




que diferencia
uma empresa
de outra? Se
essa pergunta fosse

feita a um analista
de mercado há uma

ou duas décadas, além
dos quesitos óbvios, como

faturamento, setor de atuação e número
de funcionários, ele diria também os
equipamentos e a linha de produção.
Hoje, com o mundo cada vez mais
commoditizado e competitivo, está
claro para os consultores e gestores
que conhecimento é outro diferencial
importante entre as empresas. Por
conhecimento entendam-se as infor-
mações estratégicas de mercado,
concorrência, expectativas dos con-
sumidores, além das novas tecnologias
e dos novos processos. O problema é
que as corporações ainda não sabem
como administrar o volume de
conhecimento presente na cabeça de
cada funcionário e em diferentes sis-
temas, como intranet, extranet, pastas
pessoais e até em anotações em folhas
de papel. O desafio maior hoje é segu-
rar essas informações na empresa

quando um funcionário se afasta
ou é demitido. Mas a solução

pode estar no Knowledge
Management (KM) ou
Gestão do Conhecimento.

Mais do que um conjunto
de ferramentas e processos, o
KM é um conceito que, apesar de
intensificado há poucos anos, é tão
antigo que já foi utilizado por homens
e empresas de sucesso no passado. O
armador grego e milionário Aristóteles
Onassis, por exemplo, costumava usar

uma frase para provar sua teoria sobre o
conhecimento. Dizia ele: "O segredo do sucesso
é saber alguma coisa que ninguém mais sabe".

No ambiente corporativo, o conhecimento
extra é estratégico e importante para o sucesso.
Segundo José Cláudio Terra, presidente da
TerraForum Consultores, o KM está sendo
levado a sério pelas empresas por causa de uma
série de necessidades, como o aumento da con-
corrência, a proximidade com a aposentadoria
de muitos funcionários, a dispersão de mão-de-
obra em diferentes filiais e o crescimento do
volume de dados. Para Saulo Figueiredo, diretor
da Soft Consultoria, especializada em KM, as
empresas que usam adequadamente o conheci-
mento têm muito mais chances de sobreviver.

"O desafio é colocar o conhecimento em ação.
Quem não apostar nesse ativo do século 21 vai
andar para trás", afirma Ruy Prado Júnior, pro-
fessor do curso de pós-graduação em Gestão do
Conhecimento do Senac-SP e diretor da KM
Consulting. Prado diz que o caminho a ser
trilhado pelas empresas deve incluir a criação, o
mapeamento, a retenção e o bom gerenciamento
do conhecimento. "Mas é importante lembrar
que KM não é só tecnologia, mas também a
valorização das pessoas", diz.

Como a economia atual demanda uma nova
forma de olhar e atuar, Henri Vahdat, gerente
sênior da área de consultoria empresarial da
Deloitte, Touche Tohmatsu, diz que as empre-
sas precisam se reinventar a cada dia. Mas
como isso é possível? "Por meio do KM, que
prega a reutilização do conhecimento e torna as



A MAIORIA DAS
EMPRESAS AINDA
NÃO SABE GERIR
O VOLUME DE
CONHECIMENTO
QUE GUARDAM
OS FUNCIONÁRIOS
E OS SISTEMAS
empresas aprendizes e competitivas", afirma
Vahdat. Há quem enxergue as companhias como
ecossistemas de conhecimento. "Esse grande
reservatório de conhecimento precisa ser
estruturado e organizado para estar ao alcance
de cada um dos colaboradores", diz Vahdat.

Exemplos práticos da eficiência do KM não
faltam. A Siemens é um deles. A empresa alemã
conseguiu economizar em todo o mundo 300
milhões de dólares ao estruturar o conhecimento.
A Chevron/Texaco alcançou um retorno de 100
milhões de dólares. Isso não significa, porém, que o
retorno seja fácil. Estatística é uma coisa complica-
da no mundo do KM. Mas quando bem utilizadas,
as ferramentas trazem uma série de benefícios,
como inovação, criação de ambientes colaborativos
para as pessoas aprenderem umas com as outras,

melhoria no atendimento aos clientes, impulso
na receita por meio de lançamentos de produ-
tos mais certeiros, além da retenção de talentos
e da redução dos custos ao eliminar processos
redundantes e desnecessários.

