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Introduçãoi
O tema gestão do conhecimento em projetos é um assunto em expansão tanto para quem conduz os projetos, quanto

para os acadêmicos. Os benefícios que podem ser auferidos pelo melhor uso da gestão do conhecimento em projetos são

imensos. Teece [i] estima que custos associados à "reinvenção" devido a fraca gestão do conhecimento em projetos são

da ordem de $ 100 bilhões nos EUA. Isso sem quantificar os custos associados à oportunidade que os projetos estavam

sujeitos por deixarem de incorporar os conhecimentos mais recentes e relevantes em seus processos e produtos de

entrega. É contra esta situação que este artigo discute especificamente o gerenciamento de conhecimento interprojetos. O

tema de discussão se concentra na necessidade de gerenciar o modo como o conhecimento é transferido entre projetos.

Nossos estudos nos proporcionaram uma visão da situação atual da gestão do conhecimento entre projetos, de modo que

podemos fazer recomendações para orientar gerentes de projetos em suas práticas.

Neste artigo, exploramos o conceito de gestão do conhecimento interprojetos em profundidade e salientamos porque

ele é inerentemente difícil. Apresentamos os resultados de uma investigação setorial-transversal realizada em nosso

estudo de caso, sobre as práticas de gestão do conhecimento interprojetos em 14 organizações européias orientadas a pro-

jetos. Nós utilizamos os resultados deste estudo para sugerir formas pelas quais a gestão do conhecimento interprojetos

pode e deve ser aperfeiçoada.

O que é a gestão
do conhecimento
interprojetos e por
que ela é tão difícil?

Koutnour[i] fornece uma distin-
ção útil entre gestão do conhecimento
'inter-' e 'intraprojetos'. O gerencia-
mento de conhecimento intraprojetos
é a criação e o compartilhamento
de conhecimentos no âmbito de
um projeto; e o gerenciamento de
conhecimento interprojetos é a
combinação e o compartilhamento de
lições aprendidas pelos projetos. Por
conseqüência, a gestão do conheci-
mento interprojetos foca no gerenciar

a transferência de conhecimentos
entre diferentes projetos. As falhas
geradas na transferência efetiva
destes conhecimentos de um projeto
para outro são muito problemáticas.
Isso continuará causando que os
mesmos erros caros de projetos an-
teriores sejam novamente repetidos
e que as mesmas soluções adotadas
sejam reinventadas. Adicionalmente,
falhas na transferência de conheci-
mentos significam que os resultados
dos projetos podem estar subotimi-
zados porque eles não incorporam
todo o conhecimento potencialmente
disponível para eles. Dados os custos
das falhas para transferir efetivamen-

te conhecimentos entre projetos, a

aplicação do gerenciamento de conhe-
cimentos a esta área apresenta o

potencial de produzir benefícios úteis

significativos. No entanto, a natureza
fundamental dos projetos toma a

transferência do conhecimento entre
projetos muito difícil. Winch [3], em

sua apresentação à Academia Britâni-
ca de Gerenciamento, afirmou que:

"O maior desafio do aprendizado

organizacional no gerenciamento de

projetos é o de aprender entre projetos."

A gestão do conhecimento inter-

projetos é difícil porque:
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Tem um determinado tempo de vida dos projetos e das
equipes dos projetos. Projetos têm um ciclo de vida deter-
minado. Durante a concepção de um projeto, há inúmeras
incertezas relativas à sua viabilidade, aos custos de sua
execução, etc. Os conhecimentos-chave para resolver as in-
certezas são angariados durante o projeto e, eventualmen-
te, as incertezas são eliminadas até o término do projeto.
Contudo, o paradoxo do gerenciamento de projetos é que
o conhecimento gerado durante o projeto torna-se inativo
imediatamente após ser descoberto se não for disseminado.
Nós acreditamos que isso ajude a explicar a infâmia das
equipes de projeto de "reinventara roda".

