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IDENTIFICAR, CAPTURAR, INTEGRAR E SISTEMATIZAR o fluxo de criação e uso de
conhecimento é cada dia mais fundamental para empresas empenhadas em entregar valor
aos clientes e se diferenciar da concorrência.

Nas empresas, o conhecimento está nas pessoas, na Informação disponível e na proprie-
dade intelectual de patentes, marcas, métodos e processos proprietários. Ele se desenvolve
e difunde por meio das operações que permeiam as plataformas de conhecimento, e deve
gerar benefícios perceptíveis pelos clientes não apenas na qualidade dos produtos ou
serviços adquiridos, mas também na experiência de comprar, usar e ser atendido. Ao reco-
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nhecer esse valor, os clientes tendem a perceber que o preço
pago compensa os benefícios obtidos e, por isso, até aceitam
pagar preços mais altos. Como resultado, a empresa obtém, de
maneira direta ou indireta, ganhos de eficiência operacional,
maior retorno sobre os ativos, potencial aumento de receita e
melhora na sua reputação e imagem.

Empresas de diferentes setores podem captar esses bene-
fícios. Aquelas intensivas em conhecimento, como as de alta
tecnologia e as de saúde, tendem a auferir os resultados mais
visíveis, pois nelas o conhecimento é o principal elemento de
criação de valor. A gestão do conhecimento também benefi-
cia setores que exibem alta complexidade social, como organi-
zações governamentais e grandes operações de call center. As
empresas intensivas em ativos produtivos, logísticos e recur-
sos naturais também captam valor por meio da integração de
diferentes conhecimentos, como de clientes, mercado, cadeia
de suprimentos e de tecnologia.

Três perspectivas
O conhecimento pode se transformar em valor real aos

clientes de três maneiras distintas e complementares. A pri-
meira considera a comercialização do conhecimento como
um produto ou serviço, em processo conhecido como "mo-
netização do conhecimento", como ocorre na prestação de
serviços de consultoria e no licenciamento de tecnologias, por
exemplo. A segunda implica a incorporação do conhecimento
nos produtos e serviços, por meio de inovações e melhorias
no design ou desempenho, A terceira consiste em inovações e
melhorias na entrega, no relacionamento com o cliente e nas
instalações físicas.

Nas duas primeiras perspectivas, o valor para os clientes
se traduz em benefícios decorrentes do uso dos produtos e
serviços, uma vez que o conhecimento está embutido nestes
ou é diretamente comercializado. Considere um exemplo no
segmento de medicina diagnostica. A empresa transfere aos
clientes o conhecimento dos seus profissionais altamente qua-
lificados, tecnologia de ponta e excelência no controle dos
processos ao entregar exames precisos e ao lançar novos tes-
tes, pioneiros. A prestação de um serviço de assessoria médica
na análise e diagnóstico dos casos raros ou de alta cornplexida-

' de é uma forma de entrega direta de conhecimento. Assim, o
valor aos clientes é traduzido não somente na variedade e pre-
cisão dos exames realizados, como também na resolução dos
problemas e melhoria das condições de saúde das pessoas.

A terceira perspectiva gera benefícios práticos à experiência
dos clientes. Voltando ao exemplo da medicina diagnostica:
uma empresa que investe na excelência do atendimento, no
desenvolvimento de canais de entrega modernos e ágeis (como
internet e atendimento móvel) e em outras soluções inovadoras
normalmente atende melhor, com mais hospitalidade e confor-
to psicológico, e de forma mais precisa e conveniente.

Para os clientes, além dos benefícios decorrentes do uso
dos produtos e serviços e da experiência vivida, há benefícios
embutidos que justificam o pagamento de um valor mais alto.
Continuando no exemplo da medicina diagnostica: um exarne
com maior preço, porém mais resolutivo e preciso, pode redu-
zir custos e/ou aumentar a eficácia do tratamento, resultando
em custos totais menores do que na contratação de um servi-
ço diagnóstico mais barato, porém menos efetivo.

