
os últimos anos, as

organizações têm

percebido o conhe-

cimento como um

recurso cada vez

mais estratégico na

busca da sua compe-

titividade e sobrevivência: surgem assim as

organizações baseadas no conhecimento. O

objetivo deste artigo é propor bases

conceituais para um modelo de gestão

dessas organizações. Tal modelo parte de

uma arquitetura organizacional baseada em

quatro fundamentos: estratégia, estrutura,

tecnologia/processos e pessoas. Ao final,

discutimos algumas idéias focadas na

interface entre gestão do conhecimento e

gestão de pessoas.

A emergência das organizações baseadas

no conhecimento tem provocado uma

dispersão de abordagens que focalizam o

conhecimento pela sua interface com



Recursos Humanos, sobretudo nos

processos de aprendizagem e de

gestão de competências, bem como

de educação corporativa; com gestão

da informação, com foco nas TICs

(Tecnologias de Informação e

Comunicação); com aspectos

econômicos e financeiros da

mensuração do conhecimento; e,

também, em relação à Inteligência

Empresarial e, mais recentemente,

com foco na inovação. Nas ciências

humanas, existe ainda a abordagem

epistemológica, preocupada com o

aspecto científico e metodológico do

conhecimento, bem como abor-

dagens de natureza comportamental,

cultural e antropológica, mas estas

estão mais distantes do mundo

organizacional. Portanto, gestão do

conhecimento é como o elefante da

fábula, tocado por cinco cegos, cada

qual com uma percepção diferente

do objeto, mas nenhum deles entendia

que estava tocando num elefante.

Qualquer organização, indepen-

dentemente de seu porte ou setor de

atividade, nasce a partir do

conhecimento de seus empreende-

dores e se desenvolve através da

criação e acúmulo de um estoque de

conhecimento. Segundo Garvin

(1993), "uma empresa baseada em

conhecimento é uma "organização

de aprendizagem" que reconhece o

"conhecimento como um recurso

estratégico", e cria conhecimento que

pode ser "processado internamente e utilizado externamente",

aproveitando o potencial de seu capital intelectual, em que o

"trabalhador do conhecimento" é o componente crítico".

Propositalmente, pus entre aspas algumas expressões-

chave deste conceito, em que podem ser identificados

elementos do modelo de gestão orientado pelo conhecimento,

ou seja:

• organização de aprendizagem: significa que tais organizações

precisam criar mecanismos permanentes de criação de novos

conhecimentos, através da aprendizagem contínua, o que lhes

permitirá a adaptação (como organismos vivos que são) às

mudanças cada vez mais velozes do ambiente externo;

• conhecimento como recurso estratégico: ao definir suas

diretrizes estratégicas, as organizações deverão olhar para o

futuro, entender os desafios de novos conhecimentos a serem

adquiridos ou capturados e focar o seu modelo de gestão na

competência essencial do negócio, em outras palavras, no

conhecimento crítico necessário para cumprir sua missão;

• processo interno do conhecimento', as organizações deverão

estruturar um processo específico para gerenciar as várias

funções relacionadas ao conhecimento, tornando-se o próprio

processo de gestão do conhecimento;

• uso externo do conhecimento: só tem sentido se falar em

gestão do conhecimento numa organização quando o resultado

final está focado na agregação de beneficio ao cliente, ou seja,

não adianta uma empresa estar no estado da arte da tecnologia

se o cliente não for beneficiado por algum atributo do produto

ou serviço, decorrente do conhecimento e inovação inerente

a tal tecnologia;

• trabalhador do conhecimento: expressão criada pelo

visionário Peter Drucker, nos anos 70, quando se referia a

uma profunda mudança que ocorreria nas empresas nos anos

seguintes, com a crescente adoção de novas tecnologias no

ambiente de trabalho, onde surgiria o knowkdge worker, ou

seja, um trabalhador com maior nível de educação e

qualificação, e que utilizaria mais o cérebro do que a força

física, até então o recurso predominante.



Portanto, os elementos acima identificam os quatro pilares

do modelo de gestão de uma organização baseada no

conhecimento: estratégia, estrutura, processos/tecnologia e

pessoas, que comentaremos um pouco mais a seguir.

I. Estratégia

O foco na estratégia é fundamental para as organizações

baseadas no conhecimento, pois a própria definição da

competência essencial do negócio já é um direcionador para

alinhar as competências organizacionais com as competências

individuais. Por exemplo, um banco precisa desenvolver duas

competências básicas: captar e aplicar recursos financeiros.

A competência essencial é orientar em que segmentos do

mercado financeiro o banco vai atuar e as respectivas

competências individuais (das pessoas) para atuação nesse

segmento. Portanto, sem foco na estratégia, não há como

alinhar gestão de pessoas com a estratégia empresarial.