Estruturas organizacionais temporárias. Não é somente
o projeto que tem um ciclo de vido temporário, mas tam-
bém a estrutura organizacional utilizada para conduzi-lo.
Uma gestão do conhecimento efetiva acarreta numa
maior troca de Idéias e colaboração entre as equipes. Isso
torna-se difícil quando temos uma equipe formada numa
estrutura temporária. Ainda, os padrões de comportamen-
to colaborativo estabelecidos durante o ciclo de vida de
um projeto podem reduzír-se, se considerarmos que cada
integrante da equipe pode se transferir para outra equipe
de projeto antes do término deste.

Natureza multidisciplinar dos atores e dos stakeholders.
Os atores e os stakeholders envolvidos nos projetos provêm
de áreas diversas, com especialidades multidisciplinares.
Membros de uma equipe de projetos podem originar-se
de diferentes comunidades profissionais, diferentes origens
socioeconômícas e até mesmo de diferentes empresas. A
disseminação de conhecimentos é mais difícil dentro de um
grupo heterogêneo.

Competição por recursos. Projetos podem freqüentemente
estar em competição direta entre si. Os gerentes de projetos
são avaliados pelo cumprimento de compromisso com re-
lação a cronograma, orçamento e qualidade dos seus proje-
tos e habitualmente estão sob forte pressão quanto aos
prazos. Freqüentemente, eles têm pouco ou até nenhum

incentivo para gastar tempo ajudando outros gerentes de
projetos. Em ambientes deste tipo, nós acreditamos que
seja extremamente difícil introduzir o comportamento
colaborativo associado à gestão do conhecimento.

Analisando as práticas atuais de
gestão do conhecimento interprojetos

Nós realizamos uma pesquisa de investigação explora-
tória para termos um entendimento pragmático do assun-
to. O objetivo é capturar e compreender a atualidade do
gerenciamento de conhecimentos interprojetos de modo
a desenvolver possíveis abordagens para melhorá-lo. Para
alcançar este objetivo, nós analisamos o gerenciamento
de conhecimentos interprojetos em 14 empresas diferen-
tes localizadas no Reino Unido e na França. A tabela i
ilustra as características destas empresas. Em função da
natureza intensa da busca de dados, os participantes foram
convidados a gerar bases de dados individuais e tornar-se
uma amostra da pesquisa. Os tipos de projetos realizados
pelas empresas dentro da amostra incluíam a introdução
de novos produtos, programas de melhoria de negócios e
projetos de grande capital. Nós entrevistamos gestores sê-
niores de projetos em cada uma das empresas. No entanto,
sua denominação formal variava de empresa para empre-
sa, como mostra a tabela i. Nós conduzimos entrevistas
abertas que focavam duas questões-chave:

• Que conhecimentos são transferidos entre projetos em sua
empresa?

• Como o conhecimento é transferido?
As entrevistas não foram conduzidas para que eles

fizessem interpretação do termo 'conhecimento' porque
nós usamos as respostas deles como um modo de deco-
dificar sua compreensão deste termo. Estas entrevistas
foram suportadas por cópias de documentos das empresas
que ilustravam suas práticas de transferência de conhe-
cimentos interprojetos. Nós utilizamos estes dados para
criar resumos para cada empresa sobre suas práticas de
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gerenciamento de conhecimentos interprojetos e estes
resumos eram então verificados por aqueles que foram
entrevistados para confirmar sua validade.

Então, nós revisamos a experiência deles em gerencia-
mento de conhecimentos interprojetos por meio dos casos
práticos destas empresas, a fim de estabelecer temas emer-
gentes e comuns entre eles. Ao identificar esses temas, foi
possível refletir sobre as abordagens existentes de gestão
do conhecimento (tipologias de gerenciamento de conhe-
cimentos) para reutilizá-las e ampliá-las. As classificações
que se mostraram particularmente úteis foram:

• Tácito versus explícito. Esta categorização bem estabiliza-
da distingue entre conhecimentos 'tácitos' (conhecimentos
que são 'mantidos em cabeças humanas' e difíceis de trans-
ferir) e conhecimentos explícitos (conhecimentos obtidos
formalmente que são facilmente transferíveis). Vislumbra-
dos por Polyani [4], eles foram extensivamente empregados
por Nonaka [5] e por muitos outros pesquisadores da área.