Evitar que se reinvente a roda é uma das
grandes vantagens do KM. É o que faz a IBM
com seu projeto de Knowledge Management,
batizado KMblue. Antônio Salvador, consultor
responsável pela prática de Human Capital e
Business Consult Service da IBM, conta que,
cada vez que uma equipe termina um projeto,
abre-se um processo de lições aprendidas, no
qual as informações são inseridas numa base
de conhecimento. Na prática, isso significa que
consultores de qualquer localidade conseguem
acessar o conhecimento obtido em projetos
feitos por outros grupos e, assim, se beneficiar
pela economia de tempo e maior produtividade.

Grandes players dos setores farmacêutico,
petrolífero e de consultorias mantêm em
seus organogramas o cargo de CKO
(Chief Knowledge Officer),
um diretor ou gerente de
gestão do conhecimento.
Japão, Estados Unidos
e alguns países
da Europa são os
campeões de uso
intensivo do KM.



Extrair diferentes tipos
de Conhecimento de inúmeras
bases de dados para centralizá-los
num único ponto e fazer com que
qualquer funcionário de todas as
filiais da empresa consiga acessá-los
é o objetivo de um projeto de KM.
Mas entre o querer e o fazer há um
trajeto espinhoso a ser percorrido.

A dificuldade não tem a ver com
tecnologia, já que existem

várias ferramentas de KM,
como portais corporativos,
e-learning e softwares
de Colaboração. As grandes
empresas já estão cientes de que
conhecimento é um bem precioso,

mas domá-lo é o desafio,

dobra a cada 18 meses. Para ter sucesso, Antônio
Salvador, da IBM, diz que os CIOs devem montar
um bom processo de governança
e tocar o projeto de KM em conjunto com profis-
sionais de diferentes áreas. Afinal, um sistema
de KM não costuma ser uma iniciativa da área de
tecnologia, mas da organização.

Depois de montado um grupo multidisciplinar
para estudar o KM, formado por pessoas de TI,
RH, negócios, comunicação e operações, o próxi-
mo passo é estudar todas as mudanças por que
passará a empresa. Aí entra um outro conceito,
o Change Management (Gerenciamento da
Mudança), presença constante em todas as fases
de um projeto de KM. Quando Salvador encerra
os projetos que toca para a IBM, além das
lições aprendidas, ele insere na base de dados
as apresentações e os documentos. "Se o fun-
cionário não tiver disciplina para abastecer
o sistema com esses dados e compartilhar o
conhecimento, nada vai mudar", diz Salvador.

De fato, uma das grandes dificuldades
apontadas pelos especialistas é a alteração de
cultura das companhias que, gostem ou não,
terão de passar por uma verdadeira mudança
de hábitos. A adoção de uma série de processos
vai exigir que os funcionários compartilhem seus
dados de maneira muitas vezes burocrática, o que
não vai levar a lugar nenhum. Essa questão é
crítica e, se for deixada de lado, pode levar o
projeto ao fracasso. Para evitar que o projeto
desande, Michel Setzer, diretor de consultoria

porque o volume de
dados no mundo



da Oracle, diz que duas coisas
são importantes: cuidados com a
questão cultural e aposta na tec-
nologia certa. "Se um dos dois
for negligenciado, o resultado
não será o esperado", afirma
Setzer. Como não é fácil mudar
os hábitos do dia para a noite,
Setzer diz que a empresa precisa
"vender" o conceito de KM aos empregados para
que eles não o subestimem ou pensem que irá
prejudicá-los. Uma das barreiras está nos profis-
sionais de vendas, que, temerosos de perder
clientes, podem se recusar a compartilhar dados.

Prevendo esse tipo de dificuldade, a IBM usou
programas de comunicação e incentivo para estimu-
lar os funcionários a gerenciar o conhecimento. Nas
avaliações de final de ano, o quesito transferência
de conhecimento também influi no bônus anual.
"Não adianta trazer bons resultados para a empresa
e não ajudá-la a construir conhecimento para o
futuro", afirma Salvador. Se por um lado há o
incentivo financeiro, por outro o consultor da IBM
diz que é importante mostrar aos funcionários que
o KM está lá para tornar a vida de todos mais fácil.

