
Resumo

O conhecimento tornou-se um fator de competitividade e diferencial entre as organizações.
Esta afirmação é indiscutível, porém gerenciá-lo ainda é uma questão mal resolvida. A gestão
do conhecimento (GC) visa gerenciar o conhecimento de forma efetiva e eficaz contribuindo

para um maior crescimento da estrutura organizacional. Embora seja necessário o
gerenciamento do conhecimento, cada empresa pode definir a sua metodologia e as ferra-
mentas que deseja utilizar. Este estudo baseia-se em um sistema complexo de informações
(fuzzy logic) com o objetivo de analisar uma ferramenta para gestão do conhecimento. Para o

desenvolvimento do mesmo, foi analisada a administração estratégica com a gestão do co-
nhecimento, aplicado a uma empresa de prestação de serviços em comércio exterior.
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Abstract

The knowledge became a factor of compctitiveness and differential among the organizations.
This statement is unquestionable, however to manage him it is still a subject badly solved.The



Administration of the Knowledge (AK) seeks to manage the knowledge in an effective and
effective way contributing to a larger growth of trie organizational structurc. Although it is
necessary the administration of the knowledge, each company can define hls/her methodology
and the tools that she wants to use. This study bases on a complex system of information
(fuzzy logic) with the objective of analyang a tool for administration of the knowledge. For
the development of the same the strategic administration was analyzed with the administration

of the knowledge, applied the ser vices rendered company in externai trade.
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l. Introdução
A tecnologia trouxe consigo mudanças profundas na maneira das empresas exerce-

rem seu trabalho. A velocidade com que as informações são produzidas e disseminadas
exige das empresas maior flexibilidade e agilidade nos processos de decisão, como tam-
bém na sua capacidade de mudar e se adaptar a novas realidades.

Visando essa agilidade e capacidade de mudança com fator competitivo, as empresas
vêm reconhecendo que o seu diferencial está nas pessoas, pois são elas que formam as
empresas e são as detentoras do conhecimento corporativo. Por isso, criou-se a necessida-
de de gerenciar o conhecimento sustentado por informação, esta muitas vezes armazenada
de maneira não estruturada e de difícil disseminação causando a centralização e a lentidão
dos processos operacionais.

Este trabalho proporciona um enfoque em conceitos e definições de administração
estratégica e gestão do conhecimento em uma visão teórica e, também, prática junto a
especialistas da área, com a aplicação de sistema complexo de informação. Este último
baseado em princípios de lógica difusa e aplicação de médias geométricas.

Com o objetivo de entender quais os tipos de informações estratégicas geradas pelas

empresas e quais as práticas utilizadas para o gerenciamento dessa informação, o trabalho
codificou o coríhecimento de um executivo empresarial atuante em comércio internacio-
nal. Posteriormente, esse conhecimento foi processado e transferido para sua dissemina-
ção na empresa através de prioridades estratégicas, demonstradas nas tabelas 9 e 10.

As empresas necessitam criar mecanismos para armazenar as informações geradas
pelos seus colaboradores e pelo ambiente em que ela atua, pois a concentração da infor-
mação impede que ela chegue aos pontos de tomada de decisão e a centralização gera
perdas de eficiência em seus processos. Então, é importante analisar as formas de como o
conhecimento gerado através de seus colaboradores possa ser disseminado e aproveitado
para a tomada de decisão, construindo assim um diferencial competitivo. O trabalho abor-
da a administração estratégica, gestão do conhecimento e a aplicação de um sistema com-
plexo de informação para gerar, codificar e transferir conhecimento.



2. Administração Estratégica
Inseridas em um ambiente dinâmico c complexo, as empresas procuram administrar-

se de forma estratégica. Para Hitt (2003), "a busca pela competitividade é a alma da adminis-

tração estratégica". Administrar estrategicamente uma organização é considerar ameaças e
oportunidades do ambiente externo e avaliar internamente os pontos fracos e fortes, crian-
do condições favoráveis aos interesses da mesma. Neste contexto, Wright (2000) afirma que
"a administração estratégica consiste em decisões e ações administrativas que auxiliam a asse-
gurar que a organização formula e mantém adaptações benéficas com seu ambiente".

