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É curioso pensar que a

necessidade de pôr or-

dem num determinado

tipo de caos seja uma

das causas do que cha-

mamos hoje de "gestão

do conhecimento". Cu-

rioso porque só faz sentido pensar em

gestão —o que implica manipular da-

dos, com finalidades claras, a partir

de uma certa ordenação— quando a

balbúrdia dos elementos envolvidos

chega a um nível insuportável,

beirando a bagunça —no caso das em-

presas, roçando a improdutividade e

a insuficiência, considerando as ne-

cessidades dos dias atuais. Para quem

acha que a idéia (de pôr alguma ordem

no caos) é nova, vale lembrar siste-

mas mais antigos, que em algum mo-

mento tiveram de enfrentar a con-

fusão e a incompetência de suas ope-

rações. O mais notável deles, sem dú-

vida, é o cérebro humano, que depois

de milhares de anos de acúmulos de

experiências alentadoras teve de pas-

sar por uma reengenharia, descartar

erros, catalogar acertos e construir

um modelo que, hoje, simboliza o

estado da arte (e não só dela) da gestão

do conhecimento.

Falamos em cérebro, este órgão

do pensamento que fica dentro da

cabeça de cada um de nós. Se você

não se deu conta, saiba que carre-



gamos sobre a carcaça humana o mais sofisticado dos

modelos de gestão de que se tem notícia, sendo todos os

outros meras reproduções inspiradas e, muitas vezes, mal

ajambradas, nesse quase divino "software" mental. É nele,

aliás, que se concentra, em nós, o que chamamos de

conhecimento —ou, pelo menos, o que identificamos

como tal. Trata-se de um cerne tão poderoso que, a

despeito de sua auto-suficiência, foi capaz de inventar

(ou evoluir para) o trabalho de gestão de si próprio, um

mecanismo que se propunha a "gerenciar" idéias, que,

para alguns, funcionaria como uma espécie de consciência

(in real time) de suas capacidades, potencialidades e,
modestamente, limites.

Porém, se o sistema é, literalmente, genial, não se

pode dizer o mesmo de seus usuários. Basta verificar o

estupendo grau de estupidez embutido em tantas ações

humanas, ao longo da história. Note que a capacidade de

decisão de um indivíduo (responsável em parte pelo

desatino humano) não pertence, em sua gênese, a esse

sistema de conhecimento, mas a um outro, ainda em estado

primitivo, e que não convém abordar aqui. Sim, porque

decisões são motivadas por diferentes estímulos, sendo o

do conhecimento, ou o resultado da gestão do

conhecimento humano, apenas um deles, que, quando

posto ao lado de outros sistemas, especialmente o límbico

(em certo sentido ainda jurássico), nem sempre prevalece.

Em que pese alguns lapsos de percurso, o fato é que o

usuário humano é tão ambicioso quanto as

potencialidades de seu cérebro. O que fez dele um ser

capaz de (potencialmente, ao menos) melhorar o sistema,

transferindo-o para outras realidades, fora do eixo mental

de sua cabeça.

Saltando um punhado de séculos; temos hoje talvez a

mais ambiciosa aspiração de construção de um modelo

de gestão do conhecimento aplicado à realidade.

Formalmente ele está em estado bem avançado nas

empresas, que adotam o sistema como um meio de

perpetuar-se, com sucesso, ao longo do tempo. Pena que

a despeito desse estrito êxito a

ambição humana dê piruetas neste

trecho de sua história, chegando às

raias do paroxismo quando alguns,

ultrapassando as fronteiras corpora-

tivas, chegam a denominar este nosso

tempo de "era do conhecimento",

negligenciando levas de milhões de

analfabetos espalhados pelo mundo.

Embora em alguma perspectiva isso

talvez possa fazer sentido, o fato real

é que a gestão do conhecimento ainda

engatinha nas empresas (com as exce-

ções de praxe), ainda que estejam

validados todos os princípios da

necessidade desse tipo de gestão

dentro da nova lógica do mercado.