Henri Vahdat, consultor da Deloitte, afirma que
projetos de KM demandam um novo modelo men-
tal. "Na nova economia, tem valor a pessoa que
compartilha e não a que guarda. É mais importante
ser um 'giver, do que um 'taker'" diz. Assim, a
gestão do conhecimento, movida por redes, portais
corporativos, aplicações, softwares para discussão,

chats e data mining, embora seja um passo
importante, não é o único. Além do Change
Management, há outros itens que precisam ser
analisados pelo CIO (veja quadro abaixo).

Os analistas afirmam ainda que criar uma
política de informação, nos moldes da política
de segurança, é um bom passo. Questões como
"por quanto tempo essa informação é válida?" e
"quem poderá acessá-la?" devem ser definidas
previamente. Avaliar quais dados são valiosos e
como classificá-los é o desafio para um projeto
de KM de sucesso.

A empresa precisa ainda ter uma política de
publicação da informação, o que facilitará o
arquivamento e a classificação (taxonomia) do
conhecimento. Não basta classificar a infor-
mação por autor, data, assunto ou palavra-
chave. É necessário que as companhias tenham
ferramentas eficazes de busca. De olho nesse
nicho, sites como o Google e o Yahoo! desen-
volveram versões de Desktop Search para o
cenário corporativo. A missão delas é caçar a
informação dentro de toda rede da empresa.



O segredo, segundo os consultores ouvidos
por Info CORPORATE, está em não superesti-
mar nem substimar a tecnologia. Basicamente
o CIO precisará apostar num banco de dados
centralizado, para criar uma base de conheci-
mento. Também deve pensar num sistema
de mensagens, portal corporativo e em
ferramentas colaborativas e de discussão e
bate-papo, para estimular os times de trabalho
a compartilhar documentos e informações.
Importante ainda é apostar em aplicações de e-
learning e ferramentas de busca e data mining.

Quando bem empregadas, as ferramentas
de TI aceleram na empresa os processos de
aprendizagem, colaboração, trocas e o acesso
à informação e ao conhecimento, além da
análise de dados. Algumas tecnologias
estimulam o compartilhamento e viabilizam
o trabalho em grupo a distância. Seja para
abastecer a base de conhecimentos, seja
para realizar pesquisas, a tecnologia
também deve ser a mais user-



friendly possível. Na opinião de Antônio Salvador, da
IBM, para o conceito tornar-se atrativo ao usuário, é
necessário aderir ao conceito de convergência, com a
utilização de login único. "A tendência é agregar tudo
num único ambiente, como um portal corporativo" diz.

Para Vahdat, da Deloitte, o CIO precisa ter em
mente que o acesso ao conhecimento deve ser tão
fácil quanto acender a luz. Para tanto, por trás da
tomada deve existir um ambiente de conhecimento
continuado totalmente integrado à TI, com destaque
para o uso de um LMS (Learning Management
System), de ferramentas de groupware, como o Lotus
Notes, e de sistemas de colaboração, para alavancar o
processo de compartilhamento.

"A facilidade para utilizar a tecnologia estimula o
usuário no ciclo de criação e manutenção do conhe-
cimento", diz Maurício Consulo, gerente técnico para
a América Latina da área de portal e workplace da
IBM. O Workplace Colaboration Services, ferramenta
que integra correio eletrônico e e-learning, entre ou-
tros recursos, é a arma da IBM para projetos de KM.

Para unificar várias funções num único produto, a
Oracle criou o Colaboration Suite, solução que visa
integrar a informação de forma estruturada para,
posteriormente, facilitar a busca por conteúdo. Para
documentação, modelagem e execução de processos
de negócios, outra tecnologia que também tem sido
apontada como uma boa saída é a BPM (Business
Process Management), que ajuda as empresas a
modelar e codificar processos.

A boa notícia é que, tirando o storage, que
terá de ser aumentado, muitos CIOs não
precisarão de grandes investimentos para
o KM. Muitas das soluções já fazem
parte da rotina de inúmeras empresas,
principalmente em tempos de
conexão total com a internet.

O ACESSO AO
CONHECIMENTO
NA EMPRESA
DEVE SER TÃO
FÁCIL QUANTO
ACENDER A LUZ



A Petrobras é o
exemplo de empresa que,
por trabalhar com números mons-
truosos, sejam de filiais espalhadas
pelo mundo, sistemas ou funcionários,
tinha tudo para ver um projeto de
Knowledge Management afundar
em, erros. Para alegria do board da
companhia, uma série de ações
previamente planejadas e bem orien-
tadas evitou o pior. Entre essas ações
estão uma aposta pesada em educação
e um investimento da ordem de
6 milhões de reais. Resultado: hoje a
Petrobras é um case de sucesso de KM.