Com isso, surge a,necessidade nas empresas de renovar e inovar seus recursos com o
intuito de posicionar-se estrategicamente no cenário competitivo. Essa atitude estratégica
é baseada em estudos que visam identificar os fatores externos e internos a organização
que influenciam diretamente em suas ações c decisões. Na visão de Wright (2000), exis-
tem alguns passos a serem seguidos para a implantação de uma administração estratégica:

• Analisar os fatores de risco e de sucesso influenciados pelo ambiente externo;
• Descrever as situações em que a empresa se sobressai sobre seus concorrentes e as
situações em que encontra dificuldade, e corrigi-las;
• Definir metas e objetivos a serem cumpridos;
• Estabelecer estratégias que analisem o ambiente externo e interno em todos os
níveis da organização, procurando enfatizar o conhecimento diferenciado e diminu-
indo as chances de erro;
• Criar ações com o objetivo de implantar, controlar e renovar as estratégias;

Essa análise permite a empresa enfatizar as oportunidades percebidas e minimizar o
impacto das ameaças, conforme Wright (2000), que explicita a vantagem das organizações
de perceber o seu diferencial através de seus pontos fortes e corrigir problemas existentes
detectados em seus pontos fracos.

O conjunto desses conhecimentos, segundo Hitt (2003), servirá como plataforma
para construção da intenção estratégica com o objetivo de fortalecer seus recursos, capa-
cidades e competências essenciais a fim de sobressair-se no ambiente competitivo. Com
base no seu conhecimento estratégico, a empresa está preparada para definir a sua missão,
que, segundo Hitt (2003), "missão estratégica c a declaração do propósito e do alcance
únicos da empresa em termos de produto e de mercado".

No conceito de administração estratégica, a missão contribui como uma fonte de

inspiração e estímulo a todos os envolvidos no ambiente da organização. Para Hitt (2003),
porém, a intenção estratégica é realmente o propósito de como a missão será cumprida e
isto pode ser facilmente entendido quando ele coloca que "a intenção estratégica é a
alavancagem dos recursos internos, capacidades e competências essenciais de uma empre-
sa, visando ao cumprimento de suas metas no ambiente competitivo".



Na visão de Wright (2000), a intenção estratégica é vista como os objetivos gerais da
empresa para onde são orientados os esforços com um objetivo especifico. Esses objetivos
representam os fins a serem alcançados visando à razão de existência da empresa, a missão. A
administração estratégica utilizada juntamente com a gestão do conhecimento traz benefíci-
os e aumento para a competitividade da organização, os quais serão analisados a seguir.

3. Gestão do Conhecimento

Nas definições de gestão do conhecimento (GC), diversos autores têm uma percep-
ção comum do assunto. Conforme Teixeira Filho (2003), a GC é vista como um conjunto
de processos responsáveis por criar, armazenar, disseminar e utilizar eficientemente o co-
nhecimento na organização, a gestão do conhecimento atenta-se para o aspecto estratégico
da empresa. Nesta mesma perspectiva, Knapp (1998) defende que o processo de gestão do
conhecimento tem como finalidade transformar o conhecimento em valor, este conheci-
mento é detido pelas pessoas, os colaboradores da organização. E extremamente impor-
tante manter uma boa relação entre os mesmos para que haja uma disseminação do conhe-
cimento e a respectiva transferência das informações.

A gestão do conhecimento tem como fundamento o gerenciamento das informações
geradas pela empresa tanto no ambiente interno como externo. Essa prática deve estar
inserida na maneira de como a empresa gerencia seus processos, interage com seus cola-
boradores, comunica-se com os seus clientes, ou seja, qualquer atividade que gere infor-
mação e, conseqüentemente, o conhecimento.

Neste sentido, Carvalho eTavares (2001, p. 62), afirmam:

... podemos dizer que gestão do conhecimento pode ser algo muito próximo do que conhece-
mos como cultura organizacional, pois é, antes de tudo, uma postura comportamental. E um
estado de sensibilidade tal que atinge todos os colaboradores de uma organização, motivando-
os a produzir e explicitar o seu conhecimento individual, colocando-o em íavor da empresa
como um todo.