2. Estrutura

Dos quatro pilares do modelo de gestão do conhecimento,

o menos visível é o aspecto da estrutura organizacional.

Assim, segundo Sveiby (1998), nas organizações do

conhecimento o poder não vem mais do nível hierárquico,

mas sim do próprio conhecimento, que passa a estabelecer

novos perfis profissionais para os trabalhadores do

conhecimento.

Num hospital, por exemplo, a principal decisão não é

tomada nos gabinetes administrativos, mas nas unidades

clínicas, onde o conhecimento do médico determina os

procedimentos de atendimento aos pacientes. O mesmo

ocorre nas instituições de ensino, onde o momento mais

importante no cumprimento da missão é a relação professor-

aluno em sala de aula, onde a autoridade maior no processo

de aprendizado é do professor, e não da direção acadêmica ou

das esferas administrativas da instituição.

Os níveis hierárquicos e os conflitos de poder nas

organizações do conhecimento desafiam a busca de novas

arquiteturas organizacionais. Os modelos burocráticos devem

evoluir para estruturas mais planas,

formadas por grupos de pessoas que

detêm conhecimento distintivo para

responder às demandas específicas e

se auto-organizam de acordo com as

necessidades, de maneira flexível.

Assim, propostas como modelos

"adhocráticos" (do latim, ad hoc,

significa "temporário") para

organizações baseadas em projetos

que exigem estruturas matriciais de

equipes temporárias; ou modelos

holísticos (do grego hólos, significa

"total"), no sentido de organizar

equipes multifuncionais, em que as

pessoas detêm conhecimento de todo

o processo da unidade onde atuam e

podem fazer rodízio de funções; ou

modelos do tipo "middle-up-down",

propostos por Nonaka & Takeuchi

(1997), nos quais os gerentes

assumem um papel de mobilizadores

do conhecimento, por estarem no

nível intermediário da estrutura

organizacional.

3. Processos / tecnologia
O terceiro pilar do modelo

proposto refere-se à percepção de

que gerenciar conhecimento

constitui mais um processo

organizacional, permeando os

demais processos já existentes e com

suporte (às vezes indispensável) das

tecnologias de informação e

comunicação. Todo processo

organizacional contém funções e

atividades que se inter-relacionam,



visando um resultado comum.

Os autores geralmente citam

várias funções da gestão do

conhecimento, entre as quais

incluem a identificação; a criação e

captura; a seleção e validação; a

organização e armazenagem; o

compartilhamento: acesso e

distribuição; a retenção e proteção;

e a aplicação do conhecimento. Não

é necessário que a empresa adote

todas estas funções, o grau de

aplicação de cada função vai

depender da estratégia do negócio.

Por exemplo, para uma empresa

cuja estratégia é a inovação, a função

de criação de conhecimento é

fundamental para cumprir aquela

estratégia, e assim por diante.

Quanto às atividades do

processo de gestão do

conhecimento, vamos chamá-las de

práticas, para efeito deste artigo.

Tais práticas permeiam uma ou

mais das funções descritas no item

anterior e visam operacionalizar os

processos de gestão do

conhecimento. Não há um consenso

entre os autores sobre essas práticas:

assim, de acordo com pesquisas na

literatura e evolução dos conceitos,

podemos definir cinco práticas,

descritas a seguir:

• Aprendizagem Organizacional

• Gestão de Competências

• Educação Corporativa

• Gestão do Capital Intelectual

• Inteligência Empresarial

Através da aprendizagem contínua, a organização exercita

a sua competência e inteligência coletiva para responder ao

seu ambiente interno (objetivos, metas, resultados) e externo

(estratégia). Nas "organizações que aprendem, as pessoas

expandem continuamente sua capacidade de criar resultados

que elas realmente desejam, onde maneiras novas e

expansivas de pensar são encorajadas, onde a aspiração

coletiva é livre, e onde as pessoas estão constantemente

aprendendo a aprender coletivamente" (Senge, 1997). Assim,

as "organizações que aprendem" ou "organizações baseadas

no conhecimento" são mais flexíveis, adaptáveis e mais

capazes de se reinventarem.

A aprendizagem organizacional é, portanto, o processo

contínuo de detectar e corrigir erros. Errar significa aprender,

envolvendo a autocrítica, a avaliação de riscos, a tolerância

ao fracasso e a correção de rumo, até alcançar os objetivos

(Senge, 2000). Isso implementa um mecanismo pelo qual os

trabalhadores contribuem para o desempenho da empresa

por meio da aplicação dos seus conhecimentos e habilidades

em resolver problemas e de inovar constantemente. Cria-se

a organização que aprende e que gera conhecimento. As



práticas de Aprendizagem Organizacional estão intimamente

vinculadas às práticas de Gestão de Competências e de

Educação Corporativa, analisadas a seguir.