Atitude de aprendizagem

À maneira do que ocorre no sis-

tema original (carregado no cérebro),

um dos focos da gestão do conheci-

mento nas empresas é criar ambi-

entes de aprendizagem, o que sig-

nifica ir além da disponibilização de

espaços físicos para, por exemplo, a

realização de aulas, naquele formato

tradicional "professor-aluno". Mas

isto nem sempre é bem compreen-

dido, tanto que há muito esforço e

investimento nesse formato —e ain-

da que estes estejam bem funda-

mentados (com todos os tipos de

ROIs previstos), parece ser um equí-

voco centrar a gestão do conhe-

cimento na formatação, basicamente

exclusiva, de salas de aula (e na



construção de todo um sistema de ensino corporativo

amparado na relação entre alguém que ensina e

muitos que aprendem). Uma sala de aula, ainda que

sua existência se justifique funcionalmente, está

longe de esgotar a tradução do que vem a ser, de fato,

um ambiente de aprendizagem numa organização.

Mas é nisto o que muitos acreditam, pois não

conseguem pensar em gestão do conhecimento sem

a visão mirabolante de uma universidade corpora-

tiva, embotada de grades programáticas —o que, para

uns poucos empreendedores, tem o mesmo valor

estético de se colocar um elefante numa sala de vi-

sitas. Registre-se, nada contra as universidades cor-

porativas e as salas de aulas, nem contra professores

e alunos; isto tem valor, fundamento e, em muitos

momentos, demandas bem localizadas. Mas tudo

contra a reduzir os "processos de conhecimento" a

esses espaços, especialmente nos dias de hoje, com

todo o aparato tecnológico disponível para esses fins.

Mas o que são, afinal, os tais ambientes de apren-

dizagem? Num certo sentido, tem a ver com criar con-

dições para que pessoas aprendam, independentemente

de onde estejam. Claro, pode-se pensar em ensino a

distância, comunicação remota e em muitas outras

formas mediadas por tecnologia. Mas pode se pensar,

também, em formatos mais simples e menos ambiciosos

do ponto de vista tecnológico, mas nem por isso menos

eficazes. Por exemplo: vendo outras pessoas fazendo,

isto é, aprendendo com o olhar, um meio típico usado a

exaustão pelos primeiros usuários conscientes do poder

do cérebro humano; algo praticado e ensinado, ainda

hoje, em quase todos os estabelecimentos comerciais

da face da terra, de supermercados a postos de gasolina,

com atendentes e vendedores. Mas como isso pode

ocorrer num nível, digamos, mais corporativo, como

um departamento de criação ou de finanças, em que os

trabalhos são mais burocratizados? Numa discussão

pela internet, um sujeito de Sydney, na Austrália,



identificando-se como apenas interessado no assunto, postou

algumas perguntas a serem respondidas (ou pelo menos

investigadas) apenas com o olhar (a lista era sobre ambien-

tes de aprendizagem):

• O que o seu chefe considera uma prioridade, no meio

de um caos?
• Que critérios o seu supervisor usa para priorizar as

ações dele?

• Sob que condições o seu gestor delega essas ações? E

para quem?

• Quais são os hábitos do seu diretor ao lidar com

conflitos?

• Em que situações seu gerente seria capaz de

interromper uma reunião para atender a um chamado do

diretor dele?

• O que o seu diretor valoriza nas pessoas está estampado

nas atitudes dele?

• O que o seu chefe faz e fala quando um erro (dele ou de

outro colega) é identificado?

Não se trata de é invasão de privacidade —não se

sugere bisbilhotar. Ao contrário, num ambiente propício

à aprendizagem, líderes e liderados aprendem e ensinam,

o tempo todo, mutuamente, estimulando a troca de

impressões e hábitos. Isto tem a ver com postura e ati-

tude, além de trabalhar um fundamento ancestral da

pedagogia: aprender a olhar é aprender a aprender.

Para que os resultados sejam palpáveis, a sistema-

tização desse processo é importante, se se pretende

transformá-los em práticas que possam ser exercidas por

todos os membros de uma equipe. O surpreendente disso

é que o conhecimento transferido passa a ser assimilado,

processado e adaptado, à medida que encontra variáveis

distintas entre cada um dos membros de uma mesma

equipe. O processo de discussão que se segue à etapa de

"captura" das atitudes de um líder é particularmente rico,

pois o líder se expõe frente a diversos olhares alheios à

sua conduta. A troca resultante pode gerar novos conhe-

cimentos, os quais .poderão ser par-

tilhados entre todos, incluindo,

agora, o próprio líder. O próximo

passo será "desenhar" novas práticas.

O mesmo princípio pode ser apli-

cado em diferentes instantes da

empresa, e não apenas dentro dela.