As Organizações do Conhecimento necessitam agora de profissionais com conheci-
mento, não somente o conhecimento técnico, mas sim o conhecimento multidisciplinar
que envolve desde o conhecimento de culturas até o saber relacionar-se com pessoas. Este
novo profissional deve ser pró-ativo, participativo, ou seja, estar atento às transformações
que ocorrem na sua empresa e ter a capacidade de se adequar a elas.

Sabe-se que o profissional do 'conhecimento é de difícil formação, então está na
necessidade das empresas em reter esse profissional e principal o conhecimento gerado
por ele, em uma relação de confiança, base esta para geração e compartilhamento do
conhecimento (TERRA, 2002). Sendo a empresa um dos locais onde se encontra a infor-
mação, conforme citação de Mello (2003), deve levar em consideração que a empresa não



funciona sem informação e é importante saber usá-la e aprender sempre novos modos de
ver o recurso informação, para que a empresa se torne mais eficiente.

Este aspecto é reforçado pelos autores Davenport e Prusak (1998, p. 4), ao citar que
"a informação tem por finalidade mudar o modo como o destinatário vê algo, exercer
algum impacto sobre seu julgamento e comportamento", modificando a sua expectativa e
percepção sobre algo.

Pode-se observar nos conceitos sobre informação que este é um dos componentes
do conhecimento que subsidia os processos decisórios dentro das empresas c que o impor-
tante é saber usá-la de forma a torná-la mais eficiente. A dificuldade e a srça importância,
porém, estão relacionadas a capturá-la/codificá-la para depois transferir essa informação
em forma de conhecimento a toda empresa. É neste sentido que o presente trabalha
colabora de maneira efetiva.

3. l Fases da Gestão do Conhecimento

Com base em seus estudos, Davenport e Prusak (l 998) propuseram um processo de
gestão do conhecimento segmentado em três grandes grupos: geração, codificação e trans-
ferência. Essas atividades têm, segundo os autores, o objetivo fazer com que os mercados
do conhecimento trabalhem de forma mais eficaz e eficiente.

3.2 Geração de Conhecimento

Em uma organização que deseja criar conhecimento, a troca espontânea de experi-
ências e as transferências não-estruturadas de conhecimento devem ser tratadas como opor-
tunidade real de inovação. Entretanto estruturar mecanismos e estratégias que consigam
atuar nesta etapa captando o conhecimento tácito para que possa ser então codificado e
transformado em explícito, não é tarefa fácil para a organização. Isso ocorre porque o
conteúdo subjetivo do conhecimento torna de difícil representação através de regras for-
mais e pré-estabelecidas.

O processo de geração do conhecimento compreende a aquisição, adaptação, fusão,
recursos dedicados e rede de conhecimento. Segue abaixo uma descrição de cada um deles:

• aquisição: existente ou não na organização, o conhecimento adquirido deve ser
algo novo. A maneira mais fácil e eficaz de adquirir o conhecimento c através da
compra, ou seja, contratar elementos ou organizações que os possuem;
• adaptação: a empresa deve se adaptar as condições de seu desenvolvimento, crian-
do uma estrutura capaz que sustentar e incentivar a geração do conhecimento;
• fusão: cria-se com o propósito de gerar um ambiente complexo, onde se espera o
surgimento de uma nova sinergia entre pessoas de diferentes perspectivas a fim de
chegar a um objetivo comum;



• recursos dedicados: como a finalidade de gerar conhecimento é a formação de
grupos específicos de trabalho, orientados para um único projeto, que será difundi-
do para a empresa após sua conclusão.
• rede de conhecimento: o conhecimento gerado de forma não estruturada ou pelas
redes informais, também é de suma importância para a empresa, dessa maneira, a
presença dos facilitadores do conhecimento se faz necessária para que o conheci-
mento possa ser gradualmente gerado na organização.