• Conhecimentos de alto grau versus conhecimentos de
base. Conhecimentos de alto grau versus de base são uma
extensão da categorização desenvolvida por Siemíeniuch
e Sinclair[6]. Conhecimentos de alto grau foram definidos
como algo crucial para a competitividade- e para a sobre-
vivência da empresa (como tal, estão fortemente ligados
a conceitos como core competencies e vantagem compe-
titiva). Conhecimentos de base foram definidos como os
conhecimentos complementares necessários para comple-
tar um projeto deforma bem-sucedida.

• Know-how/know-who. isto está baseado na classificação
de conhecimentos da OECD[7] e em sua interpretação por
Millaret al[8]. Conhecimentos sobre 'know-who' repre-
sentam quem sabe o quê e quem sabe como fazer algo.
Conhecimentos sobre 'know-how' referem-se às habilidades
e capacitações nos processos que são requeridas para com-
pletar uma tarefa com sucesso.

• Infocultura. 'Infocuítura' é um conceito em gestão do
conhecimento que se refere à bagagem de conhecimentos
de base que permeia os relacionamentos entre a equipe do
projeto. Ela foi desenvolvida por Pan e Scarborough[9].

O que revelou a pesquisa
Nós descobrimos uma série de temas-chave através dos

casos analisados nas 14 empresas participantes:

• Quais conhecimentos foram transferidos entre projetos.

• Os mecanismos para transferir estes conhecimentos.

• Temas associados à transferência.

Conhecimentos transferidos entre projetos
Os conhecimentos transferidos entre projetos nas

empresas nas quais foram feitos os estudo de caso podem
ser agrupados nas seguintes categorias:

• Conhecimentos anteriores ao projeto.

• Conhecimentos sobre 'know-how'.

• Conhecimentos sobre 'know-who'.
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Conhecimentos anteriores ao projeto. Um entendirneiito-
chave sobre a transferência de conhecimentos por meio
dos projetos reside na transferência de toda a documenta-
ção formal dos projetos anteriores. Isso se dá pela forma
de 'arquivos de projeto' que contenha itens, tais como
especificações prévias do projeto, relatórios de acompanha-
mento e de controle, relatórios sobre decisões específicas
do projeto (ex.: seleção de fornecedores), registros de testes
e um aceite formal da entrega final do projeto (no caso
de projetos de desenvolvimento de produtos, isso seria a
geometria do produto). Uma característica-chave deste tipo
de conhecimento é a de que isto está na forma explícita.

Conhecimentos sobre know-how. Conhecimentos sobre
'know-how' são relativos aos conhecimentos genéricos
necessários à execução das atividades dentro do projeto e
não estão associados com um projeto em particular. Eles
abrangem tanto os elementos tácitos, quanto os explícitos.
Conhecimento tácito de 'know-how' engloba tanto conhe-
cimentos sobre 'gerenciamento de projetos' (conhecimen-
tos que são aplicados a qualquer projeto, por exemplo,
como executar um projeto, quais os problemas mais
comuns devem ser esperados, e como evitá-las) quantos
conhecimentos de habilidades específicas (conhecimentos
encontrados em habilidades específicas dentro do projeto,
por exemplo, como projetar empregando um material
em particular, como utilizar bancos de dados específicos,
como estabelecer acordos contratuais com fornecedores).

Alguns conhecimentos sobre 'know-how' são explí-
citos em sua natureza. Em projetos de desenvolvimento
de produtos em particular, o conhecimento é transferido
entre projetos pelo uso de 'regras de especificação' ou de
'especificação de suporte'. Estas são conhecimentos for-
mais e explícitos sobre a especificação de características de
um projeto ou sobre como prever o desempenho quando
se escolhe determinadas características para o projeto. Isto
é tanto codificado num manual quanto, em alguns casos,
inserido numa ferramenta como um sistema especialista.
Outro conhecimento explícito sobre 'know-how' toma a
forma de especificações de processos de negócios (estas
fazem parte do sistema de qualidade individual das em-
presas pelo qual elas são auditadas) ou de bancos de dados
sobre capacidades.