As empresas também podem colher benefícios da gestão
do conhecimento no âmbito interno, melhorando a eficiên-
cia operacional e o uso dos ativos, ou criando novas fontes
de receita. O conhecimento também pode ser utilizado no
âmbito das decisões estratégicas da alta administração, tais
como aquelas envolvendo aquisição de empresas, entrada em
novos mercados e desenvolvimento de novos fornecedores e
canais de distribuição.

Resultados
A transformação do conhecimento intangível em valor real
para os clientes — ou na melhoria das operações internas
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— produz vantagens competitivas e, como conseqüência,
ganhos econômicos às empresas, ampliando a capacidade
de investimento em pesquisa, desenvolvimento e aquisição
de novos conhecimentos e tecnologias, proporcionando um
ciclo contínuo de inovação. Essa questão é facilmente perce-
bida nas indústrias farmacêutica e de biotecnologia, em que
produtos recém-1ançados geralmente apresentam altas mar-
gens de lucro, que por sua vez financiam o desenvolvimento
de novos produtos.

Cinco passos
Um roteiro de cinco etapas pode ser adotado pelas empresas
para implantar de maneira efetiva um processo sistematiza-
do de gestão do conhecimento e prover benefícios reais aos
clientes e à própria organização.

1. Identifique plataformas de conhecimento.
As plataformas organizam o conhecimento como componen-
tes interdependentes e intercambiáveis. Em biotecnologia e
medicina diagnostica, a genômica e a proteômica são dois

exemplos: apresentam escopos definidos, uma vez que agru-
pam o conhecimento sobre a estrutura e função dos genes
e das proteínas, respectivamente; e ao mesmo tempo são
interdependentes.

As plataformas são compostas por subconjuntos ou desdo-
bramentos, as "árvores" do conhecimento. A genômica pode
ser desdobrada em funcional (que pesquisa a função dos ge-
nes) e estrutural (que compara a seqüência do DNA de dife-
rentes indivíduos). Por sua vez, cada um desses subconjuntos
pode ser desdobrado em outros conjuntos de conhecimentos,
e assim por diante.

O conceito de plataforma se espelha na evolução de al-
gumas indústrias de montagem de produtos complexos, tais
como computadores, equipamentos de telecomunicações, au-
tomóveis e aviões, ou mesmo de alguns serviços padronizados,
na direção de uma arquitetura modular. Nessa concepção, o
projeto, suprimentos, fabricação de componentes, montagem
finai e entrega de produtos e serviços estão ancorados na
efetiva coordenação de componentes interdependentes na
cadeia de valor.



Transformando intangíveis em valor real aos clientes

A interdependência permite que o desenvolvimento e
a difusão do conhecimento nas empresas ocorram por
partes, o que resulta em maior agilidade e flexibilidade
na sua gestão. Dessa forma, as indústrias podem desenvol-
ver "ilhas" ou centros de inovação, onde a difusão de idéias
e conhecimentos pode se propagar, e beneficiar o sistema
como um todo.

Porém, os benefícios da arquitetura modular podem ser
reduzidos caso não ocorra adequada integração entre plata-
formas. Assim, a gestão do conhecimento deve prover ins-
trumentos de "modularização" e mecanismos de integração
das partes. Essa integração pode ser exercida, por exemplo,
por gerentes de projetos multidisciplinares de pesquisa e
desenvolvimento (P&D), que devem integrar um conjunto
de recursos, atividades e conhecimentos.

Um benefício importante decorrente da adoção das plata-
formas de conhecimento é que as empresas podem decidir co-
mo desenvolver sua inteligência organizacional simplesmen-
te conectando "partes de conhecimento", o que pode ocorrer
por meio do desenvolvimento interno, bem como por meio
de parcerias ou de aquisição.

2. Desenhe a cadeia de conhecimento.
O objetivo desse passo é entender como o conhecimento
agrega valor à empresa e a seus clientes. Para tanto, adota-se
o conceito de cadeia de valor, que serve para mapear ativi-
dades críticas que contribuem para agregar valor a clientes,
como relacionamentos com fornecedores e parceiros de ne-
gócios, operações internas, canais de distribuição e outras
atividades relevantes para a efetiva entrega de produtos e
serviços.

