




nova fase, o acesso e o compartilhamento
de conhecimento entre usuários de uma
mesma organização, independentemente de
seu ponto de presença, foram facilitados.

Os novos investimentos em gestão do
conhecimento foram ainda alavancados pe-
las várias regulamentações e exigências que
começaram a demandar esforço adicional
da TI. Sarbanes-Oxley, governança, gestão
de riscos e a lei de responsabilidade fiscal
são exemplos de regulamentações que for-
çaram as companhias a mapear, classificar e
documentar os processos e controles em
diversas áreas e níveis.

Assim, os projetos de gestão do conhe-
cimento começaram a ganhar forma mais
clara e justificável perante o board da em-
presa. De acordo com a consultoria
KPMG, a gestão do conhecimento é uma
das grandes tendências para 2008, inseri-
da à lista das cinco principais prioridades
de uma corporação. Quem não tinha, quer
ter. Até porque o mundo digital vive uma
verdadeira overdose de conhecimento.

Segundo a IDC, as informações digitais
que foram criadas, capturadas e replica-
das no mundo, no ano passado, atingiram
o volume surpreendente de 161 exabytes,
ou cerca de 161 bilhões de gigabytes. Com
uma taxa de crescimento anual de mais
de 80%, a expectativa para 2010 é atingir
988 exabytes. "Diante desse volume, as
empresas que não estruturarem seu
conhecimento de forma clara e atualizada
enfrentarão sérias dificuldades para
tomar decisões", diz Rosália Paraíso, dire-
tora de negócios da Documentar, consul-

toria e empresa fornecedora de soluções
de Knowledge Management.

Quem já trabalha com alguma ferra-
menta ou mecanismo de gestão do co-
nhecimento — a mais popular é o portal
corporativo — também entra agora numa
fase de revisão ou expansão do projeto.
Nem todas as empresas usuárias de
Knowledge Management o fazem da me-
lhor forma. "Até agora, a gestão do co-
nhecimento não foi aplicada da forma
mais eficaz", afirma Frank Meilan, sócio
da consultoria KPMG.

Busca é fundamental Mesmo com o
conceito de Knowledge Management
disseminado, o caos ainda reina nos am-
bientes internos das corporações, difi-
cultando o acesso ao conhecimento.

Rosália Paraíso diz que os dados não
estruturados continuam a ser produzi-
dos e armazenados de forma descentrali-
zada. Os silos são comuns em ambientes
ausentes de uma metodologia de gestão
do conhecimento. As empresas sabem da
importância da informação e a maioria
quer guardá-la de forma organizada e
coerente. Para isso já existem recursos,
ferramentas tecnológicas e metodolo-
gias. "As tecnologias amadureceram. De
dois anos para cá, o número de funciona-
lidades e facilidades avançou. Hoje, as
ferramentas e soluções são mais integra-
das", afirma André Serpa, gerente de pro-
dutos da linha Office da Microsoft.

No lugar de as informações ficarem
centralizadas em uma única base de



dados, agora elas podem estar espalha-
das, independentemente da localização
física da filial ou do servidor de arqui-
vo. O que importa é ter um bom siste-
ma de buscas. Daí a explicação para o
interesse crescente do Google pelas
empresas, com seu buscador corporati-
vo. A Microsoft também alavanca o uso
do seu SharePoint. Buscadores são hoje
a palavra-chave na gestão do conheci-
mento. Eles ajudam o usuário a encon-
trar o que precisa e também podem
auxiliar o CIO a comprovar os benefí-
cios do projeto ao CFO e ao board.

Outra mudança visível nos mecanis-
mos de gestão do conhecimento, em
relação há uma década, está no fato de
que antes a indexação do conhecimen-
to era feita pelo nome do arquivo. Hoje,
as ferramentas estão mais inteligentes
e permitem encontrar e indexar o con-
teúdo dos arquivos. A busca vai mais a
fundo e vasculha o conteúdo de textos
e dos arquivos de voz e de vídeo.

