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Empresas latinas descobrem a gestão de conhecimento e agilizam soluções. Mas o sistema ainda 
é pouco usado 
 
Durante a teleconferência da Kodak Latinoamérica, em dezemb ro passado, via internet, um 
engenheiro argentino apresentou aos colegas um problema ocorrido no módulo óptico de um 
equipamento da empresa para a área médica. Os manuais disponíveis não ajudaram a resolver o 
defeito, identificado na tela do aparelho como "erro 602". Um engenheiro brasileiro disse que 
sabia como resolvê-lo, com um mero ajuste na tensão elétrica do aparelho. Problema resolvido, 
ambos redigiram um documento sobre esse procedimento e o armazenaram em um banco de 
dados. Desde 2000, todos os engenheiros da Kodak na região, têm à disposição uma grande base 
de conhecimento produzida em espanhol, que se integra à base de dados mundial da corporação. 
"Antes disso, era um caos", conta Lorena Meza, gerente de Serviço e Suporte da Kodak Chile. 
 
Essa prática de disseminação sistemática e organizada da inteligência de uma companhia é 
conhecida como gestão do conhecimento (knowledge management, ou KM, na sigla em inglês). O 
conceito começa a ser descoberto na América Latina, principalmente em empresas que têm na 
produção de conhecimento seu diferencial competitivo, como Petrobras e Embraer, ou 
consultorias. É um sistema que abrevia a busca de soluções, que muitas vezes já foram 
desenvolvidas por um funcionário da mesma empresa, mas em outra cidade ou mesmo outro 
país. "A KM é um sistema criado para que as empresas não tenham que reinventar a roda", diz 
Carlos Fontenelle, presidente da consultoria especializada brasileira Nottingham.  
 
Foi o que fez a consultoria argentina Grupo Assa para vencer companhias globais na disputa por 
um contrato da Petrobras Internacional/Perez Companc. "Foi um caso típico de reutilização de 
conhecimento", diz Federico Tagliani, gerente-geral da consultoria na sede de São Paulo. "Não 
que a proposta tenha sido feita na base do cut & paste (cortar e colar). Usamos os fundamentos 
da solução e a fizemos evoluir", diz Tagliani, sem detalhar o projeto.  
 
Os melhores casos de uso de KM estão justamente nas consultorias, segundo Paulo Feldmann, 
diretor da Bearing Point no Brasil. "Elas dependem totalmente da gestão de conhecimento, que é 
sua razão de viver", diz ele. Por exemplo, quando uma consultoria chega a um país, precisa ser 
capaz de trazer o conhecimento acumulado fora, e ter agilidade para recuperá-lo de maneira 
rápida e eficiente. "Em nosso caso isso é vital, concorremos com empresas globais de 80 mil 
funcionários", afirma Tagliani, do Grupo Assa. Para as empresas em geral, a questão é saber 
quando é necessário e como aplicar esse conceito, pois, além dos investimentos em tecnologia, a 
gestão do conhecimento muda a forma de trabalhar dos profissionais. 
 
INFORMAÇÃO DE CABEÇA. Segundo estudo realizado pela consultoria Delphi Consulting Group, 
em média 42% das informações de uma companhia residem na mente de seus funcionários, 
enquanto 26% estão em documentos em papel, 20% armazenados nos discos rígidos de PCs e 
12% em servidores acessíveis pelos empregados. Todo esse conhecimento pode ser organizado e 
reaproveitado para as novas demandas dos clientes.  
 
"Em uma empresa como a nossa, isso é evidente, nossa matéria-prima é intelectual", diz Tagliani. 
No Grupo Assa, que fatura cerca de US$ 18 milhões anuais em toda a América Latina, o chefe da 
área de business intelligence está em São Paulo, enquanto Buenos Aires é a sede do chefe do 
setor de infra-estrutura e seu maior especialista em CRM (gerenciamento de relações com 
clientes) está na Cidade do México. Em vez de manter um especialista-chefe de cada setor em 
cada uma das sedes, a consultoria usa a gestão de conhecimento para reduzir custos.  
 