Por exemplo, reuniões de bench-

marting costumam ser fascinantes e

estimulantes. O objetivo, nesses en-

contros, é trazer conhecimento de

fora da empresa e apresentá-lo com-

parativamente às "práticas locais".

É importante que as pessoas consi-

gam transcender a "lógica" do negó-

cio para o qual trabalham, de modo

que possam se abrir para outras pos-

sibilidades organizacionais. A velha

idéia de que uma drogaria possa

inspirar algum tipo de prática a uma

concessionária de veículos continua

válida, e poderá ser revigorada se

houver espaço para que as possibili-

dades de adaptação, riscos e oportu-

nidades, custos e benefícios sejam

discutidas.

O importante é que gestores (e

empresa) tenham claro que, de tudo

isso, é fundamental encontrar um

"produto final", ou seja, que os en-

contros gerem resultados concretos,

que possam ser aplicados, avaliados

e, se for o caso, modificados.

Naturalmente, todo esse processo

poderá ser potencializado pelo uso

da tecnologia, quando se puder en-

volver toda a empresa. A necessidade

de contatos eletrônicos e impessoais



num ambiente em que cinco ou dez pessoas dividem o

mesmo espaço soa, no mínimo, artificial. Bem, ela será

de fato artificial, daí a necessidade de um pouco de

realidade na vida dos gestores da "nova era".

Panorama interno do conhecimento

Será interessante imaginar a gestão do conhecimento

numa perspectiva pessoal. Diante da pergunta: "o que

você faz com as informações que recebe em sua vida?", é

possível montar uma radiografia do "seu" processo de

conhecimento, o que irá revelar coisas (talvez interes-

santes) sobre como você organiza o seu dia-a-dia, o

trabalho, quais são suas prioridades

e como você ajusta ou disponibiliza

esse, digamos, sistema, de forma que

seja possível ser mais produtivo (não

só na empresa), mais eficaz e, por

que não, mais satisfeito em relação

ao que vem obtendo.

Funciona com coisas simples:

celular, TV a cabo, GPS, PendDrive,

computador e outros "gadgets"

mundanos. São seus recursos

tecnológicos. Naturalmente você já

percebeu que se esses lúdicos



equipamentos não receberem aditivos mentais não vão

servir para nada, se a idéia aqui é melhorar a eficácia de

sua vida. Pense em algo bem simples: a data de

aniversário do seu chefe que você sempre esquece e se

arrepende de não lembrar justamente no dia do

aniversário dele, quando um colega faz menção a ela

parabenizando o dito cujo. Ora, o seu celular pode resolver

estes e outros problemas de datas. E pode comunicar essas

"soluções" para o seu computador, via internet, bluetooth,

IR, satélite, esteja você onde estiver. Ora, todo celular

tem agenda, na qual listam-se contatos e o que mais se

quiser. Se você não fizer nada com ela, o calendário irá

continuar, indiferente a você, claro. Mas aí está a diferença:

você pode intervir, criar notas nesse calendário, montar

históricos com perfis detalhadíssimos a um ponto que,

no limite, você é que acaba sendo "gerenciado" por essas

informações. Claro, tudo depende da quantidade de

"cérebro" que você irá injetar nesses aplicativos. Bem

dosados, funcionam como reloginhos atômicos, capazes

de lhe dar as mais variadas opções sobre o que levar e não

esquecer, por exemplo, numa reunião de negócios.

Mas não é só: o nível de conectividade também poderá

ser mensurado. Vale lembrar o quanto isto é importante

se nos dermos conta de que a tecnologia moderna fez

mais do que embrulhar bibliotecas inteiras em ínfimos

pacotes de bites e dar-lhes mobilidade. O que já seria im-

pressionante, dados estáticos (dicionários e mapas básicos,

por exemplo) podem ser arquivados permanentemente

num palm ou em seus arquivos virtuais. Mas o que mais

surpreende é a capacidade de acessar, em tempo real, dados

instantâneos, isto é, aqueles que se atualizam a cada

momento, nos dando um pedaço de realidade em frações

de segundos, esteja-se onde estiver. A pergunta é: Como

você lida com esses recursos? Bem, pergunta avançada.

Vamos a uma anterior: Você sabe da existência dessas

possibilidades? Está em toda parte, sem dúvida, mas você

já se decidiu por saber como isso funciona e como pode

incrementar substancialmente sua vida e atividades?

