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Tudo começa com o conhecimento

“A gestão do conhecimento é um assunto multidisciplinar e não pode se 
limitar aos interesses de qualquer área específica de uma empresa.”
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O conhecimento tem assumido um importante e decisivo papel em prol do 
crescimento das organizações de um modo geral. Entende-se que o dinamis-
mo, que tem caracterizado os mercados, corrobora de forma relevante para 
que o conhecimento passe a ser compreendido como um fator essencial para 
qualquer empresa que pretende se perpetuar em uma posição de destaque 
em sua área de atuação.

1.1 A relevância da gestão do conhecimento
A grande mudança a que as empresas têm se submetido, nos últimos anos, 
para continuarem competitivas no mercado foi caracterizada pela maior 
rapidez com que suas atividades devem ser desenvolvidas para atender de 
maneira mais eficiente seus parceiros e clientes.

Entende-se que essa maior velocidade para o desenvolvimento de suas 
atividades permitirá que uma organização tenha maior sucesso na análise das 
ações tomadas por seus concorrentes, tanto no desenvolvimento de seus planos 
estratégicos como no atendimento de suas metas organizacionais.

Sob o ponto de vista acadêmico, a gestão do conhecimento é um campo 
novo na confluência entre teoria da organização, estratégia gerencial e siste-
mas de informação. Por tal motivo, são freqüentes as questões sobre gestão do 
conhecimento associadas a diferentes disciplinas, entre elas organização do 
aprendizado, reengenharia de processos, corporações virtuais, novas formas 
de organização, educação para o trabalho, criatividade, inovação e tecnologia 
da informação.

São inúmeras as áreas de conhecimento relacionadas com os conceitos 
voltados para a gestão do conhecimento, dentre as quais se destacam as 
apresentadas na Tabela 1.1.

As principais conseqüências do recurso conhecimento para a sociedade 
são:

• A valorização do ser humano detentor do conhecimento.

• A identificação dos recursos de produção não mais como fatores 
determinantes, uma vez que a tecnologia pode resolver a questão.

• A materialização dos conhecimentos em tecnologias, com a substi-
tuição, parcial ou total, da mão-de-obra no processo produtivo.
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• A tendência acentuada para a expansão do setor de serviços, mais especi-
ficamente os de entretenimento, softwares, serviços eletrônicos, bem como 
os de pesquisas nas áreas de biotecnologia, cibernética, entre outros.

• O fato de os produtos consumirem cada vez menos recursos materiais 
e mais recursos intelectuais.

Tabela 1.1 – Áreas de conhecimento.
Fonte: Despres e Chauvel (1999) in Stankosky (2005) – adaptado.

Áreas de Conhecimento

Teoria dos Sistemas Teorias de Comunicação

Gestão de Risco Psicologia Organizacional

Pesquisa & Desenvolvimento Groupware

Sistemas de Suporte a Decisão Redes Virtuais

Modelagem e Simulação Planejamento Estratégico

Data Mining & Data Warehouse Gerenciamento por Objetivos

Sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) Teorias de Gerenciamento

Engenharia de Processos Qualidade Total

Sistemas de Gerenciamento de Informação Análise de Sistemas

Sistemas de Gerenciamento de Bancos de Dados Sistemas de Engenharia

Liderança Comunicação de Dados

Ética

O grande diferencial de uma empresa não está mais relacionado com a 
quantidade de equipamentos utilizados no processo produtivo, e, sim, com 
a soma de uma série de requisitos referentes ao conhecimento coletivo ge-
rado e adquirido, às habilidades criativas e inventivas, aos valores, atitudes 
e motivação das pessoas e ao grau de satisfação dos clientes. A partir desse 
entendimento, nota-se que os ativos intangíveis da organização assumem 
importância significativa, ainda mais pelo fato de ser freqüente a necessi-
dade de se desenvolver novas formas de criar, multiplicar e utilizar, eficaz e 
adequadamente, conhecimentos e habilidades.