3.3 Codificação do conhecimento

Este processo tem como objetivo formatar o conhecimento organizacional de forma
a torná-lo mais acessível a quem precise dele. O conhecimento é transformado literal-
mente em um código a fim de obter maior organização, portabilidade e facilidade de
compreensão. Segundo Davenport e Prusak (1998), codificar todo o conhecimento
coorporativo é uma tarefa insensata, pois o foco deve ser mantido no que é relevante.

Uma questão complexa refere-se ao conhecimento estratégico que está localizado
internamente. Esse conhecimento deve ser priorizado devido a sua importância e uma
forma de codificação é o planejamento estratégico. Nem mesmo o planejamento estraté-
gico, porém, pode ser dinâmico a tal ponto que acompanhe as mudanças ambientais (ex.:
impactos na swot).

A codificação e coordenação como processo de gestão do conhecimento compreen-
de as tentativas de codificação dos diferentes tipos de conhecimento, o mapeamento do
conhecimento, a criação de modelos de conhecimento:

• codificação dos diferentes tipos de conhecimento: padronização na representação
do conhecimento adquirido em processos bem estruturados, bem como aquele ar-
mazenado individualmente por pessoas.
• mapeamento do conhecimento: ele deve conter a localização dos pontos de gera-
ção de conhecimento, possibilitando a todos um acesso fácil e rápido.
• criação de modelos do conhecimento: as regras, entidades e rotinas são importan-
tes para a aplicabilidade da GC. O maior valor está na definição das variáveis de
identificação do conhecimento, que podem afetar as ações da gerência.
Para a fase de codificação, o conhecimento da empresa foi mapeado em matrizes

com variáveis estratégicas que obedeciam a uma numeração em um intervalo entre zero e
um [O, l ], onde é avaliada cada uma das variáveis e pontuadas conforme a sua relação com
a estratégia empresarial. Este intervalo entre O e l corresponde a graus de pertinência
entre Verdadeiro (V) e Falso (F) conforme Zadeh (1965).

-



3.4 Transferência do conhecimento

Extraídos para a organização, os novos conhecimentos tornam-se fontes para que
outros ciclos de conversão do conhecimento se iniciem e para que novos conhecimentos
possam ser, então, agregados aos já existentes. A disseminação do conhecimento refere-se
à tarefa de notificar e tornar públicos os resultados de um determinado projeto que foram
convertidos em conhecimento para a organização, de forma clara e facilmente acessível a
todos os interessados.

O termo transferência é introduzido nesta etapa do processo de conversão do co-
nhecimento para que se possa assegurar que o conhecimento gerado, uma vez disponível,
seja realmente assimilado e aproveitado. Para Davenport e Prusak (1998, p. l 23), a trans-
ferência do conhecimento envolve duas ações:Transmissão (envio ou apresentação do co-
nhecimento a um receptor potencial) e absorção por aquela pessoa ou grupo. Se o conhe-
cimento não for absorvido, ele não terá sido transferido. A mera disponibili/,ação do co-
nhecimento não é transferência.

Para a fase de transferência e disseminação do conhecimento, o sistema complexo de
informação gera a priorização das variáveis estratégicas em um relatório que tem como
objetivo uma análise mais detalhada do ambiente estratégico visando um aumento da
competitividade da empresa em estudo.

4. Metodologia

Em um primeiro momento, foi apresentada uma pesquisa bibliográfica, sustentando
com teorias o desenvolvimento do trabalho. Segundo Gil (1991), uma pesquisa bibliográfica
baseia-se em material já elaborado, pois tem em sua constituição, principalmente, artigos
científicos. Dessa maneira, será utilizada a pesquisa exploratória, pois esse tipo de pesquisa
aumenta o conhecimento sobre o assunto em estudo no momento em que o mesmo é explo-
rado. Assim o pesquisador passa a conhecer um maior número de variáveis que o auxiliarão
na solução do problema, criando novos fatos que podem mudar o plano inicial, (GIL, 1991).
Também, em parte da mesma, foi contemplada uma metodologia descritiva.

