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intelectual se souber transformar o
conhecimento em resultado

O significado do
saber profundo

Jerônimo Lima* •

N a última década, li uma média de
50 livros por ano em busca de co-

nhecimentos para melhorar as práti-
cas de gestão de nossa empresa e das
de nossos clientes de consultoria e
treinamento. De tudo que aprendi, o
que mais influenciou minha percep-
ção do mundo dos negócios foi o con-
ceito de "saber profundo" proposto por
W. Edwards Deming, o pai da gestão
pela qualidade, em seu extraordiná-
rio livro A Nova Economia para a In-
dústria, o Governo e a Educação. O
sistema de "saber profundo" proposto
por ele é assentado em quatro pilares
do conhecimento: a compreensão do
conceito de variabilidade; a criação e
a prática de métodos e procedimen-
tos; o reconhecimento de que a teo-
ria embasada em investigação cientí-
fica constrói o saber; e o uso de psico-
logia em todos os relacionamentos.

A compreensão do conceito de va-
riabilidade capacita administradores
para diferenciar causas de origem
sistêmica daquelas de origem especí-
ficas quando enfrentam problemas. A
criação e a prática de métodos e pro-
cedimentos permite uma atuação
sistêmica quando os problemas são
sistêmicos e uma atuação especial
quando eles são especiais. A teoria do
conhecimento embasada em investi-
gação científica constrói o saber me-
diante a revisão sistemática e a extra-
polação conceituai com base na com-
paração associada à observação. O uso
de psicologia nos ajuda a compreen-
der as pessoas e a interação entre elas
em cada circunstância, facilitando os
relacionamentos.

Se o livro de Deming tivesse sido
escrito na década passada, talvez hoje
não déssemos tanta importância a

temas como "tratamento da diversida-
de", "gestão do conhecimento", "bench-
marking" e "inteligência emocional",
pois seriam encarados como assun-
tos que tratam das mesmas questões
defendidas há anos e que agora têm
uma roupagem nova, mais vendável,
criada pela indústria dos livros de ne-
gócios, vídeos e eventos de treina-
mento, gurus de consultoria e cur-
sos de MBA.

Em Reengenharia: Revolucionado
a Empresa, Michael Hammer assina-
la que a palavra radical vem do latim
radix, que significa "raiz". Assim como
só descobrimos as raízes de uma ár-
vore se cavoucarmos, somente se nos
aprofundarmos poderemos conhecer
os fundamentos de qualquer assunto,
podendo então discutir radicalmente
sobre ele. Isso sim é saber com pro-
fundidade. "Saber profundo" tem a ver
com uma disciplina exaustiva de aná-
lise e reflexão sobre os assuntos que

nos interessam para resolvermos nos-
sos problemas pessoais e empresariais
com eficácia. Vai muito além da em-
polgação com teorias e tecnologias
aparentemente inovadoras, das aná-
lises superficiais baseadas na intuição
ou em dados levantados sem sistema-
tização, das opiniões emitidas pela
cultura de verniz cada vez mais típi-
ca em homens de negócio.

Um profissional imbuído de verda-
deiro espírito de investigação e em
permanente busca por novos conheci-
mentos trata o assunto como os erudi-
tos fizeram, em 1114, quando grava-
ram a fogo, na porta do castelo que
era a Universidade de Bolonha, a teo-
ria do conhecimento de Aristóteles. Ela
diz em seus axiomas: o conhecimento
é um fato; as pessoas podem aprender
sempre e cada vez mais; o saber deve
ser socializado; e o saber deve ser prá-
tico para ter utilidade.

O conhecimento gera resultados



sem os quais nenhuma empresa con-
segue diferencial competitivo susten-
tável. Segundo a publicação Critérios
de Excelência, da Fundação para o
Prêmio Nacional da Qualidade, capi-
tal intelectual é "o conjunto de ativos
intangíveis representados pelo acer-
vo de conhecimentos e benefícios uti-
lizados e geradores do diferencial com-
petitivo e que agregam valor à orga-
nização". Ou seja, uma organização
só gera capital intelectual se for ca-
paz de transformar os conhecimentos
adquiridos pela sua equipe em proje-
tos para melhorar ou inovar seus pro-
cessos, produtos e serviços, superan-
do assim seus concorrentes.