Duas abordagens complementares de cadeia de valor po-
dem ser utilizadas: a dos fluxos e a dos processos. A primeira
identifica elementos tangíveis e intangíveis. No primeiro
grupo, estão (a) informação sobre produtos e serviços, que
aborda o intercâmbio de informação desde o início do de-
senvolvimento até suas especificações; (b) informação sobre
a demanda, que considera a troca de informação desde o pla-
nejamento até a confirmação de recebimento das entregas;
(c) fluxo físico, que representa o processo de transformação
e entrega de produtos e serviços; (d) fluxo financeiro, que
considera as transações financeiras entre atores na cadeia
de valor. Essa abordagem é ampliada ao se incluir o fluxo

62 Harvard Business Review l Agosto 2008



de intangíveis, em particular o fluxo de conhecimento na
cadeia de valor.

No caso de uma empresa farmacêutica, por exemplo, na
cadeia de valor de medicamentos com venda sob prescrição
médica, podem ser identificados fornecedores de insumos,
empresa farmacêutica, distribuidores, farmácias, médicos
e consumidores. A cadeia pode ser complementada com a
inclusão de outros atores (universidades e centros de pes-
quisa, outras empresas farmacêuticas, empresas de produtos
e serviços substitutos e complementares, médicos de outras
especialidades, não-consumidores e a internet). Tais elos são
menos visíveis, por vezes deixados em segundo plano em
análises tradicionais da cadeia de valor, mas são importantes
estoques de conhecimento. Acordos de troca de conheci-
mento e relacionamentos comerciais são instrumentos for-
mais por meio dos quais os estoques são utilizados na cadeia
de valor. Além destes, relacionamentos informais, interações
sociais, acesso à internet, fóruns de discussão, blogs e enci-
clopédias virtuais são exemplos de meios pelos quais flui o
conhecimento, vias menos visíveis e sob menor controle pe-
las organizações. Esses estoques e fluxos formais e informais
de conhecimento devem ser gerenciados na cadeia de valor,
pois podem gerar impactos importantes no desempenho
das empresas.

A segunda abordagem consiste em analisar processos de
gestão do conhecimento sob a ótica da empresa e clien-
tes. Na ótica interna, analisam-se os processos de criação,
aquisição, codificação, organização, disseminação e prote-
ção do conhecimento. Na ótica externa, verifica-se como o
conhecimento é transferido e utilizado pelos clientes ou
consumidores finais.

3. Desenvolva uma abordagem estratégica.
A abordagem deve considerar duas dimensões de análise:
contribuição estratégica e disponibilidade do conhecimento.
A primeira dimensão verifica como a gestão do conhecimen-
to contribui para os objetivos estratégicos da organização,
apresentando a seguinte questão: quais são os tipos de co-
nhecimento que impactam atributos competitivos que, por
sua vez, compõem o preço cobrado dos clientes? A resposta
visa identificar quais são os conhecimentos diferenciadores,
qualificadores e menos críticos para a organização. Conheci-
mentos diferenciadores são escassos no mercado, difíceis de
replicar e contribuem consistentemente para a formação do
preço cobrado dos clientes; os qualificadores também são
necessários, mas são mais facilmente desenvolvidos pelas
próprias empresas ou disponíveis no mercado. Por fim, há
os conhecimentos menos críticos para a organização. A es-



trutura e composição de pneus e a produção de material ge-
nético e manejo das plantações de eucaliptos são exemplos
de conhecimentos diferenciadores nos setores automotivo
e de papel e celulose, respectivamente. O conhecimento
sobre fornecedores e canais de distribuição na China pode
ser qualificador para empresas que atuam nesse mercado,
e irrelevante para empresas voltadas exclusivamente ao
mercado nacional.

A segunda dimensão contempla o mapeamento do conhe-
cimento disponível na organização, identificado nos com-
ponentes das plataformas — que podem estar disponíveis,
parcialmente disponíveis ou não-disponíveis.