Não é só a evolução da tecnologia que
tem chamado a atenção das empresas. O
tema Knowledge Management também



tem atraído as empresas em função da alta
rotatividade de profissionais. "As corpora-
ções estão perdendo conhecimento por
culpa da falta de uma estrutura adequada
para organizar as informações e os docu-
mentos", afirma Meilan, da KPMG.

Há dois anos, o uso de Knowledge
Management vem crescendo nas empre-
sas que vivem do conhecimento, como é
o caso das consultorias e das prestadoras
de serviços, além dos setores químico,
petrolífero, de saúde e bancário. Uma
indústria de manufatura, dependendo do
tipo, nem sempre é uma candidata a um
projeto de KM, até porque seu custo é
alto, a implantação complexa e sua
manutenção, eterna. Rodolfo Eschen-
bach, responsável pela área de human

performance da consultoria Accenture,
lembra que nas poucas indústrias que já
aderiram ao KM, o máximo feito foi a
adoção de um portal dotado de um
pequeno repositório de dados.

Embora o Knowledge Management
passe pela TI e dependa de tecnologia
para o sucesso, o projeto muitas vezes
não tem o CIO como líder. Seu papel é o
de viabilizador. Quando o patrocinador
do projeto é o presidente, ele consegue
mexer com toda a corporação. Mas é pre-
ciso participação, para tornar explícitos
os métodos de documentação e armaze-
nagem dos dados. Os usuários devem
entender que o conceito de KM trará
benefícios a todos. Sem um trabalho cul-
tural, o projeto estará fadado ao fracasso.

Para conduzir um projeto completo de
gestão do conhecimento, a TI pode adotar
desde ferramentas simples e gratuitas da
web 2.o, como os wikis, até plataformas so-
fisticadas de Enterprise Content Manage-
ment, cujo objetivo é gerir o conteúdo pro-
duzido na empresa. A tecnologia, de manei-
ra geral, amadureceu e se tornou mais cola-
borativa. Agora, o importante é combinar
ferramentas a metodologias que ajudam a
encontrar e indexar documentos não só pe-
lo nome, mas também pelo conteúdo. Em
2008, o Knowledge Management vai focar
também na classificação de vídeos.

Segundo Frank Meilan, sócio da consul-
toria KPMG, as tecnologias de viabilização
do KM devem ter como foco o workflow do
conhecimento, que vai da classificação da
informação ao seu armazenamento e busca.
Para estimular que os usuários abasteçam a
base de dados com regularidade e a acessem
freqüentemente, recomenda-se a criação de
um template que abra a cada criação de ar-
quivo. Esse template obrigará o usuário a

classificar as informações e defini-las co-
mo restritas, confidenciais ou públicas.

Governança Meilan diz que somente
dessa forma será criado o hábito do
armazenamento da informação no lugar
certo e com a classificação correta. É
papel da TI também estimular que seja
digitalizado e colocado em sistemas tudo
o que se encontra ainda em papel.

Embora um projeto de KM consista na
adoção de ferramentas diversas, tendo co-
mo base a gestão de conteúdo, os buscado-
res corporativos tornaram-se peça-chave
nos projetos atuais. Com a idéia de que não
é mais preciso centralizar o conhecimento
em uma única e grande base de dados, ago-
ra todos os projetos de Knowledge Mana-
gement prevêem o uso de robôs inteligen-
tes para fazer a busca do dado independen-
temente de sua localização.

Daí vem a explicação para a explosão do
uso de soluções como o Google Search Ap-
pliance ou o Microsoft SharePoint, que



centralizam a busca de arquivos em servi-
dores de intranet, internet e extranet, nas
aplicações de negócios e até em e-mails.

O projeto de KM demandará do CIO in-
vestimentos em hardware, consultoria e me-
todologias específicas. Para armazenar e en-
contrar o conhecimento, a organização terá
de trabalhar com máquinas de melhor per-
formance. Afinal, o KM pede mais agilidade
e precisão nas buscas. Investimentos em
equipamentos de storage também são inevi-
táveis com a geração explosiva de dados.