Isso me leva a crer que o grande
diferencial do "saber profundo" está na
palavra de origem grega "método", que
vem de meta (além de), mais hodos
(caminho). Eqüivale a dizer que as pes-
soas e empresas que usam métodos
vão além do caminho em que aquelas
que não usam vão. As pessoas e orga-
nizações que não usam método valem-
se apenas do bom senso, e é exatamen-
te por isso que ficam pelo meio do ca-
minho. Em 1637, Renè Descartes ini-
ciou seu livro O Discurso do Método, a
bíblia do raciocínio ocidental e do pen-
samento científico, com a seguinte fra-
se: "O bom senso é a coisa do mundo
mais bem partilhada, pois cada um pen-
sa ser tão bem dotado dessa qualidade
que mesmo os que são mais difíceis de
se contentar com qualquer outra coi-

sa não costumam
desejar tê-lo mais do
que têm". Ou você
acha que não tem
bom senso? É isso
mesmo, temos to-
dos (muito) bom
senso, e assim fica-
mos todos pelo meio
do caminho! Para ir
adiante é preciso
mais que bom sen-
so, é preciso usar
métodos.

Segundo o Di-
cionário Houaiss,
método é o "soma-
tório de operações
e disposições pre-
estabelecidas que
garantem o conhe-
cimento, tais como

a busca de evidência, o procedimento
analítico, a ordenação sistemática que
parte do simples para o complexo, ou
a recapitulação exaustiva da totalida-
de do problema investigado". Ou seja,
é uma orientação que nos diz o que e
como fazer as coisas de modo eficien-
te e eficaz. Em Maestria: As Chaves
do Sucesso e da Realização Pessoal,
George Leonard apresenta com pro-
priedade o conceito de amador e pro-
fissional, e, na opinião dele, a diferen-
ça crucial está exatamente no uso ou
não de métodos.

Entendi a importância dessa ques-
tão para minha vida quando meu pai
me ensinou a diferença entre esses
conceitos. Meu pai foi um grande mú-
sico, e, às vezes, eu o acompanhava
nos bailes. Ele tocava bateria e, de vez
em quando, me dizia: "Filho, veja aque-
le músico, ele é um profissional". Nou-
tras, apontava para um instrumentista
e dizia: "Esse é amador". Ainda crian-
ça, eu não entendia bem o significado
daqueles comentários, mas, com o pas-
sar dos anos, aquelas palavras passa-
ram a fazer sentido aos meus ouvidos.

O músico amador é o que "toca de
ouvido". Tem um pouco de talento -
isto é, usa só o bom senso. Mas até
meu filhinho de 7 anos toca músicas
"de ouvido" em seu piano de brinque-
do. Quando vou a um restaurante com
música ao vivo, fico prestando aten-
ção no músico e imaginando se ele,
com a migalha de couvert que rece-
be, consegue sobreviver dignamente.
O músico profissional, aquele que lê
partituras e sabe o método, vive uma
situação bem diferente. Ano passado,
fui com minha mãe ao show do Roberto
Carlos. Depois de cantar Emoções, o
rei apresentou cada membro da ban-
da. O músico entrava no palco, lia um
trecho da partitura e fazia um solo. O
ginásio estava lotado, e os ingressos
não eram baratos. Certamente, esses
músicos ganham o suficiente para vi-
ver com segurança, conforto e prazer.
Isso é ser profissional.

As lições que aprendi com o saber
de todos esses homens notáveis e seus
livros levam-me a crer que, para ser
um profissional de sucesso em qual-
quer profissão, é preciso aprender
constantemente. Para isso, temos de
substituir o ensinar pelo aprender. E
compreender que o saber está em toda
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parte e que depende fundamental-
mente da criação de um clima de par-
ticipação e compartilhamento entre
as pessoas. Essa socialização do co-
nhecimento permitirá a substituição
da responsabilidade centrada no em-
prego - pois emprego se conecta com
o que se sabe - pela centrada na
empregabilidade, que se conecta com
o que se aprende. Isso manterá nos-
sas mentes e corações felizes e ocu-
pados para a vida toda. Vá em busca
de saber profundo! •

(*) Jerônimo Lima é diretor-
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