Conhecimentos sobre 'know-who'. Esta forma de
conhecimentos é amplamente tácita em sua natureza, não
específica a um projeto em particular, e consiste basica-
mente em 'saber quem' detém 'qual saber'. Indivíduos que
participaram dos estudos de caso referiram-se à capaci-
dade de saber quais pessoas tomaram parte de projetos
anteriores similares ou quais pessoas possuem expertises
técnicas específicas. Algum conhecimento sobre 'know-
who' é explícito. Por exemplo, uma empresa introduziu
um banco de dados de fornecedores e suas capacidades.

Outra dimensão sobre a transferência de conheci-
mentos interprojetos que surgiu dos estudos de caso foi a
concepção de conhecimentos de grau elevado. O primeiro
ponto a ressaltar é que nem todas as empresas perceberam
que elas tinham um conhecimento de 'grau elevado', mas

uma minoria significativa apontou que aspectos particu-
lares do conhecimento eram absolutamente essenciais
tanto para o projeto, quanto para a empresa. Como mostra
a matriz da figura i, isto fez as empresas tratarem estes
conhecimentos de diferentes modos. Os estudos de caso
indicaram que, se uma empresa considerasse alguns ele-
mentos do conhecimento como de 'grau elevado', era mui-
to provável que elas investissem recursos para tornar estes
conhecimentos presumivelmente explícitos, de forma que
eles pudessem ser disseminados com mais rapidez. Por
exemplo, a capacidade de um fornecedor identificada por
uma empresa como sendo de conhecimentos de projeto de
'grau elevado' e, além disso, implementada em uni proces-
so de conversão de conhecimentos tácitos, de fornecedores
individualmente retidos num banco de dados centralizado
disponibilizado através de uma rede Intranet.

Mecanismos para transferência de conhecimen-
tos através de projetos

Os estudos de caso mostraram deficiência nos
processos formais de gestão do conhecimento explícito
para transferir conhecimentos de um projeto para outro.
Isto inclui a total ausência de qualquer auditoria formal
pós-projeto nas empresas estudadas. Processos explíci-
tos foram identificados somente para a manutenção de
conhecimentos de grau elevado. Isto ilustra uma falta de
consciência sobre o conceito de gestão do conhecimento
nas empresas deste nível. O conhecimento obviamente
foi transferido entre os projetos, mas o mecanismo para
fazer isto não foi nem como um produto de um processo
organizacional externo nem por um planejamento da
administração ou mesmo por uma iniciativa dos próprios
funcionários.

Os tipos de mecanismos de transferência diferem
quando são para conhecimentos explícitos e tácitos, como
mostra a matriz na figura 2.

Temas associados à transferência de
conhecimentos

Os temas relacionados à transferência de conhecimen-
tos interprojetos estão resumidos a seguir:
1. As certezas sobre gestão do conhecimento interprojetos.

2. Os temas para a construção da base de conhecimentos
interprojetos.

3. A gestão dos conhecimentos tácitos.

4. O uso de ferramentas tradicionais para gerenciamento de
projetos.

5. A identificação e gestão de conhecimentos de grau elevado.

6. As semelhanças entre 'melhores práticas'.

i. As certezas sobre a gestão do
conhecimento interprojetos.

O entrevistado freqüentemente era pressionado para
explicar somente a forma de gerenciar o conhecimento in-
terprojetos na empresa e o porquê de algumas mudanças.
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Eles afirmaram que, até recentemente, seus sistemas de
gestão do conhecimento, embora amplamente implícitos,
vinham desempenhando seu papel satisfatoriamente. Eles
apontaram que uma mudança no ambiente organizacional
das empresas na abordagem existente para a gestão de
conhecimento não era mais aceitável. E os eventos mais
significativos que demonstravam esta necessidade são os
seguintes:

• As reduções de tamanho (Downsízing) e outras iniciativas
amplas de reorganização na estrutura da empresa.

• O término de um relacionamento de longo prazo com um
determinado fornecedor.

• A saída de uma equipe inteira de projeto da organização.

• O crescimento significativo da empresa.