Gestão de Competências

É a prática através da qual a organização cumpre a função

de avaliar o conhecimento, alinhando as competências

organizacionais com as competências individuais, mapeando

as atitudes, as habilidades e os conhecimentos das pessoas,

necessários para alcançar resultados diferenciados e executar

um trabalho com um nível superior de performance. A partir

deste mapeamento, é possível identificar os "gaps" individuais

de competências e assim orientar os produtos educacionais

da Educação Corporativa.

Através desta última prática, cumpre-se a função de

disseminar conhecimento em toda a cadeia de valor, o que

significa incluir funcionários, clientes, fornecedores e

parceiros, distribuidores, comunidade e outros membros que

de certa forma participam ou agregam valor para a

organização. Algumas empresas criam sua própria

universidade corporativa e outros mecanismos que

possibilitam a disseminação do conhecimento, como

comunidades de aprendizagem. Portanto, as três práticas já

comentadas são foco de uma nova visão estratégica de gestão

de pessoas, pois as três possuem foco central no conhecimento

das pessoas.

Gestão do Capital Intelectual
Esta é a prática que gerencia o conhecimento de todos os

colaboradores em uma organização, o que lhe proporciona

vantagens competitivas a partir do intercâmbio entre:

• capital humano — inclui as habilidades dos funcionários,

os seus conhecimentos tácitos e a busca permanente de

atualização de saber. Essencialmente, diz respeito às pessoas,

seu intelecto, seus conhecimentos e experiências;

• capital estrutural — soma das patentes, processos,

manuais, marcas, conceitos, sistemas administrativos, bancos

de dados disponibilizados, tecnologia, estruturas

organizacionais. Enfim, é todo o

conhecimento do negócio (know-

how) de uma organização;

• capital de clientes — é o valor dos

relacionamentos de uma empresa

com o mercado. Por exemplo, o

valor da marca; a imagem da empresa

no mercado; a qualidade da carteira

de clientes, entre outros.

Inteligência Empresarial
E a prática que orienta a coleta e

análise sistemática de informações do

mercado e das suas tendências,

visando orientar as decisões

estratégicas de negócios. Portanto, é

transformar informação em

conhecimento, visando os resultados

estratégicos.

Finalmente, o quarto pilar

da Gestão do Conhecimento é

Pessoas. Estamos falando, portanto,

da essência do conhecimento em uma

organização, pois são as pessoas que

detêm conhecimento (tácito),

enquanto a organização possui

informações (conhecimento

explícito). E a essência do

conhecimento é o conjunto de

competências individuais.

Portanto, gerenciar pessoas

numa organização significa gerenciar

o recurso mais importante que hoje

as organizações estão buscando para

se tornarem competitivas, que é o

conhecimento. Neste (novo)

contexto, nos próximos anos, a gestão



do conhecimento se tornará um

processo crítico na gestão empresarial,

e certamente isto provocará uma nova

perspectiva de evolução do processo de

gestão de pessoas nas organizações.

Certamente, o foco não será mais em

atividades administrativas ou no

cumprimento de exigências legais e de

acordos sindicais, o que não deverá ser

desprezado, mas sim no foco estratégico

de gestão de pessoas.

Na prática, isto significa

valorizar o conhecimento das pessoas,

que não podem ser vistas apenas como

custos fixos, e sim como geradoras de

resultados. Também será necessário

criar nas organizações ambientes

propícios à inovação, criação e

disseminação do conhecimento. Além

disso, é importante desenvolver as

habilidades de liderança dos gerentes,

que assumirão neste novo cenário o

papel de mobilizadores do

conhecimento e estimuladores do

ambiente de criação. Neste complexo

conjunto de novos papéis, o "velho RH"

estará evoluindo para Gestão

Estratégica de Pessoas.

Por outro lado, as práticas de

gestão do conhecimento implicam a

utilização de diversas possibilidades

alternativas de metodologias já

disponíveis, não sendo necessário criar

uma nova revolução gerencial: isto

significa que as empresas deverão ter

cumprido requisitos mínimos de

evolução gerencial, ou seja, é preciso

que as empresas tenham evoluído seus

modelos organizacionais em níveis compatíveis com

aquelas práticas gerenciais do conhecimento

organizacional.

Assim, as práticas gerenciais que já vinham evoluindo

desde a gestão japonesa e gestão participativa, desde os

anos 70, e da gestão empreendedora, a partir dos anos 80,

serão a base sobre a qual serão desenvolvidas as práticas da

gestão do conhecimento. Embora não tenha sido analisado

neste artigo, esses modelos já continham algumas práticas

que, de forma ainda não sistematizada, já estavam

orientadas para ações de aprendizagem organizacional ou

de gestão do capital humano da empresa.

Text Box
Fonte: T&D: inteligência corporativa, a. 15, n. 151, p. 38-43, 2007.