Assim como uma TI evoluída pede go-
vernança, projetos de KM demandam uma
governança direcionada. "É preciso definir
quem vai inserir os dados, quem vai atua-
lizá-los, com que freqüência, qual tipo de
incentivo estimulará a inserção de conhe-
cimento na base, entre outros pontos"
afirma Hermann Pais, diretor de tecnologia
da empresa de storage EMC.

Para os dados armazenados se transfor-
marem em informações competitivas para
a empresa, Carlos Vargas, gerente sênior
da área de IT da PricewaterhouseCoopers,
diz que é necessário planejamento. Ou se-
ja, a informação ou o dado armazenado de-



verá trazer o conhecimento esperado ou o
Knowledge Management não fará o menor
sentido. Assim, uma ferramenta mal im-
plementada ou não adaptada poderá com-
prometer o sucesso do projeto.

O grande desafio do CIO é guardar o co-
nhecimento e não as informações sem im-
portância ou desatualizadas. Por conta
dessa demanda, os consultores e analistas
recomendam a adoção de uma metodolo-
gia de gestão da informação e do conheci-
mento corporativo para estruturar todos
esses pontos dentro da empresa.

Além de uma metodologia eficiente, Ro-
saria Paraíso afirma que é importante definir
metas e processos ligados ao conceito e
também a questões práticas, como a defini-
ção dos locais para armazenamento dos da-

dos. O ideal é reunir as informações no me-
nor número de locais possível, para evitar
redundância e dificuldades na busca.

Um projeto de Knowledge Management
bem gerido demanda ainda o uso de BPMS
(Business Process Management Software),
uma ferramenta de workflow para definir
processos e aprovações, além de aplicações
avulsas, como wikis e blogs. Rosália afirma
que o GED (Gestão Eletrônica de Docu-
mentos) e a Gestão da Informação repre-
sentam 60% do sucesso de um projeto de
gestão do conhecimento.

A tecnologia, no entanto, é considerada
a parte mais simples dos projetos de KM. O
mais difícil, segundo Pais, da EMC, é fazer
com que os usuários se disciplinem para
publicar o conhecimento em seu poder.



O CIO disposto a implantar o concei-
to de gestão do conhecimento enfrentará
desafios em todos os momentos do pro-
jeto, da hora da aprovação da idéia com o
diretor financeiro até a fase de pós-
implantação, quando os usuários costu-
mam apresentar resistência à novidade.
Adotar o Knowledge Management é um
negócio desafiador do ponto de vista
financeiro, tecnológico e cultural. No en-
tanto, se tiver sucesso, poderá impactar
positivamente na imagem do CIO e faci-
litar as futuras ações da TI.

Sem restrição Como o projeto é caro
e difícil de ser justificado, já que seus be-
nefícios são intangíveis, a primeira resis-
tência enfrentada pelo CIO será obter o
aval do CFO ou do CEO. Um projeto
completo de Knowledge Management
custa cerca de 50% de um projeto de
ERP. "A maior dificuldade é medir o
retorno do investimento", afirma André
Serpa, gerente de produtos da linha
Office da Microsoft.

O que pode contar a favor do CIO na
fase de aprovação é o patrocinador do
projeto, geralmente o presidente ou um
diretor forte da empresa. Como não se
trata exclusivamente de um projeto de TI,
mas dependente da TI, Frank Meilan, da
KPMG, diz que à medida que a alta admi-
nistração ingressa no conceito de KM, sua
aprovação se torna mais fácil pela TI.

Cezar Taurion, gerente de novas tec-
nologias aplicadas da IBM Brasil, reco-
menda que o CIO seja o agente de mu-
danças. No lugar de ficar numa posição
defensiva, ele deve incentivar os usuários
a praticar a gestão do conhecimento. Seu
papel, além de implantar as ferramentas,
é o de liberar, disseminar e treinar os

usuários e não o de proibir e restringir o
uso de blogs, wikis e comunidades inter-
nas de relacionamento. Um recurso apa-
rentemente simples como um blog, por
exemplo, pode ser muito eficaz na hora
de facilitar a comunicação entre o CEO e
seus subordinados.

