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O conhecimento é um ativo para ser gerenciado com equilíbrio, desentocando informações e 
desarmando atitudes. 
 
Processar a informação para se tomar uma decisão torna a empresa mais ágil e as equipes 
colaborativas. Uma companhia pode ter essa atitude sem organização, até de maneira 
inconsciente, mas somente o uso de modernas ferramentas permite estruturar o conhecimento, 
administrando as informações que viabilizam os negócios e elaborando um cardápio de 
competências para construir um foco estratégico e orientar as ações da empresa. A meta é não 
apenas ser um fornecedor de produtos ou serviços, mas também de competências. Para atingir 
esse patamar, é preciso compartilhar e difundir o conhecimento ao público interno. Peter Drucker, 
o guru máximo da Administração, acredita que o conhecimento se transformou num bem valioso, 
mais até do que o sistema de produção contemporâneo. Mas para o empreendedor fica a dúvida: 
como gerir esse ativo?  
 
“A gestão do conhecimento é conseguir desenvolver a atitude de não saber. O mundo se 
apaixonou pela inteligência artificial e agora descobriu a inteligência coletiva”, explica Roberto 
Francisco de Souza, diretor Geral do Grupo Plansis, consultoria que pesquisa projetos ligados à 
teoria informação corporativa há 18 anos. “Na época havia uma grande busca para processar de 
informação, mas não se falava em gestão do conhecimento. Era o tempo da máquina de 
escrever...”, diz ele que vê uma séria distorção na transposição da teoria para a prática. Um dos 
erros mais recorrentes é focar excessivamente na tecnologia, perdendo a dimensão do humano e 
por extensão, não desenvolver uma mudança cultural na organização. Existem também as 
empresas que investem demais em recursos humanos e não conseguem manipular os volumes de 
informação sem auxílio informatizado. “É preciso ter um equilíbrio entre os dois vetores. Não 
gosto de morar nos extremos, é caminho certo para o fracasso”.  
 
O primeiro passo para o empreendedor aplicar a gestão do conhecimento é dedicar uma atenção 
aos valores e às crenças empresariais. Essa gestão do invisível pode ser feita por meio de 
pequenas mudanças e grandes desafios. Francisco de Souza relata que, na maior parte das 
empresas, 60% documentação é lixo. “Se você sugerir tirar todas gavetas e armários para um 
empresário ele vai dizer que é impossível. Em nossa consultoria ninguém tem gaveta ou armário, 
só não é digitalizado o que essencialmente tem que ficar em papel. Isso demonstra que o 
problema não é o papel, e sim a gaveta”. Sem essa reestruturação fica quase impossível 
transformar informação, ou até mesmo experiência e vivências em conhecimento.  
 
Foi por isso que João Fender – coordenador de planejamento estratégico da Cteep, concessionária 
do setor elétrico – promoveu palestras em duas unidades da empresa: manutenção e operação, 
onde reuniu todos os líderes da empresa, especialmente na área gerencial. São eles que apontam 
os especialistas que tem um conhecimento vital, por vezes único dentro da empresa. Também 
apontam soluções para certos tipos de conteúdos que a companhia tem que buscar no mercado. 
“O conhecimento está nas pessoas e isso hoje é levado a sério pelo aspecto empresarial: trata-se 
de um diferencial estratégico para qualquer corporação”.  
 
 
O ponto de partida foi um estudo que já havia mapeado todos os processos da distribuidora de 
energia. O segundo passo foi ir a campo: Fender rodou o estado de São Paulo, uma verdadeira 
caça atrás de novos Agostinhos, um colaborador que virou exemplo dentro da empresa: era o 
único que sabia fazer a manutenção das linhas subterrâneas. “Nas palestras, sempre pergunto se 
não tem um Agostinho na unidade e a resposta normalmente é afirmativa. Imagino que existam 
uns dez exemplos semelhantes em toda a corporação, o que é um número bom: se não existisse 
nenhum seria um dado preocupante. Se fossem muitos também”.  
 



Mas a consciência do valor do conhecimento só é possível quando a empresa percebe que tem 
valor para a sua estratégia, não é um modismo. Por isso, é necessário que a direção não só 
chancele, mas patrocine a implementação desse tipo de estratégia. Na Politeno, empresa do setor 
químico, foi criado um banco de idéias, para sugestões tanto do menu da cozinha quanto de 
novos produtos e aplicações para os insumos produzidos pela empresa. A opção por um portal 
corporativo veio substituir a intranet, adicionando vantagens que permitem a aquisição e 
compartilhamento das informações para gerar conhecimento. “Incentivamos o diálogo, nos 
debruçamos sobre um tema e buscamos melhores formas de operação”, diz Marcello Cavalcanti, 
engenheiro de desenvolvimento de produtos. Após esse brainstorm, um comitê analisa a 
viabilidade técnica e econômica das sugestões. 
 