A pesquisa c qualitativa e também em boa parte quantitativa, pois traduz em núme-
ros a estratégia empresarial do caso abordado. Como a pesquisa se propõe analisar uma
situação específica, foi utilizada a estratégia de estudo de caso, que segundo Yin (2001), é
uma estratégia abrangente, que investiga de forma empírica um fenômeno contemporâ-
neo dentro de seu contexto da vida real. Após o estudo de caso, foi ampliado com caracte-
rização de pesquisa intervencionista.

A obtenção e organização das informações referentes à pesquisa são de fundamental
importância para atingir os objetivos, visto que elas fornecerão os resultados para verifica-
ção efetiva de suas práticas. A base da coleta de informações para o estudo de caso foi



provida através de descrição das variáveis estratégicas e preenchimento de tabelas em for-
ma de matrizes de incidência em planilha eletrônica e posteriormente recuperada pelo
sistema complexo de informação.

A análise sobre a empresa relatou a evidenciação do uso estratégico do conhecimen-
to, bem como forneceu dados que demonstraram a utilização do mesmo com um diferen-
cial competitivo, identificando assim fatos comuns das diferentes fontes de dados que cau-
saram a efetividade das ações. Foram analisados, então, os processos de geração, codificação
e transferência do conhecimento. Assim, os dados armazenados e tabulados apresentam a
priorização das variáveis estratégicas através de sistema complexo de informação, baseado
em lógica difusa.

O resultado do trabalho é apresentado através de análises das variáveis estratégicas,
destacando as prioritárias através de processamento computacional que facilitem o enten-
dimento e que servirão como base de pesquisa para trabalhos futuros. Como etapas
metodológicas deste trabalho, para o caso foi primeiramente recuperado o planejamento
estratégico da empresa, extraindo então as variáveis estratégicas relacionadas à swot (for-
ças, fraqueza, oportunidades c ameaças), relacionado os objetivos estratégicos e, f inal-
mente, as ações operacionais.Todas essas informações lingüísticas (fase de geração) foram
agrupadas em matrizes.

Com as informações estratégicas agrupadas em matrizes foi, então, entrevistado o
executivo da empresa para relacioná-las entre si pontuando cada uma delas em intervalos
de verdade (entre O e 1). Assim, foi possível através de sistema baseado emjiiz/y logic,

principalmente usando médias geométricas, serem processadas as matrizes que continham
todo o conhecimento do relacionamento entre as variáveis (fase de codificação).

Finalmente, o sistema gerou as prioridades estratégicas para a empresa, baseadas em
conhecimento do executivo, que foi adquirido e processado (fase de transferência). O
trabalho de campo também contemplou a classificação das variáveis estratégicas por etapa
de gestão do conhecimento (tabela 10).

4. l A empresa

A empresa utilizada neste estudo atua na área de prestação de serviços em comércio
internacional e tem seu foco principal em pequenas e médias empresas. Localizada no
estado do Rio Grande do Sul (RS), é uma empresa que cresce no mercado em que atua
com trabalho competente e reconhecido tanto no meio empresarial como no acadêmico.
A seguir, é apresentada a análise estratégica envolvendo as variáveis Az swot (forças, fraque-
zas, oportunidades e ameaças), objetivos estratégicos e ações bem como a codificação em
forma de matrizes e seu conteúdo quantitativo.



S. Análise da Estratégia

5.1 Ambiente Interno e Externo

Identificadas através de forma descritiva, as informações sobre o ambiente interno e
externo da empresa são as fontes para a geração do conhecimento estratégico. A seguir, as
variáveis que afetam o ambiente interno da empresa são descritas para posterior análise.

De maneira verbalizada, foram também definidos os objetivos e ações da empresa,
conforme aTabela 3.

As variáveis do ambiente externo também foram levantadas para uma completa ana-
lise do ambiente estratégico da empresa.



Com base no levantamento realizado na empresa, em que foram identificadas as variá-

veis estratégicas, foi possível criar uma matriz estratégica a fim de identificar a relação entre
as oportunidades e as ameaças e as forças e fraquezas, bem como os objetivos e ações. Essas
relações foram pontuadas pela empresa, em que foi avaliada cada uma das variáveis em rela-
ção à outra através das matrizes de incidência (intervalo entre Verdadeiro e Falso).