O processo teve início em 1999, quando
a corporação realizou um MBA interno chama-
do MBI - Gestão Estratégica do Conhecimento,
ministrado pela PUC-PR. Segundo Washington
Salles, gerente-executivo de TI da Petrobras,
o objetivo era capacitar um grupo inicial para
estudar o tema. O segundo passo ocorreu em
2001, quando a empresa estabeleceu em seu
planejamento estratégico as ações para a imple-
mentação da Gestão do Conhecimento.
O envelhecimento natural dos funcionários
das companhias de petróleo, aliado, no caso da
Petrobras, a uma redução de quadro de 65 mil
para 33 mil empregados, num período de dez
anos, mostrou à empresa a urgência de manter o
conhecimento e as competências adquiridas. "A
forma mais viável que encontramos de fazer isso
foi pela aplicação das técnicas e dos conceitos
da Gestão do Conhecimento", afirma Salles.

Cristina Gáudio, profissional da TI e líder de
projetos para a área de exploração e produção,
diz que havia inúmeros desafios a ser vencidos,
já que vários setores da Petrobras possuíam



especificidades e pontos em comum. "Nós da TI
temos que entender cada setor e suas especifici-
dades, para cumprir a missão de prospectar as tec-
nologias e apoiar na implementação das ações", diz
Cristina. Ela também destaca a mudança cultural,
cujo intuito é fazer com que os funcionários
entendam os processos de criação e disseminação
do conhecimento e possam, com isso, ver a si
mesmos como parte da comunidade Petrobras de
KM, na qual todos são geradores e acumuladores
de conhecimento com o objetivo estratégico de
gerar resultados com responsabilidade social.

Além de um portal corporativo, de sistemas de
comunicação, como e-mail e mensagens
instantâneas, e de outras ferramentas de KM,
Salles diz que a Petrobras tem buscado, por
meio de metodologias específicas, integrar
essas tecnologias e extrair delas todo o
potencial. "Prospectamos e incluímos no cardápio
de soluções outras tecnologias, como GED,
taxonomias, Gestão de Conteúdo (CM) e páginas
amarelas", diz Salles. Além do poder da TI, Salles
garante que o Gerenciamento da Mudança é fator
crítico para o sucesso da implantação do KM.
"As empresas não podem esquecer que o
KM é baseado em três alicerces, que são
processos, pessoas e tecnologia", afirma.

Entre os principais benefícios obtidos pela
Petrobras, destaque para o aumento da produtivi-
dade, a melhoria no clima organizacional, a satis-
fação do funcionário ao ser reconhecido pelos seus
pares como um conhecedor de determinado
assunto e a intensificação do aprendizado entre
os funcionários novos e os veteranos.

Aposentadoria era
o problema na Copel
UMA DAS MAIORES EMPRESAS DE ENERGIA
ELÉTRICA DO PAÍS, a Companhia Paranaense de
Energia (Copei) tinha um grande problema.
Um grupo considerável de funcionários pertencente
a uma faixa etária mais avançada começava a con-
tagem regressiva para se aposentar. Com o desliga-
mento, a empresa corria o risco de perder anos de
conhecimento acumulado. Para reter esse conheci-

O PROJETO DE KM
DA PETROBRAS E
BASEADO EM
TRÊS ALICERCES:
PROCESSOS,
PESSOAS E
TECNOLOGIA



mento, evitar retrabalho, identificar gaps de
conhecimento e colocar ordem nas informações
perdidas em caixas de e-mau, estação de trabalho
e documentos variados, a Copei decidiu, no ano
passado, aderir ao Knowledge Management. O
primeiro passo foi criar formalmente um grupo
de dez profissionais de áreas variadas para discutir
o tema e definir os pilares de gestão do conheci-
mento que precisariam ser trabalhados.

A empresa criou o programa Aonde, palavra que
significa coruja em tupi-guarani. Ele visa estimular a
criação, a captura, a organização, o
compartilhamento e a retenção do conhecimento

dentro da companhia. Segundo Ismael de
Freitas Aguiar, gerente de proje-

tos de TI da Copei,

o objetivo é usar esse conteúdo para alavancar
inovações e melhorias nos processos de negócios.

