
Alinhando estratégia empresarial e Gestão do Conhecimento nas organizações  
Por Eduardo Lapa e Elisabeth Gomes 
 
Nos últimos 25 anos, o mundo dos negócios vem vivenciando uma transição de uma economia 
industrial para uma economia de conhecimento, um ambiente onde o conhecimento aciona a 
criação de riquezas e prosperidade, e onde as empresas habituadas a vencer pelo tamanho 
estão perdendo terreno para concorrentes mais ágeis no melhor uso da informação e do 
conhecimento. As empresas dotadas deste tipo de visão compreenderam que, para vencer 
nesta nova era, é necessário um gerenciamento adequado e sistemático dos seus ativos 
intangíveis, sistematicamente, de forma a ganhar vantagem competitiva através do melhor 
uso de informação e do conhecimento. 
 
Revolução na gestão: a Gestão do Conhecimento 
 
"O conhecimento é a essência do poder monetário e, devido a isso, está aumentando cada vez 
mais, no mundo inteiro, a busca pelo controle do conhecimento e pelos meios de 
comunicação".(CRAWFORD, 1994, p.35). 
 
A enxurrada de bibliografias e evolução da Gestão do Conhecimento deve-se a fatores gerados 
pela transição de eras que as empresas vêm vivenciando. Numa análise próxima, nas décadas 
de 60 e 70, o foco das empresas foi a adoção de tecnologia de forma intensa, de modo que 
estas tecnologias lhe geravam vantagens competitivas consideráveis. Na década de 80, o foco 
das empresas era obter resultados. As metas tinham que ser cumpridas independente de como 
fosse feito. Muitas organizações investiram bastante em reengenharia, realizaram investimento 
em otimização de processos empresariais, realizaram processos de Downsizing e 
continuávamos na era industrial, onde a posse dos meios de produção e do capital gerava 
vantagens competitivas para estas organizações. 
 
Disso resultava um completo desconhecimento do negócio como um todo por parte daqueles 
que tinham a responsabilidade de executar as tarefas e que deveriam trazer os resultados 
esperados. Logo, o dilema de grande parte das organizações modernas era: quem realiza o 
trabalho prático não tem visão estratégica e quem "tem" visão estratégica não participa das 
operações do dia-a-dia, algo que não está resolvido por completo, mas muito melhor 
endereçado do que há 20 anos atrás. 
 
Mas o que mudou daquela época para os tempos atuais? O que mudou foi o fato das 
organizações perceberem que existia um novo fator de produção a ser gerenciado: o 
conhecimento. E por quê? É simples entendermos a necessidade de Gestão do Conhecimento 
se considerarmos questões contemporâneas na administração empresarial, para citar alguns 
exemplos, temos o fator da Globalização. Com este fator as organizações têm produção local e 
competição global. Fornecedores de todos os cantos do mundo competem muitas vezes com 
mais competitividade do que produtores locais. 
 
Logo, gerenciando o conhecimento as organizações poderão reutilizar soluções, registrar quem 
sabe o quê na organização, preservar sua memória, aumentar o grau de colaboração, 
melhorar o processo de obtenção de informações sobre a concorrência e o mercado em geral, 
entre tantas outras ações. 
 
De acordo com essa visão, e com a breve revisão da literatura relacionada à ciência 
administrativa, acredita-se ter realçado que o futuro da Gestão do Conhecimento depende 
muito do tipo de mudança comportamental e de visão de mundo e das pessoas que os 
gerentes e executivos das empresas venha a desenvolver nos anos vindouros. 
 
Gerenciar conhecimento é um processo longo e laborioso de mudanças, com resultados em 
médio e longo prazo. Envolve importantes ações de compartilhamento e utilização de 
conhecimento entre pessoas integradas em novos processos de negócio e utilizando 
tecnologias de informação e comunicação como apoio. 
 



No sentido de entender como a Gestão do Conhecimento pode mudar de forma substancial a 
gestão de uma organização, muitas delas vêm buscando processos de Gestão do 
Conhecimento. Acredita-se que da mesma maneira que as outras atividades na organização 
são feitas de forma processual, a Gestão do Conhecimento também precisa ser processual e, 
sendo assim, o caminho natural é desenhar um processo não executar um projeto de Gestão 
do Conhecimento. Nesse sentido a definição para Gestão do Conhecimento que melhor 
caracteriza esta afirmação é a de Davenport e Prusak que diz "Gestão do Conhecimento é uma 
coleção de processos que governa a criação, disseminação e utilização de conhecimentos". 
 
Projetos são esforços temporários empreendidos para criar um produto ou serviço único, logo 
têm um início e um término bem definidos. A data de início pode não ser bem definida no 
momento em que a idéia está transformando-se em um projeto. O fim, contudo, tem de estar 
claramente definido para que todos os participantes cheguem a um consenso sobre o que se 
compreende ser o projeto completo. Todo projeto gera um produto singular. O resultado pode 
ser tangível, como um prédio ou um software, ou pode ser intangível, como novas diretrizes de 
contratação de pessoal. Mas, a Gestão do Conhecimento não tem fim. Ela tem um início bem 
definido e deve ser tratada na organização sob a forma de práticas rotineiras de gestão com 
foco no conhecimento. 
 
Portanto, não se acredita em Gestão do Conhecimento como projeto e sim como um processo 
de apoio à gestão empresarial. Isto não significa que as organizações não possam fazer 
projetos-piloto de Gestão do Conhecimento. Estes devem continuar existindo, pois nem todas 
as ações na empresa iniciam de forma corporativa. Muitas ações têm seu início em alguns 
departamentos e processos e depois vão ganhando legitimidade e se tornando corporativos. 
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