Para alguns autores, o conhecimento é composto por um mix de expe-
riências, valores, informações e insights, o que permite a existência de uma 
estrutura que torna possível não apenas a incorporação de novas experiências 
e informações, mas também a avaliação da relevância delas. O conhecimento 
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tem origem no cérebro das pessoas e, sua presença nas organizações, não se 
restringe apenas ao conteúdo ou produção de documentos, mas principalmen-
te à aplicação de rotinas, processos e práticas inovadoras ou atualizadas.

A geração do conhecimento é feita pelo ser humano, acumulado e adminis-
trado pela sociedade e operacionalizado pelo ser humano para satisfação de 
suas necessidades. As organizações empresariais, que são sociedades de pessoas 
com objetivos bem definidos, reúnem e operacionalizam especialidades de 
conhecimento para, assim, alcançar maior eficiência e eficácia na gestão desse 
conhecimento, com o intuito de atingir seus objetivos e cumprir sua missão.

O papel da organização no processo de criação do conhecimento está re-
lacionado ao fornecimento do contexto apropriado para facilitar as atividades 
em grupo e criar e acumular conhecimento individualmente.

Uma vez que a geração do conhecimento está fortemente relacionada com 
as ações desenvolvidas individualmente, vale ressaltar a importância do papel 
desempenhado pelas organizações, o qual, de forma geral, deve estar fortemente 
atrelado às necessidades identificadas no ser humano. Só assim será possível a 
construção de uma base de conhecimentos que não estejam voltados a cada 
um de seus colaboradores individualmente, mas que sejam disseminados de 
forma coletiva entre todas as pessoas de cada um dos níveis hierárquicos.

1.2 A importância do conhecimento para uma organização
É importante para uma organização que os conhecimentos aprendidos e/ou 
adquiridos estejam ao alcance de todos. As informações devem estar à dis-
posição, ser acessíveis a todo o momento, para qualquer colaborador e em 
qualquer etapa de atividade dos processos existentes.

O resgate dos conhecimentos por meio de relatórios, documentos e procedi-
mentos prescritivos deve ser incentivado, assim como a descrição de todas as ativi-
dades e processos funcionais, de forma clara e de fácil compreensão, para que eles 
sejam utilizados por todos na empresa. No entanto, não basta tornar disponível o 
conhecimento explícito em forma de relatórios. Ele precisa ser avaliado e tornado 
acessível a pessoas que possam utilizá-lo para beneficiar a organização.

Já os conhecimentos que ainda se encontram exclusivamente nas cabeças das 
pessoas, apesar de necessitarem de um processo mais complexo para a sua cap-
tura, também devem ser geridos e, se possível, resgatados. Isso pode ocorrer por 
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meio de contatos diretos e conversas informais, o que possibilita que as pessoas 
se comuniquem, troquem informações e, por fim, experiências. 

A empresa já era considerada um repositório de conhecimentos nos estudos 
apresentados por Nonaka e Takeuchi (1995): “As empresas são, fundamental-
mente, organizações que sabem como fazer as coisas. Na verdade, uma empresa 
específica em um determinado momento é um repositório de uma faixa de 
conhecimento produtivo bastante específica, faixa essa que muitas vezes envolve 
idiossincrasias que a distinguem até de empresas semelhantes na superfície que 
atuam na(s) mesma(s) linha(s) de negócios.”

As informações e conhecimentos que compõem uma corporação, providen-
ciam os fundamentos básicos para o planejamento e o desenvolvimento de suas 
atividades, bem como para a avaliação dos seus objetivos e indicadores. Além 
disso, a maior parte do conhecimento necessário para que uma organização 
se mantenha competitiva já está disponível, mas inacessível, e, por não estar 
adequadamente organizada, faz com que a existência de um ambiente voltado 
para a identificação, a criação e a disseminação de conhecimentos seja uma 
condição necessária para que as metas de uma empresa sejam atendidas.

Daí a grande importância no desenvolvimento de atividades voltadas à gestão 
do conhecimento, que poderão contribuir, de forma prática e objetiva, para o 
atendimento das metas estratégicas de uma organização, a partir do uso das infor-
mações e experiências adquiridas e desenvolvidas ao longo de sua existência.