A tecnologia, ao contrário do que
parece, não é auto-suficiente em um pro-
jeto de Knowledge Management. Ela fun-
ciona como a base, mas só surtirá efeito
se contar com o apoio dos usuários. O
aspecto cultural é fundamental para os
usuários colocarem em prática tudo o
que o conceito prega. Nesse ponto, a
melhor forma de estimulá-los a publicar



e classificar o conhecimento nas bases de
dados é o incentivo e também um bom
uso das ferramentas de colaboração, já
bastante populares e fáceis de usar.

Embora essas ferramentas aumentem a
produtividade e a conseqüente geração de
conhecimento, Frank Meilan, sócio da
KPMG, alerta para o risco de acesso a
dados restritos por áreas e usuários não-
autorizados. Assim, é importante que o
CIO coloque uma boa dose de segurança
nos projetos, para evitar o vazamento de
informações importantes, o acesso indis-
criminado às bases de dados e o roubo de
conhecimento por terceiros, que atuam
temporariamente na empresa.

Um projeto de Knowledge Manage-
ment é para sempre. "A maior falha é dei-
xar as informações caducarem no siste-
ma", afirma Rodolfo Eschenbach, da
Accenture. Como dado ultrapassado e
irrelevante não gera conhecimento, o
único caminho para evitar esse erro é
implantar uma rígida estrutura de gover-
nança corporativa com foco no Know-
ledge Management. Ela definirá, entre
outras coisas, quais serão as informações
relevantes ou irrelevantes e a hora de
atualizar ou descartar uma informação.



Como a maioria das empresas de seu
setor, a Samarco Mineração vive períodos de
pleno aquecimento. Desde 2004, ano em que
implantou o sistema de gestão da alemã SAP,
a empresa registra crescimentos anuais con-
secutivos, chegando a bater recordes de pro-
dução e de volume de vendas. Com esse
boom, o número de processos e documentos
da Samarco Mineração também cresceu,
fazendo com que surgisse a necessidade de
melhorias. Foi então que a empresa decidiu
mapear e modelar seus processos. O objetivo
era otimizar resultados e reduzir custos.

No momento de integração das informa-
ções, Celso Kovalek, gerente de processos e
sistemas da Samarco, diz que surgiu a neces-
sidade de preservar o conhecimento adquiri-
do. Conseqüentemente, a adoção de ferra-
mentas de Knowledge Management entrou
para a pauta da empresa como um projeto
indispensável. O programa é corporativo, mas
conta com o apoio da área de TI.

A Samarco encontra-se na fase de mapea-
mento dos processos e aproveita para inte-
grá-los ao novo sistema de ERP. "A integração
deverá gerar implementações mais eficazes
dentro do SAP e a adoção mais rápida de
novas tecnologias, como SOA", diz Kovalek.

Iniciado em abril, com a definição da
metodologia, o projeto ocorrerá de forma
contínua nos próximos dois anos. No longo
prazo, seu objetivo é obter processos defini-
dos, padronizados e formalizados.

O desafio será fazer com que cada área seja
participativa o suficiente para tornar explíci-
tos os processos de documentação e armaze-
nagem dos dados. Os usuários precisam
entender que projetos desse tipo trazem
benefícios a todos.



Antônio Vellasco, diretor de sistemas e admi-
nistração da Promon, grupo com atuação em
áreas como a de engenharia, trabalha há pelo me-
nos uma década no mapeamento, na organização
e no armazenamento do conhecimento espalha-
do pela organização. Ele diz que fazer gestão de
conhecimento não se resume a comprar e im-
plantar um sistema. "Não adianta investir na tec-
nologia se os usuários não colaborarem usando as
ferramentas no dia-a-dia", diz Vellasco. Criar uma
cultura aumenta as chances de sucesso de um
projeto de Knowledge Management.