O projeto de KM nasceu com a criação de
um portal de Gestão da Qualidade, batizado
de Sorriso, que integra todos os processos de
certificação ISO 9000 na empresa. Esse portal
agrega 15 dos mais importantes processos de
negócios da companhia. Aguiar afirma que essa
iniciativa gerou uma cultura de comparti-
lhamento das boas práticas e a integração dos
processos de negócio entre os funcionários.

Além de a cultura necessária para o KM estar
sendo gerada, a Copei também prepara uma
infra-estrutura consistente para suportar ações
atuais e futuras de gestão do conhecimento.
"Nossa estratégia é associar a tecnologia aos
processos de negócios da empresa", afirma
Aguiar. Para viabilizar o KM internamente, os

6 500 usuários da Copel utilizam soluções
IBM Lotus, o que inclui ferramen-

tas de colaboração, fluxo de
trabalho, gestão de



NA EMPRESA ,
DE ENERGIA ELÉTRICA
COPEL, FOI CRIADO
UM SISTEMA QUE.
DIVULGA INOVAÇÕES
documentos, portal corporativo e mensagens
instantâneas. Mas só tecnologia não
é a chave para o sucesso. Sabendo disso, a Copei
criou um Escritório de Processos, que faz uma
análise dos modelos atuais e verifica a necessidade
de melhorias. Depois disso, a área de RH realiza o
mapeamento de competências e desenvolve o
treinamento (e-learning).

Já o departamento de TI avalia as necessidades
tecnológicas, como automatização de processos,
melhoria de projetos, gestão de documentos,
treinamento de colaboradores, gestão de equipes,
organização do conteúdo web e fluxo de trabalho.

A empresa desenvolveu também um mecanismo
de inovação, cujo objetivo é compartilhar experiên-
cia e conhecimento quando um novo produto ou
serviço é criado ou quando um processo existente
é aprimorado. "Esse compartilhamento ocorre por
meio de um sistema online, disponível na intranet",
afirma Aguiar. Atualmente em fase de preparação
dos pilares, a Copei acredita que, em dois anos,
colocará o KM para funcionar plenamente. Antes
disso, há ainda algumas barreiras a ser superadas,
como a realização com sucesso de um projeto pilo-
to numa área-chave da companhia.

Educação é o
foco no Senac

NUMA INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL, como é o caso do Serviço

Nacional de Aprendizagem Comercial de São

Paulo (Senac-SP), não é de se sur-
preender que um projeto de Knowledge
Management esteja fortemente baseado
na educação. A idéia, que começou a
ser formatada no final de 2002, saiu
do papel com o intuito de preservar

a vasta quantidade de documentos
referentes às 6o unidades do Senac

no Estado de São Paulo que circulam diaria-
mente pela rede. "Precisávamos organizar para
preservar o conhecimento construído e ajudar
no processo de amadurecimento da empresa e
dos funcionários", afirma César Tadeu Fava,
gerente de sistemas do Senac-SP.

Para tanto, o projeto de KM teve início com
um foco inicial na colaboração entre fun-
cionários, baseada em ferramentas do
Microsoft Office e do Oracle Colaboration
Suite. O Senac-SP também ampliou sua
capacidade de armazenamento de dados e
as linhas de comunicação com cada unidade.

No momento, a instituição está criando
espaços na intranet para que cada indivíduo
possa armazenar e posteriormente comparti-
lhar os documentos produzidos, o que inclui
desde um arquivo de PowerPoint até uma tese.
Para incentivar os 3 200 funcionários a pu-
blicar e pesquisar os documentos, o Senac-SP
apostou na educação. "Preparamos animações
que dão dicas ao usuário, como mostrar um
recurso do Word que permite remeter um
texto por e-mail sem ter de abrir o programa
de correio eletrônico", afirma Fava.

Pequenas ações como essa têm a missão de
ajudar no aumento de produtividade e também
estimular o conhecimento e a troca de infor-
mações entre funcionários. O motivo disso
segundo Fava, é que não adianta ter uma ferra-
menta tecnológica maravilhosa sem a contra-
partida do usuário, que é quem vai utilizá-la.

Fonte: Info Corporate, n. 20, p. 54-65, maio 2005.