Acredita-se que tanto a informação como o adequado gerenciamento dela 
sejam os atuais fatores críticos de sucesso para uma organização, uma vez 
que são utilizados não apenas para a geração de conhecimento, mas também 
para o desenvolvimento de novas oportunidades de negócio. 

Segundo afirmações do notável Peter Drucker, talvez um dia o trabalho de um 
funcionário possa ser feito de forma automática por máquinas ou com o auxílio 
de tecnologias. No entanto, só o ser humano, com sua inteligência e habilidade, 
tem capacidade para aplicar a informação a uma determinada atividade. 

Tal afirmação serve para fundamentar a dependência que uma organiza-
ção tem de seus funcionários e, conseqüentemente, dos conhecimentos que 
eles possuem, ainda mais pelo fato de estarmos vivenciando a “sociedade do 
conhecimento”, na qual o conhecimento é o recurso básico e o principal papel 
é desempenhado pelo “trabalhador do conhecimento”. O mesmo Drucker en-
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fatizou, de forma mais clara, a importância do adequado gerenciamento desse 
bem intangível ao colocá-lo como fator crítico e um verdadeiro desafio para uma 
organização, que poderá utilizá-lo com significativa vantagem competitiva.

Tal entendimento reforça outra questão, também considerada relevante no 
atual e competitivo cenário corporativo, que, por tal motivo, se torna essencial 
para as empresas: a capacidade de aprender. Há a efetiva necessidade de que 
o aprendizado adquirido na primeira execução de uma atividade seja disse-
minado por toda a empresa, não podendo, de forma alguma, ficar restrito às 
pessoas que realizam essa atividade. É possível afirmar que uma organização 
que aprende está habilitada a criar, adquirir, interpretar, transformar e reter 
conhecimento, bem como, propositadamente, a modificar seu comportamento 
para refletir novos conhecimentos.

O próprio conceito de aprendizado em organizações passa, necessaria-
mente, por testar continuamente as experiências adquiridas ao longo dos 
tempos de forma a transformá-las em conhecimentos acessíveis a todos os 
colaboradores, o que é essencial para seu crescimento e perpetuação. Além 
disso, pode-se afirmar ques quando a organização se torna mais ciente da sua 
base de conhecimento, esta, articulada junto aos colaboradores, passa, cada 
vez mais, a fazer a diferença junto às suas ações e atividades voltadas para o 
atendimento dos seus objetivos organizacionais.

Também é importante considerar que o atual mundo empresarial é bas-
tante competitivo, compelindo as organizações a desenvolverem grande capa-
cidade de aprendizado. A partir daí, o processo de geração do conhecimento 
torna-se possível, assim como o próprio uso dele para o desenvolvimento de 
novas atividades e projetos.

Com base em pesquisas realizadas, verificou-se que os países mais ricos 
em ativos de conhecimento e capital intelectual e que neles baseiam cada vez 
mais suas economias, são aqueles com maiores índices de crescimento e desen-
volvimento. A preocupação em incentivar a criação de políticas e programas 
focados no melhor gerenciamento dos ativos intelectuais é um importante 
indicativo do crescimento da importância e identificação do conhecimento 
como um fator crítico de sucesso para a prosperidade das organizações e, 
conseqüentemente, dos próprios países.

A principal questão relativa a gestão do conhecimento em uma organização 
diz respeito a aproveitar os recursos existentes, a fim de que os colaboradores 
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tenham meios adequados para procurar, encontrar e empregar as melhores 
práticas já existentes, em vez de, a todo momento, tentar reinventar a roda.

Na economia atual, o conhecimento tem se tornado fator-chave para o sucesso 
de uma organização, uma vez que os fatores tradicionais de produção têm tido 
seu valor reduzido significativamente. Ao mesmo tempo, aqueles oriundos dos 
conhecimentos já explicitados e devidamente registrados têm se valorizado de 
forma representativa. Além disso, a gestão do conhecimento propicia que os fatores 
implícitos ou tácitos também produzam bons resultados para a organização.