A web 2.0 enriqueceu os projetos com uma
série de ferramentas colaborativas. "Quando
bem trabalhadas, elas podem trazer bons resul-
tados, como é o caso dos blogs e dos wikis", diz.
A Promon está desenvolvendo a estrutura de
uma enciclopédia corporativa, baseada na Wiki-
pedia, em que todos podem colaborar para a
produção dos verbetes. O objetivo é facilitar o
armazenamento e o acesso às informações.

A Promon já tem uma enciclopédia que co-
meçou a ser feita há 14 anos e pode ser acessa-
da pela intranet. O que vai mudar é a estrutura
tecnológica baseada no modelo de colaboração.
A empresa também tem seis blogs diferentes e
segmentados, armazenados na intranet. Cada
um pertence a tuna comunidade, como a dos
engenheiros elétricos, usado para trocar conhe-
cimentos técnicos e de negócios. O acesso é fei-
to pela intranet e a edição só é permitida aos
membros dos grupos previamente autorizados.

Para os blogs, a Promon resgatou o modelo
da internet, o que evitou desenvolvimento. Vel-
lasco incentiva seu uso, mas alerta aos CIOs que
montem uma estrutura que mantenha tudo
concentrado no ambiente interno. Para sanar as
dificuldades de busca em diferentes bases de da-
dos, a Promon está implantando a solução corpo-
rativa do Google. Ela permite realizar buscas em
servidores de arquivos, bancos de dados, e-mails,
intranets e sites da web. "O Google Appliance, so-
lução de hardware e software, vai facilitar a busca
das informações dispersas na enciclopédia, no
blog e no ERP da Promon", afirma Vellasco.



O Banco do Brasil adota os conceitos bási-
cos de gestão do conhecimento desde a déca-
da de 90. Ao longo do tempo, as ferramentas
usadas foram evoluindo, assim como a visão
que a instituição tinha dos processos de
Knowledge Management. A meta da institui-
ção é preservar o máximo de conhecimento e
disseminá-lo por toda a organização.

Na prática, hoje a gestão do conhecimento
pode ser observada em sistemas específicos
do banco, como o Sistema de Talentos e Opor-
tunidades, no qual os funcionários disponibili-
zam o leque de conhecimento e sua formação
profissional. Esse sistema é utilizado para fazer
recrutamento e seleção dos funcionários para
as distintas áreas da instituição.

Segundo Glória Guimarães, diretora de tec-
nologia do Banco do Brasil, atualmente o ban-
co encontra-se em fase de testes de uma ferra-
menta de wiki, com o intuito de estimular o
conceito de "aprender fazendo".

Por meio da área de inteligência competitiva
e de marketing, o BB também realiza um traba-
lho de análise dos blogs de clientes e funcioná-

rios. "Isso nos permite entender a percepção
dos clientes, sugerir mudanças de processos e
redirecionar certas estratégias", diz Glória.

A função da TI, nesse caso, é disponibilizar
ferramentas e sistemas tecnológicos para a
disseminação da cultura do conhecimento na
organização. Segundo Glória Guimarães, hoje o
BB tem ferramentas de gestão do conheci-
mento que permitem ao banco armazenar
ocorrências de incidentes e mudanças. Com is-
so, o tempo de resposta para a solução dos
problemas se torna muito menor.

Na hora de implantar um projeto desse tipo,
Glória Guimarães recomenda que se evite cila-
das como o armazenamento de todo e qual-
quer conhecimento dentro dos sistemas.

É preciso sempre verificar o grau de relevân-
cia antes de guardar os dados. Glória também
sugere que as empresas estimulem os funcio-
nários a participar com suas experiências, ar-
mazenando-as e disseminando-as pela organi-
zação. "Só assim é possível assegurar a conti-
nuidade e a perenidade do conhecimento den-
tro da organização", afirma Glória Guimarães.H
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