À luz dessas significativas mudanças no ambiente
organizacional, os entrevistados expressaram a necessida-
de de gerenciar formalmente os conhecimentos entre pro-
jetos. No entanto, os entrevistados também enfatizaram
que isto poderia resultar na "burocracia do conhecimento".
Eles acham que os sistemas formais de GC iriam 'genera-
lizar o gerenciamento' para alguma situação e, finalmente,
se tomar improdutivos.

2. Os temas para a construção da base
de conhecimentos interprojetos.

Os entrevistados ressaltaram os seguintes problemas-
chave que eles enfrentaram ao tentar desenvolver uma
base de conhecimentos para utilizar entre os projetos:

• Quais os incentivos para contribuir para a base de conhe-
cimentos.

• A propriedade autoral sobre os temas dos conhecimentos.

Incentivos para contribuição: nas entrevistas da
pesquisa, os gerentes de programas e de projetos ressaltaram
com freqüência que os incentivos para que os membros das
equipes de projeto pudessem contribuir com o desenvolvi-
mento de uma base de conhecimentos comum durante o seu
projeto era pobre. Os gerentes de projetos e de programas
observaram que não havia tempo suficiente para as revisões
pós-projetos e para a formulação de lições aprendidas a partir
destes. Ao mesmo tempo, eles enfatizaram o dilema que o
tempo gasto paia a contribuição com o crescimento da base
de conhecimentos interprojetos dentro da empresa podia
afetar desfavoravelmente o desempenho de um projeto atual-
mente em curso (o tempo gasto para redigir um memorando
sobre "lições aprendidas" era considerado improdutivo do
ponto de vista do projeto que o está formulando). Poderia
haver outros motivos para contribuição: cultura profissional,
virtudes, desejo de parecer proatívo, reconhecimento pessoal,
etc. Não surgiram quaisquer evidências nas empresas pesqui-
sadas sobre abordagens explícitas capazes de propagar este
tipo de motivação.

A propriedade autoral sobre o tema do conhe-
cimento: a construção de uma base de conhecimentos
demanda que os proprietários de partes específicas do

conhecimento deveriam ser identificados. Durante as
entrevistas da pesquisa, as respostas dos gerentes de
projetos indicaram dificuldades para obter isto. Onde uma
estrutura para os direitos de propriedade e autorais fossem
reconhecidas e explicitadas, as entrevistas indicaram que
isso auxiliaria as transferências de conhecimentos serem
mais factíveis. Por outro lado, as falhas nesta transferência
de conhecimentos estariam freqüentemente associadas às
dificuldades em compreender quem seria o dono de um
tipo particular de conhecimento.

3. A gestão dos conhecimentos tácitos.
Um dos maiores desafios enfrentados pelas empresas

pesquisadas era o gerenciamento dos conhecimentos
tácitos. A maioria significativa das empresas pesquisadas
ressaltou o papel do 'guru' dos conhecimentos (um termo
cunhado por esta equipe de pesquisa) para gerenciar estes
tipos de conhecimentos. Estes 'gurus' eram indivíduos
com muita experiência que, com freqüência, também
eram o único repositório de elementos críticos de co-
nhecimentos dentro de uma equipe de projetos e, muito
freqüentemente, dentro de toda a empresa. Os 'gurus'
geralmente eram auto-indicados e os entrevistados não
se referiam a quaisquer mecanismos explícitos sem que
para isso não houvesse potenciais gurus associados ou
que seriam desenvolvidos para se tomar um. Embora os
'gurus' possam ser empregados efetivamente para geren-
ciar conhecimentos explícitos, a existência destes gurus
também apresenta desafios. Os entrevistados indicaram
que os gurus se tornaram 'mantenedores de marcos' (gate-
keepers) dos conhecimentos que eles retinham e era am-
plamente sob o seu julgamento que se disseminava estes
conhecimentos (o interessante é que em muitas das em-
presas pesquisadas, os 'gurus' viam seu papel em termos
de alastrar e de propagar conhecimentos tão amplamente
quanto possível). Os gurus também atuavam como uma
restrição na transferência de conhecimentos do projeto
(um 'gatekeeper' pode se transformar rapidamente em
um 'gargalo'). Em algumas situações, também foi obser-
vado que a presença de gurus conduziu a uma 'preguiça
em gerar conhecimentos' no resto da população. Se havia
sempre um guru para proporcionar os conhecimentos, os
indivíduos não viam razão para acumular conhecimentos
para si mesmos.

