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A gestão do conhecimento e diversas disciplinas associadas são tema presente na vida das 
organizações modernas. Em níveis variados, o tema conhecimento ocupa foco central na 
construção de modelos de negócios viáveis, no pensamento acadêmico da área de gestão, na 
atuação das empresas de consultoria organizacional e na formação dos profissionais de vários 
setores de atuação. Além dos naturais titubeios à frente de um tema tão vasto, vemos que 
debates e considerações em torno do tema simplesmente chegam às raízes das definições do que 
é o próprio conhecimento, ilustrando como “nossas” desavenças e questionamentos se situam 
ainda mesmo em nível fundamental. É idéia neste artigo discutir como este tema – a gestão do 
conhecimento – tem tido desdobramentos e repercussões variadas no mercado e na cabeça dos 
profissionais. 
 
Um ponto inicial dos desafios que anunciamos, é a tentativa de se explicar o que é o 
conhecimento. Percebe-se, por exemplo, que vozes oriundas do pensamento acadêmico emitem 
opiniões diametralmente diversas sobre esta conceituação básica. Em nosso entender, para 
posicionamento neste texto, adotamos uma abordagem de compreender o conhecimento em seu 
aspecto aplicável à modelagem e implementação de processos organizacionais. Desta forma, por 
exemplo, o conhecimento de partes / componentes do universo de atuação de empresas e 
governos, nos serve perfeitamente como ilustração em primeiro nível de como este é percebido 
pelos agentes econômicos que participam dos mercados atuais.  
 
Exemplos dignos de nota seriam os conhecimentos referentes ao comportamento de 
consumidores, clientes, usuários, de parceiros (elementos das cadeias de distribuição, agentes 
financeiros, patrocinadores, apoiadores institucionais, promotores, entre vários) que atuam e 
interagem na formação das modernas cadeias de agregação de valor mercadológico, 
empreendendo o que reza a moderna gestão empresarial e de marketing. Durante muito tempo 
se falou nesta atividade – compreender o consumidor – agora, entretanto, isso tem se tornado 
não só um problema crítico para que se “acerte” o processo de marketing, mas tornou-se também 
algo mais viável com a concepção de trabalho baseada em informações e ferramentas para seu 
processamento.  
 
Aparentemente mais simples, contudo de grande complexidade e valor estratégico, há de se 
destacar o conhecimento inserido nos processos de manufatura e prestação de serviços, em sua 
grande parte alvo de ações de registro e apropriação intelectual, que hoje se constituem até 
mesmo em verdadeiro diferencial competitivo nacional para alguns países do planeta. Já se 
perdeu a noção que uma indústria lucraria apenas com seus produtos, de forma imediata. Na 
atualidade a empresa deverá preparar-se para grande agilidade de seus competidores que 
reagem à introdução de um novo produto usando, entre outras, as modernas técnicas de 
inteligência competitiva e monitoramento mercadológico.  
 
Entretanto, muitas são as empresas que tratam de, através de patentes de seus processos de 
prestação de serviços e de produção propriamente ditos, registrar o conhecimento percebido, 
conformado e aplicado na construção destes processos, passando a lucrar com o licenciamento 
dos mesmos. Existem casos de ampla divulgação na indústria automobilística, alimentícia, de 
telecomunicações, siderúrgica, química, farmacêutica, entre muitas. Até a bem pouco, era 
impensável que um competidor pudesse pagar por um processo dominado por um dos 
participantes do mercado. No atual desenho agressivo de nichos de atuação, onde a segmentação 
assume papel importante para a ação empresarial e com as associações empresariais até mesmo 
em partes de cadeias de valor, há de se pensar noutros patamares onde o conhecimento torna-se 
efetiva moeda estratégica.  
 
Assim exemplificado como se define o conhecimento para este texto, já é possível discernir como 
a gestão deste bem valioso poderá ocorrer.  



É possível encontrar citações a algo semelhante à gestão do conhecimento já na literatura da área 
de negócios da década de 50. Esta irá ocorrer, num primeiro nível, na padronização dos processos 
de coleta, armazenamento, nivelamento e difusão organizacional dos conhecimentos.  
 