O chamado Personal Knowledge

Management, PKM (ou "Gestão

Pessoal do Conhecimento"), se pare-

ce muito com o que acontece nas em-

presas, do ponto de vista do "apro-

veitamento" do sistema: muitos re-

cursos disponíveis e reduz-se tudo a

um apertar de botões. Em geral, con-

trariando nossa essência, agimos

dentro de um único canal, como se

fôssemos seres monolíticos, estabe-

lecendo "diálogos" com máquinas

(ou recursos) que poderiam nos dar

"conversas" sem fim, as mais varia-

das, mas cujo acesso está além das

fronteiras de nossa disposição, pa-

ciência e interesse. Vale lembrar que

se há uma onda revolucionária nas

chamadas mídias eletrônicas ela se

deve quase que exclusivamente à ca-

pacidade de conectar diferentes ob-

jetos numa mesma linha de ação, nos

permitindo interagir com eles. Diante

disso, o usuário alheio à novidade

negligencia sua capacidade de pen-

sar, e passa a entender o mundo como

um filme mudo, em preto e branco,

do qual ele mesmo se toma um "à

parte", mero espectador, apesar dos

recursos que tem às mãos. É um pro-

blema claro de subutilização, para

não dizer de subestimação da pró-

pria capacidade de pensar.

Juntando os laços

É preciso olhar essas possibi-

lidades (que estão largamente dis-



poníveis em todo o canto)

como formas de melhorar

a capacidade de efetivar

conhecimentos. O tempo

gasto em contas aritmé-

ticas (que é o cálculo que

fazemos para lembrar os

dias de aniversários ou a

idade de algum parente

numa planilha de Excel)

é anacrônico em vista ao

que um simples sistema

de comunicação pode nos

proporcionar em termos

de dados, informação e

mesmo conhecimento.

Mas é preciso enfrentar o tempo e o comodismo para

vencer a barreira da inércia límbica, acreditando que

não somos postes enfeitados nem jacarés. E apostar que

só seremos capazes de esgotar as possibilidades de um

sistema de gestão do conhecimento se formos eficazes

no uso de nossos próprios recursos. Muitas das

ferramentas do conhecimento requeridas numa empresa

estão disponíveis em âmbito pessoal. O bom uso desses

recursos implica saber lidar com eles não só na esfera da

empresa, mas, também, na vida real. Blogs, Wikis,

colaboração e podcasts, por exemplo, são ferramentas

que, no conjunto, podem incrementar radicalmente os

processos de construção do conhecimento, seja em nível

pessoal ou corporativo.

Num texto publicado no Inside Knowledge, na inter-

net, há uma interessante referência sobre a conjugação

entre PKM e gestão do conhecimento tal qual praticado

pelas empresas. De acordo com o texto (que não está

assinado), muitas empresas deveriam estar se perguntando

quanto tempo seus funcionários perdem por não ter

ferramentas ou técnicas que lhes permitem trabalhar de

maneira mais eficiente? Quanto valor poderia ser gerado

se cada funcionário fizesse melhor

uso de seu conhecimento? As per-

guntas partem de uma reflexão sobre
um dos princípios da gestão do co-

nhecimento, que diz o seguinte: "You

don't know what you know, until you

need it". Embora ambígua, a frase faz

sentido, e numa tradução livre seria

o equivalente a "Nem sabia que sabia

isso". No texto, a oração é crucial pa-

ra empresas que pretendem imple-

mentar uma gestão do conhecimento,

especialmente com o uso de tecno-

logia. Nesse sentido, se os funcioná-

rios "não sabem o que sabem", como

a empresa irá capturar, estruturar e

utilizar o conhecimento deles?

Isto nos leva a uma indagação

vital: Afinal, de quem é a respon-

sabilidade pelo aprendizado? Da em-

presa ou do funcionário? A resposta

é, numa palavra, de ambos, o que exi-

ge da empresa, em seu próprio bene-

fício, investir o máximo possível no

desenvolvimento das competências

do conhecimento; e do funcionário,

o maior empenho e rigor em aprovei-

tar e, se for o caso, mesmo criar, suas

próprias condições de aprimora-

mento. Isto porque tanto a empresa

como o colaborador, nos dias de hoje,

são dois lados de uma mesma moeda

—no caso, chamada conhecimento.

ecarvalho
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Fonte: T & D: Inteligência Corporativa, ano 15, n. 151, p. 50-57 , 2007.