Essa metodologia de mcnsuração da estratégia baseia-se cm uma pontuação que va-
ria de 0,0 (zero) até l ,0 (um), atribuindo valor de importância a variável analisada, no
ambiente cm que ela se encontra inserida. A mesma permite uma maior flexibilidade nas
respostas, pois mensura as variáveis com um grau maior ou menor de certeza, ampliando
o conceito de probabilidade.

Essas tabelas de incidência fornecerão subsídios para o processamento computacional
utilizando lógica difusa priorizando as variáveis que possuem maior grau de importância
na estratégia empresarial. A Tabela 4 procura identificar c mensurar as relações entre as
forças e fraquezas e as oportunidades e ameaças cm matriz estratégica.











Em um primeiro momento, foram digitados em planilha eletrônica os dados das
matrizes de incidência levantadas a partir da verbalização do planejamento estratégico da
empresa. Após, os dados foram capturados em um sistema complexos de informação, o
qual priorizou as variáveis de maior relevância no planejamento estratégico. Esse sistema é
baseado em princípios de lógica difusa de Zadeh (1965) que pode ser vista como a lógica
que suporta os modos de raciocínio de forma aproximada, e não exata. Essa teoria trata as
variáveis como "imprecisas", ou seja, com valores não exatos e que podem pertencer em

certo grau a um conjunto e, em outro grau, a outro conjunto. Baseia-se no principio da
dualidade que estabelece que dois eventos opostos possam coexistir.

A aplicação da lógica Fuzzy neste trabalho torna-se importante quando se percebe que
o conhecimento não é exato e sim pode sofrer a influência de diversas variáveis, portanto
uma razão para o uso de um raciocínio aproximado em aplicação a gestão do conhecimento.

O sistema pontuou cada uma das variáveis estratégicas, oferecendo maior ou menor
grau de importância, dependendo da relevância da variável para a estratégia da empresa.



As variáveis quando cru/.adas se tornam conhecimento e quando processadas geram a pri-

oridade estratégica conforme tabela 9.
A seguir, é apresentada a tabela com os resultados do processamento resumidos em

quatro grupos: Características da Organização (Forças e Fraquezas), Características de
Ambientes (Oportunidades c Ameaças), Objetivos Estratégicos e Ações.



5.5 Análise da priorização do conhecimento com definição com variáveis
estratégicas

A seguir, será apresentada uma análise das variáveis estratégicas que tiveram maior
importância e, portanto, prioritárias para a gestão do conhecimento empresarial, conforme
a lógica utilizada no processamento computacional, com as fases da gestão do conhecimento.

Tabela 10: Classificação das Variáveis Estratégicas com as fases da Gestão do
Conhecimento.

Analisando a relação das variáveis estratégicas da empresa, percebe-se a relação com
as fases da gestão do conhecimento. Quanto mais as variáveis possuírem uma pontuação
aproximada a um (l), maior será a importância para a estratégia, ou mais verdadeira será.
O sistema priorizou as seguintes variáveis:

"Ampla Rede de Relacionamentos" tem uma relação direta com a fase de geração do
conhecimento, pois é considerada com uma forma de aquisição de conhecimento no mo-
mento em que se amplia a cadeia de relações.



A "Implantação de CRM" contempla todas as fases da GC, desde a geração, onde o
sistema tem a função de captar as atividades e perfil dos clientes, passando pela codificação,
visto que um sistema de informação tem como propriedade o armazenamento da infor-

mação de forma estruturada c organizada. Envolve a transferência ou disseminação do
conhecimento, quando o sistema disponibiliza as informações armazenadas para consulta,

podendo ser tanto interna como externa a empresa, dependendo da tecnologia utilizada.
Na variável "Competência Técnica da Equipe", as fases de geração e transferência

podem ser associadas, quando a competência fornece mais conhecimento para a organiza-
ção e dissemina um conhecimento exclusivo da empresa. A "Tendência das Empresas às
Parcerias"permite um fluxo de informação em duas vias, tanto pela aquisição de conheci-
mento advindo da empresa parceira, quanto pela disseminação do conhecimento transfe-
rido para a empresa parceira. Isto permite um aumento do desempenho competitivo de

ambas as empresas.
Uma das maneiras mais fáceis e baratas de aquisição e transferência de conhecimento

é o uso da Internet. Assim a variável "Fácil Acesso à Informação Via Internet" apresenta um
meio de geração e disseminação da informação facilmente utilizada pelas organizações e
que apresentam bons resultados.