Poderá argumentar o leitor que isto é muito pouco. Seria pouco ante a amplitude do que se 
concebe e acredita como conhecimento, muito mais que o que é descritível e sujeito à 
padronização. Contudo este é um processo – a gestão do conhecimento assim enunciada - que se 
traduz na real formulação de vantagens competitivas e posicionamento de alta credibilidade num 
cenário competitivo como o que participamos atualmente. Em havendo discordância, 
recomendamos ao leitor o olhar “ao lado”, onde poderá perceber que motores de veículos 
concorrentes possuem a mesma estirpe tecnológica, prestadores de serviços que competem pelo 
mesmo cliente adotam processos similares (e até mesmo de “griffe” idêntica, oriunda de uma 
consultoria externa, por exemplo) de atendimento aos seus clientes e dos artigos esportivos que, 
com marcas multinacionais diversas, são fabricados localmente pelas mesmas indústrias, através 
de contratos de “outsourcing”. O que se vendeu, comercializou, licenciou e valorizou em todos 
estes casos foi, principalmente, o conhecimento, alvo de genuíno e eficaz processo de gestão.  
 
É importante ressaltar que se passa distante dos pólos de opinião neste artigo. Creio existir uma 
linha intermediária entre as considerações diametrais que atestam que não há gestão do 
conhecimento que seja possível e daquelas que, em contrapartida, defendem que só existe o 
conhecimento prático, aplicável, faturável e, conseqüentemente, traduzido em valores financeiros.  
 
Há, portanto, a concepção que existe o conhecimento aplicável a contextos passíveis de 
gerenciamento – de extremo valor estratégico para organizações e nações modernas – bem como 
outras formas, advindas da intuição, dos fatores culturais internalizados, entre muitos outros, que 
não é possível de ser gerido. Entre vários exemplos e casos a serem citados, podemos afirmar 
que o gestor, para o primeiro caso (conhecimento gerenciável) deve se concentrar na 
padronização e nos processos que descrevemos e no segundo caso (não gerenciável), poderia 
atuar – como gestor! – na criação de condições ambientais que propiciassem sua aquisição e 
difusão, como a implementação de ambiente organizacional permissivo à difusão e existência de 
divergências culturais de forma positiva, bem como nos treinamentos e na interação empresarial 
de qualidade.  
 
O último dos desafios que chamamos a atenção é o preparo dos profissionais para a atuação nos 
cenários que muitos pensadores (Peter Drucker, Philip Kotler, Theodore Levitt, Idalberto 
Chiavenatto, Raimar Richers, entre vários outros) qualificam como a “sociedade do 
conhecimento”. Esta preparação deverá ocorrer em todos os níveis dos participantes da vida das 
organizações – indo desde o profissional de “linha de frente”, na prestação de serviços e na 
manufatura, chegando aos executivos em nível de decisão estratégica.  
 
Verificando nossas ponderações anteriores neste artigo, tomemos a coleta (aquisição de patentes, 
de processos, aprendizado por vivência, etc.) do conhecimento. São públicos os casos dos 
sistemas de tecnologia da informação que dispõe “de informações em excesso, pouco utilizadas na 
empresa”. Estas constatações permitem-nos avaliar que a organização, nestes casos, não 
coordenou a sua rede de profissionais para que transfiram e comuniquem o conhecimento. É de 
ser questionado que tipo de decisão poderá emanar num nível estratégico, da parte de executivos 
que realmente não percebam o que é a empresa perante seus clientes e comunidade. Nestes 
casos é visível o desalinhamento entre o preparo de gerentes em níveis variados e os profissionais 
que “vêem” o cliente frente-a-frente. O desafio reside no treinamento, na implantação de canais 
efetivos de comunicação e motivação de transferência do acervo de conhecimento. Este é um 
campo ainda convidativo e aberto a profissionais do ensino, da comunicação e da TI, entre vários 
outros setores.  
 
 



A gestão do conhecimento assume, portanto, conotação bem distante do “modismo” que alguns 
apregoam, identificando-a como, simplesmente, mais uma “onda” administrativa das muitas que 
inundaram nossas escolas de pós graduação, livrarias e bancas de revistas ultimamente. A gestão 
do conhecimento, como qualquer processo que lidar com bens de alto valor estratégico – como 
informações e conhecimento, cultura e aprendizado organizacionais – terá de encarar a 
incredulidade, as incertezas e os desafios advindos de sua adoção nos meios empresariais 
modernos. Entretanto, acreditamos, é algo que amadurecerá e encontrará seu lugar devido nas 
formas de atuar destas organizações, traduzindo-se em disciplina confiável e motivadora de 
mudanças nas formas de empreender.  
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