A infocultura associada aos projetos e pelos projetos é
natural que seja tácita e difícil de delinear e de gerenciar.
As empresas gerenciaram sua infocultura de projetos
assegurando o recrutamento adequado e sistemas de acon-
selhamento foram implementados. Algumas empresas
enfatizaram a importância de gerenciar a infocultura mais
do que outras. Quando estas empresas indicaram novos
indivíduos, elas consideraram não somente suas destrezas
técnicas, mas também suas habilidades em entrosar-se
dentro da cultura existente. Então elas mapearani uma
rota clara de experiências para os indivíduos recentemente
indicados e identificaram um 'mentor' apropriado para
supervisionar o processo de aprendizado.
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4.0 uso de ferramentas 'tradicionais'
para gerenciamento de projetos.

Algumas das empresas do estudo de caso demonstra-
ram uma ligação entre as ferramentas tradicionais para
gerenciamento de projetos e as técnicas e a habilidade em
transferir conhecimentos entre projetos. Elas demonstra-
ram corno uma falha ao gerenciar projetos efetivamente
inibia o gerenciamento de conhecimentos interprojetos.
Uma empresa, por exemplo, introduziu uma ferramenta
para monitorar custos de projetos, mas falhou ao garantir
que seu método fosse empregado de maneira uniforme.
Isso coibiu que quaisquer resultados fossem represen-
tativos aos projetos no âmbito do portfólio de projetos.
Outra empresa tentou instalar uma série de revisões nos
projetos, mas não foi bem-sucedida em assegurar as parti-
cipações nestas revisões. Novamente, estas revisões teriam
proporcionado uma fonte de conhecimentos muito útil.
Estas duas ferramentas de gerenciamento de projetos, se
implementadas apropriadamente, poderiam ter proporcio-
nado os fundamentos para um sistema efetivo de gestão
do conhecimento interprojetos.

5. A identificação e a gestão do
conhecimento de grau elevado.

No nível operacional, gerentes de projetos e de pro-
gramas descreveram os conhecimentos de grau elevado
que deveriam ser transferidos entre projetos. Entretanto,
o grau com que os entrevistados refletiram sobre isto
variou entre um ponto de vista pessoal e um ponto de vista
defendido por toda a organização. Empresas que tinham
uma visão organizacional de seus conhecimentos de 'grau
elevado' (e estas eram a minoria) criaram etapas para
tornar os conhecimentos explícitos e instalaram procedi-
mentos formais para disseminar e para mantê-los. Estas
empresas explicaram:

• Quem eram os diferentes proprietários de conhecimentos
de grau elevado.

• A existência de relacionamentos complementa rés entre
experts.

• A existência de conflitos de interesse entre experts.

Eles capturaram efetivamente conhecimentos de
grau elevado em sistemas especialista, bancos de dados e
modelos de procedimentos. Eles também mencionaram
as limitações destes conhecimentos explícitos. Como
também não 'confiaram cegamente' nos procedimentos
formais e mantiveram os conhecimentos de grau elevado
como conhecimentos tácitos onde fosse apropriado.

S

6. As semelhanças entre 'melhores práticas'.
Ao analisar os estudos de casos, nós identificamos

grupos daquilo que denominamos 'melhores práticas'.
Aquelas empresas que tinham uma visão clara do que
significavam os conhecimentos de grau elevado para
suas organizações eram aquelas que podiam identificar
quem possuía estes conhecimentos- Elas também eram

as empresas que buscavam tornar estes conhecimentos
explícitos onde fosse apropriado e que implementavam
ferramentas de gerenciamento de projetos e técnicas para
executar isso. Embora nós não tenhamos investigado suas
reclamações, estas empresas também nos realçaram seus
sucessos em projetos tanto em termos de desempenho de
desenvolvimento de produtos quanto de economias alcan-
çadas. Esta evidência sugere que estas organizações estão
um passo à frente para tornarem-se mais bem-sucedidas
na gestão do conhecimento entre projetos.