Ricardo Fisch, diretor de Tecnologia Corporativa do Grupo Assa, baseado em Buenos Aires, lembra 
como as coisas eram diferentes antes da chegada da gestão de conhecimento na empresa. "Há 
dez anos, quando éramos poucos, era fácil trocar conhecimento, era mais informal e não-
estruturado", conta ele. Bastava um telefonema e um aparelho de fax. "O problema é que 
crescemos. Passou a ser comum o mesmo problema ser resolvido mais de uma vez." 
 
O sistema Knowledge Base foi lançado em 1998 e, a partir de então, todos os consultores do 
Grupo    
Assa passaram a alimentar a base de dados. O responsável envia o documento, com palavras-
chaves para facilitar a pesquisa. "É preciso seguir um padrão, senão ninguém encontra a 
informação", diz Manuela Camargo Bernis, gerente de Recursos Humanos do Grupo Assa em São 
Paulo. O documento é validado por um dos coordenadores das áreas da base de conhecimento, e 
só pode ser alterado ou eliminado pelo próprio autor.  
 
Na Kodak Latinoamérica, a base de dados foi criada em 2000 e tem documentação em espanhol 
sobre processos químicos, manuais de máquinas, treinamento, configurações, etc. É a ferramenta 
dos engenheiros que atendem cerca de 5 mil chamados mensais de lojas, laboratórios de 
revelação e hospitais que usam equipamentos Kodak. Antes da chegada do KM o engenheiro 
consultava vários manuais e demorava mais de um dia para descobrir o defeito. Hoje, os técnicos 
levam a base de conhecimento no notebook e a alimentam conectando-se com o computador 
central da Kodak. 
 
Mas não é simples organizar a base de conhecimento. Como uma tecnologia recente — 
consolidou-se há menos de cinco anos — a gestão de conhecimento ainda engatinha na América 
Latina. "O Brasil não é a terra das empresas que são knowledge based (baseadas em 
conhecimento)", afirma Stefano Bridelli, sócio da consultoria Bain & Co. em São Paulo. "Por isso é 
um assunto tratado com menos intensidade que nos Estados Unidos e na Europa." 
 
Mesmo nos países desenvolvidos, sistemas de KM não avançam facilmente nas organizações. "A 
KM perdeu um pouco do enfoque no mundo pela falta de complementaridade, ou da sua mistura 
vital, entre o sociológico e o tecnológico", diz Pete Rivera, diretor de Estratégia e Marketing para 
países emergentes da Xerox, em Nova York. A Xerox tem autoridade sobre o tema pois tanto é 
fornecedora de soluções para KM como é usuária intensiva do conceito.  
 
O sistema de KM da Xerox, chamado Eureka, recebe 50 mil sugestões anuais e gera US$ 10 
milhões anuais de economia, graças à agilidade de acesso a respostas e informação crítica. 
"Qualquer projeto de KM que não traga economia tende a morrer", diz Rivera. De fato, é essencial 
ter apoio da alta administração. A KM até gerou um novo cargo, o CKO, chief knowledge officer, 
responsável por administrar a inteligência da companhia.  
 
O essencial é facilitar a vida do usuário, evitando a frustração típica de quem perde horas 
pesquisando inúmeras páginas na internet, recheadas de informações impertinentes. "Não dá para 
ficar perdido com 4 mil páginas quando se está interessado em apenas quatro", diz Bridelli.  
 
LIÇÃO DE CASA. "Disponibilizar o saber que está interiorizado nas pessoas para o ambiente 
organizacional é um dos principais desafios das empresas", diz o engenheiro José Renato Santiago 
Jr., que defendeu mestrado sobre o tema na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Ele 
defende o combate do individualismo possessivo nas empresas. "As pessoas acreditam que seu 
conhecimento é sua garantia de emprego", diz Santiago Jr. 
 
Para o Grupo Assa, por exemplo, a importância da KM é tanta que um dos itens da avaliação do 
funcionário é a maneira que ele documenta e armazena os projetos. Sinal de uma mudança 
cultural da era de conhecimento. "Antes as pessoas diziam que informação era poder", diz 
Tagliani. "Aqui, colocamos a informação à disposição de todos. Fazer o conhecimento e não 



colocá-lo à disposição é uma atitude castigável." Como em um colégio rigoroso, nas empresas de 
hoje é importante fazer a lição de casa. 
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