Cavalcanti também sugere que um olhar atento identifica uma série de iniciativas já implantadas, 
que na sua essência são práticas de gestão do conhecimento, mas sem essa nomenclatura. No 
caso da Politeno, empresa que implementou o programa de controle de qualidade desde 1998 e 
também adotou a metodologia Seis Sigma, foi necessário apenas agregar melhorias – como o 
portal e um processo de aculturação – ao que estava dando certo. “Não é necessário reinventar a 
roda todos os dias. Já é até possível se mensurar quanto uma empresa perde quanto não repensa 
seus processos de gestão”. 
 
A empresa instituiu um procedimento de remuneração variável, milhas que são trocadas por 
almoços, entre outras vantagens, como ferramenta de motivação para os funcionários aderirem à 
metodologia. “É uma forma de sensibilizar aqueles que não gostam de dividir o conhecimento 
acreditando que vão perder poder”, diz Cavalcanti. Ocorre o oposto, investir em conhecimento é o 
que rende os melhores juros, já dizia Benjamin Franklin. Uma soma de competências que 
impulsiona a criação habilidades e conhecimentos em tempos de concorrência acirrada, “um fator 
crítico que leva ao sucesso, que contagia toda a empresa”, diz Fender. 
 
Visão do futuro 
 
Estar aberto a novas idéias é visto como um risco para empresas que não aceitam a inovação, 
preferem a cópia ao reinvento. No seu ambiente de trabalho, qual é a reação a uma idéia nova? 
Não são poucas as empresas que as recebem com franzidos de testa e caras amarradas. Os 
gerentes usam algumas máximas: “isso nunca vai funcionar”, “já tentamos isto uma vez” ou “não 
está previsto no orçamento”. Como também é bem comum encontrar chefes com vocação para 
assassinos de idéias. Mas ganha destaque uma técnica de gestão que permite reciclar da lata do 
lixo as idéias inovadoras, chama-se de investigação apreciativa, e reúne aspectos de gestão, 
estratégia e motivação dos funcionários. 
 
A premissa lembra um jogo de xadrez: nem sempre atacar de frente o problema seja a melhor 
opção. Ou seja, elaborar uma lista dos problemas e a partir daí, procurar as causas não promove 
um gerenciamento de mudanças para alcançar um estado mais eficaz e capaz, em termos 
econômicos, sociais, ecológicos e humanos. “Temos que ressaltar e valorizar o que existe de 
melhor nas pessoas e nas organizações, ressaltando no passado os momentos de sucesso ou de 
vitória. Criar uma imagem de futuro que faça os funcionários sonharem melhor”, diz Ilma Barros, 
coordenadora de desenvolvimento organizacional do sistema Federação das Indústrias do Estado 
do Paraná (FIEP) e uma das maiores especialistas da metodologia no país. “O foco não é ter um 
problema, porque este é uma oportunidade. Só temos que descobrir como melhorar, criar uma 
visão de futuro”, diz Bruna Pachelli Marconato, coordenadora de recursos humanos da 
Nutrimental, empresa do setor alimentício pioneira mundialmente ao adotar essa metodologia.  
 
 
A FIEP criou um programa de certificação em Investigação Apreciativa, que permite uma 
fundamentação teórica e apresentação de cases, atividades em grupo. A formação de mão-de-
obra especializada é um dos principais desafios para a massificação do conceito no país.  
 



Ainda são poucos os que podem fazer intervenções de mudança organizacional, planejamento 
estratégico, desenvolvimento de liderança, trabalho em equipe, mudança de cultura 
organizacional. Até porque o conteúdo da metodologia pode ser aplicado em qualquer tipo de 
empreendimento. Mesmo assim, o Brasil é um dos países mais avançados na utilização da 
metodologia, como demonstra a história da Nutrimental. “O criador da teoria, David Cooperrider 
afirma que somos a empresa mais avançada no processo”, diz Pachelli Marconato. 
 
A empresa atravessava momentos difíceis em 1997, quando enfrentou uma transição: uma 
empresa focada em merenda escolar se viu forçada a vender para o atacado e varejo. “Tínhamos 
muitos investimentos a fazer tanto na área financeira, como em tecnologia. Como não tínhamos 
dinheiro, resolvemos incentivar as pessoas”, diz Pachelli Marconato. A reestruturação do RH 
começou com um programa de integração para novos colaboradores, que foi o cerne da 
reformulação dos processos de contratação, seleção, integração e dispensa de funcionários. 
“Sempre se dizia, não pode sentar na grama, usar brinco, mas o funcionário mal chegou na 
empresa, sequer produziu. Era uma força cerceadora de recepção. Ao invés de sentenciar para 
que não saia de uniforme preferimos orientar a trocá-lo antes de ir para a casa por motivos de 
higiene”.  
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