serem trabalhadas e se tornarem conhecimento. 

A seguir demonstrarei uma forma, a qual fui me adaptando ao longo do tempo e 

que muito me ajudou no resgate de assuntos. Utilizo esta ferramenta para 

entender situações desconhecidas e validar com meus interlocutores, se o 

entendimento está correto. 

Basicamente se resume em conter numa única folha, através de representação 

gráfica, toda a situação vivida. Veja que esta é uma forma encontrada por mim 

para armazenar informações, isto não quer dizer que funcione para outras 

pessoas, contudo devido à simplicidade do conceito, creio que vale a pena se 

tentar. 

Vários foram os nomes dados para os processos que pudessem agir como 

retentores de informação, como índices para a memória. Na área de informática, 

percebe-se que historicamente sempre houve a tentativa de obter isto, seja com a 

Análise Estruturada de Tom DeMarco (DFD - Diagramas de Fluxos de Dados ou 

“bologramas”), seja nas notações UML, mais recentemente. 

Como fazer: 

1) Coloque no centro do papel, dentro de um retângulo, o tema, ou 

experiência vivida, ou o assunto principal que está sendo estudado; 

2) Ao seu redor, mas não muito próximo acrescente, também dentro de 

retângulos, os demais pontos importantes que influenciam o assunto, ou 

conforme sua avaliação que mereçam destaques; 

3) Ao redor destes retângulos, comece a contar a história, ou seja, acrescente 

outros retângulos que expliquem o principal; 
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4) Através de traços conecte as figuras, numa ordem de entendimento sua; 

5) Acima de cada traço deverá existir um verbo que expresse a ação que 

conecta as idéias. Coloque-o sempre no indicativo. 

6) Sobre cada retângulo podem ser colocadas expressões que lhe ajudem no 

entendimento da idéia contida dentro do retângulo; 

7) Cuidado para não exagerar e colocar um excesso de palavras. Não existe 

uma regra de quanto se deve colocar, mas o ideal é que o mapa não fique 

poluído. 

A construção do mapa não acaba ao término do desenho, mas sim quando você 

observá-lo e ele lhe disser algo. Sendo assim é comum você refazer o mapa 

diversas vezes, até que atinja o estágio de satisfação e compreensão. 

Com o tempo, vamos criando nossas próprias regras, e simplificando a forma de 

criar os mapas, mas o importante é ter em mente que esta é uma ferramenta que 

pode lhe ajudar a compreender fenômenos e também a repassar para as pessoas 

que trabalham com você o entendimento de tal fenômeno. 

Por experiência sei que muitas pessoas olham o mapa, e automaticamente dizem 

que nada entenderam, sem analisar previamente: sem um olhar mais crítico. 

Contudo, ao se fazer a explanação sobre como a idéia está contida no papel, 

como ela está representada graficamente numa única folha, invariavelmente surge 

um ar de surpresa por perceberem a possibilidade de se representar idéias de 

forma clara, e não descritiva. 

Desejo reforçar que não existe o certo ou errado, na forma de se elaborar os 

mapas, mas sim que existem formas diferentes de se perceberem e atribuírem 

pesos aos assuntos e coisas, conforme nossas crenças e valores pessoais e 

profissionais. 
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