Melhorando o desempenho da gestão
do conhecimento interprojetos

Nós julgamos que as lições seguintes,"que foram os
resultados deste estudo de caso, sejam de grande interesse:

• Conhecimentos de grau elevado constituem somente uma
pequena parte de todos os conhecimentos requeridos para
empreender projetos efetivamente. Entretanto, o gerencia-
mento explícito dos conhecimentos de grau elevado está
associado ao sucesso do projeto. Gerenciar conhecimentos
de grau elevado é mais fácil se ele for explícito.

• A gestão do conhecimento explícito (identificar um
proprietário, implementar e acompanhar procedimentos
formais de gerenciamento de conhecimentos) é um esforço
intensivo e deveria ser restrito àqueles conhecimentos que
efetivamente alavancarão tais medidas (conhecimentos de
grau elevado).

• Desde que não haja descontinuidades no ambiente, os co-
nhecimentos de base podem ser efetivamente gerenciados
empregando-se a gestão do conhecimento implícito, não
são necessários uma identificação formal ou procedimentos
formais para gerenciá-los, mas eles podem ser mantidos
pelo uso de técnicas de auto-gerenciamento, tais como
processo de seleção/recrutamento apropriado, job rotation,
mentoring, uso de 'gurus' extra oficialmente, etc.

Nós incorporamos estes pontos de aprendizado a um
framework para gestão do conhecimento interprojetos
(veja figura 3). Nós propomos que o primeiro passo
para melhorar o modo pelo qual os conhecimentos são
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transferidos entre projetos seja o de identificar projetos de
'grau elevado'. O conhecimento de 'grau elevado' varia de
empresa para empresa, embora pesquisas futuras possam
gerar/identificar categorias genéricas.

Tendo identificado os conhecimentos de 'grau elevado',
deveriam ser criadas formas explícitas para gerenciar estes
conhecimentos. O proprietário dos conhecimentos e a
responsabilidade por sua manutenção deveriam ser clara-
mente identificados. Onde for apropriado, o núcleo dos co-
nhecimentos de 'grau elevado' deveriam ser disponibiliza-
dos a todos, já que isto facilita sua disseminação. Onde ele
não for apropriado (porque, por exemplo, é extremamente
difícil para codificar), ainda é possível aplicar as práticas
do gerenciamento explícito. Onde os gurus precisam ser
explicitamente reconhecidos, desenvolvidos e formalmen-
te abastecidos de recursos, para que não se transformem
em 'gargalos dos conhecimentos' ou então 'gate-keepers'
(mantenedores de práticas) impenetráveis.

Conhecimentos de base em projetos não precisam ser
formalmente identificados do mesmo modo, mas uma
infocultura apropriada para dar suporte ao desenvolvi-
mento destes conhecimentos de base precisa ser imple-

mentada. Isto envolverá a introdução de mecanismos de
seleção/recrutamento apropriados para os participantes do
projeto, seu mentoring e rotatividade de função efetiva (job
roíation). A implementação de uma infocultura apropriada
também abrangerá a revisão de mecanismos de recom-
pensa tanto formais quanto informais a fim de garantir
que estes sejam compatíveis com o desenvolvimento de
conhecimentos de base em projetos.

, Nós propomos que tanto a implementação da gestão
do conhecimento explícito de 'grau elevado' em projetos,
quanto o desenvolvimento da infocultura para gerenciar
implicitamente conhecimentos de base vão ser muito mais
bem-sucedidos se implementados no contexto do geren-
ciamento formal de projetos. É difícil vislumbrar qualquer
tentativa de gerenciar conhecimentos formalmente num
ambiente no qual os procedimentos para gerenciamento
formal de projetos não tenham sido introduzidos de forma
bem-sucedida. Além disso, se estes procedimentos vigo-
rarem, a infra-estrutura para a gestão do conhecimento
explícito de 'grau elevado' interprojetos provavelmente será
mais fácil.
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