A "Qualificação da Concorrência" transfere o conhecimento para o mercado no
momento cm que se analisa a concorrência como uma oportunidade ou ameaças. Essa
aumenta o nível de competitividade e transfere para as empresas as novas estratégias de
mercado. Para isso, contudo, é necessário um mecanismo de captação desse conhecimen-
to, pois tão importante quanto à transferência é a absorção do conhecimento.

As variáveis "Ser reconhecida como uma empresa que apresenta soluções ao cliente",

"Oferecer facilidade de acesso aos mercados através de escritórios parceiros no exterior",
"Ter a marca reconhecida por seu nível de eficiência", mostram a tendência da
competitividade no mercado.

Analisando pelo ponto de vista das fases da gestão do conhecimento, as variáveis
acima, são resultantes da transferência de conhecimento da empresa como um todo, ou
seja, é o produto final da empresa, onde está concentrado todo o seu conhecimento. Por
outro lado, as ações estratégicas visam fornecer conhecimento para a empresa a fim de
atingir os objetivos estratégicos. As variáveis de ação estratégica da empresa que são: "Cri-
ar diferentes ofertas de serviços para fidelizar o cliente", "Propor trabalhos em parcerias
com empresas de serviços complementares" e "Investir na formação técnica dos colabora-
dores", representam a aquisição de conhecimento.

A criação de diferentes tipos de serviços necessita de uma geração de conhecimento
extra que subsidiará a efetivação da ação. Esse conhecimento, muitas vezes, está dentro da
empresa, mas precisa ser adquirido através de mecanismos de captura da informação. As
parcerias de serviços complementares fornecem a empresa obtenção de conhecimento



para atividades que, muitas vezes, ele não possui ou não gerencia. Esta é uma forma rápida
e barata de aquisição de conhecimento, sendo os colaboradores a principal fonte de conhe-
cimento dentro das organizações. A formação destes, tanto técnica como pessoal, gera a
empresa um conhecimento único.

O treinamento é uma forma comum de compra de conhecimento e bastante eficien-
te. Existe, contudo, a necessidade de retenção desse conhecimento e a criação de mecanis-
mos que disseminem este a todas as partes interessadas, transformando o conhecimento
individual cm conhecimento organizacional.

A reestruturação do departamento de importação c exportação é especificamente
uma reorganização da estrutura organizacional com o objetivo de gerar mais conhecimen-
to estratégico e de posicionar-se de forma mais competitiva no mercado.

6. Conclusão

A gestão do conhecimento gera um diferencial competitivo, pois o concorrente não
consegue copiar ou imitar facilmente. A mesma abrange a organização de forma intra-
setorial e multidisciplinar, aproveitando o melhor dos recursos humanos com o objetivo
de tornar os processos internos mais inteligentes e inovadores.

o

A organização que tem como premissa usar o conhecimento de forma estratégica
necessita criar mecanismos para a captação, codificação e transferência do conhecimento e
tornar a gestão do conhecimento algo intrínseco à cultura organizacional, porém também
mensurável quantificadamente aos seus gestores.

Algumas premissas foram identificadas na construção deste estudo que evidencia-
ram o estabelecimento de um planejamento bem definido e que apresentou de maneira
clara e principalmente prioritária, os objetivos da organização. Também foi evidenciado o
uso de sistema complexo de informação para gerenciar os processos de forma a gerar mais
conhecimento.

Estratégias prioritárias foram geradas, codificadas, processadas e disseminadas a par-
tir do conhecimento do executivo entrevistado, em que as variáveis estruturais foram
indexadas entre si.
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