A aplicação do conhecimento tem impactado de forma expressiva o valor 
das organizações, pois a materialização do uso desse recurso, bem como das 
tecnologias disponíveis e empregadas, para que seja possível a atuação em um 
ambiente globalizado, produz benefícios intangíveis que agregam valor para 
as empresas. O conjunto desses benefícios é chamado de capital intelectual, 
conceito que conduz à necessidade de aplicação de novas estratégias, de uma 
nova filosofia de administração e, por fim, de novas formas de avaliação do 
valor da empresa que contemplem o recurso do conhecimento.

É de entendimento comum que o grande motivo pela atribuição de maior 
relevância ao conhecimento de uma organização se deve à sua proximidade 
com outros dois importantes “atores” que têm recebido, cada vez mais, melhor 
tratamento nas empresas em geral: a tecnologia e a informação. As empresas 
em que tais questões são melhor gerenciadas, possuem produtos e processos 
com maior grau de inteligência instalada, fato que, por via de conseqüência, 
fortalece a constante inovação das atividades desenvolvidas.

Segundo Davenport e Prusak, “as únicas vantagens competitivas que uma 
empresa tem são o que ela coletivamente sabe, a eficiência com que ela usa o 
que sabe e a prontidão com que ela adquire e usa novos conhecimentos”. É 
exatamente essa eficiência e prontidão que vão fazer a diferença para qualquer 
organização que deseja ampliar não apenas seu mercado, mas também suas 
áreas de atuação. Além disso, deve ser ressaltado o fato de o conhecimento, que 
tem origem na cabeça das pessoas, permitir a avaliação e a incorporação de 
novas práticas e informações, justamente por ser uma mistura de experiências, 
valores, informações e insights, que podem estar presentes nas rotinas, proces-
sos e práticas das organizações, e não apenas em documentos teóricos.

O trabalho de Nonaka e Takeuchi considera que as empresas “criadoras 
de conhecimento” inovam e disseminam o conhecimento pela organização 
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inteira e o incorporam em produtos e serviços, levando em conta quatro 
processos de conversão de conhecimento: socialização, externalização, com-
binação e internalização.

Diante desse cenário corporativo, em que o conhecimento tem potencial 
para exercer função de grande relevância na expansão das organizações, é pos-
sível resgatar o conceito relacionado ao fato de a gestão do conhecimento ser 
o processo de obter, gerenciar e compartilhar a experiência e a especialização 
dos funcionários, com o objetivo de promover acesso à melhor informação, 
no tempo certo e da forma mais adequada. 

Entende-se que apenas com o perfeito alinhamento no uso de dois recursos 
principais – pessoas e tecnologias – uma organização poderá transformar 
informações em conhecimentos, sonhos em idéias e insights em ações de 
sucesso, com um espírito empresarial participativo e gerador de resultados.

Já em 1997, conforme dados apresentados em pesquisa publicada na 
revista Information Strategy Online, 73% dos gerentes e executivos de em-
presas européias entendiam que a gestão do conhecimento era uma coleção 
de processos que gerenciam a criação, a disseminação e a utilização dele, no 
intuito de permitir que os objetivos da organização sejam atingidos plena-
mente. Na mesma pesquisa, cerca de 89% dos entrevistados consideravam o 
conhecimento como a chave para o poder nos negócios. Para esses executivos, 
as áreas críticas que potencialmente podem ser beneficiadas pela adoção de 
práticas voltadas para a gestão do conhecimento são: 

• relacionamento com clientes;

• análise de desempenho da empresa;

• informações de mercado;

• tecnologia da informação;

• setores e nichos de mercado e, por fim;

• regulamentações externas. 

Dessa forma, as organizações que conseguirem utilizar seu vasto patrimô-
nio de conhecimentos, know-how e melhores práticas obtidas e desenvolvidas 
ao longo de sua existência poderão beneficiar-se com significativos ganhos, 
sejam eles financeiros, estratégicos ou operacionais, principalmente por cau-
sa da maior rapidez na produtividade, aumento no índice de satisfação dos 
clientes e maior competência organizacional.