A identificação da disponibilidade pode habilitar a toma-
da de decisões estratégicas. Por exemplo, empresas desenvol-
vedoras de software e também as do setor de e biotecnologia,
intensivas em conhecimento, adotam estratégia de aquisição
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de outras empresas para complementar seus ativos intelec-
tuais próprios.

A matriz estratégica do conhecimento sintetiza as duas di-
mensões — importância e disponibilidade do conhecimento —
e identifica possíveis linhas de atuação estratégica para gestão
do conhecimento. A análise da matriz, apoiada na cadeia de
valor e nos processos de gestão, fornece os principais subsídios
à elaboração de uma estratégia de gestão do conhecimento.

Essa estratégia busca responder às seguintes perguntas:
quais tipos de conhecimento devem ser desenvolvidos? Des-
tes, quais devem ser desenvolvidos internamente, por meio
de aquisições ou parceria? Quais são os objetivos de desen-
volvimento desses conhecimentos? A empresa deseja estar
na vanguarda desses conhecimentos ou ser uma seguidora?
Quais tipos de conhecimento podem ser terceirizados, disse-
minados ou vendidos? Quais devem ser codificados e quais



as formas mais adequadas? Quais conhecimentos devem ser
protegidos? Quais são os riscos de vazamento desses conhe-
cimentos e quais as diretrizes para gestão desses riscos? Há
como potencializar os conhecimentos diferenciadores que
estão disponíveis, na forma de novos produtos ou serviços,
mercados e propostas de valor aos clientes?

As respostas originam um conjunto de iniciativas estratégi-
cas em gestão do conhecimento; a próxima etapa consiste em
priorizá-las e selecionar as que serão implantadas no curto,
médio e longo prazo.

4. Implemente um programa de gestão do
conhecimento.
As iniciativas selecionadas são implantadas por meio de um
programa que as desdobra em projetos e utiliza metodologias
específicas para sua execução. Algumas empresas, em função
do porte, complexidade e dispersão geográfica, podem desen-
volver um escritório de projetos dedicado às iniciativas de
gestão do conhecimento. Uma questão relevante nessa etapa
é determinar a governança dessas iniciativas. Algumas alter-
nativas devem ser avaliadas, como a estruturação do programa
por processos, por tipos de conhecimento, por mercados ou
por regiões.

A estruturação por processos contempla a organização das
iniciativas segundo criação, aquisição, codificação, organiza-
ção, disseminação e proteção do conhecimento. Nesse caso, os
processos permeiam os tipos de conhecimento e a estrutura
organizacional e são os vetores do programa.

A governança por tipos de conhecimento direciona o pro-
grama por meio das plataformas. Nessa opção, a integração
é fundamental; caso contrário, a empresa corre o risco de
desenvolver silos de conhecimento, como "ocorre em algumas
organizações de pesquisa e desenvolvimento de grande porte,
ou dispersas geograficamente.

A estruturação do programa por mercados enfatiza o de-
senvolvimento do conhecimento segundo as necessidades dos
clientes. Ao adotar essa visão, algumas empresas farmacêuti-
cas, por exemplo, se organizam segundo famílias de condições
médicas, como doenças neurológicas (depressão, Alzheimer)
e metabólicas (diabetes, obesidade).

Outras empresas podem estruturar seus programas segun-
do regiões geográficas. Por exemplo, algumas empresas glo-
bais de consultoria definem pontos de contato em cada país,
cujo papel é se conectar com centros de excelência da organi-
zação e disseminar o conhecimento na sua região.

Por fim, há a opção de adotar estruturas matriciais de go-
vernança para gestão do conhecimento. Por exemplo, no final
dos anos 90, a Glaxo-SmithKline implantou o conceito de
centros de excelência para o desenvolvimento de produtos.
Cada centro tinha uma missão específica (como desenvolver o
medicamento mais efetivo para a doença de Alzheimer) e era
formado por um conjunto multidisciplinar de pessoas, com
competências e conhecimentos complernentares.

5. Identifique benefícios tangíveis e intangíveis.
A quinta etapa consiste no estabelecimento de indicadores
de desempenho para medir resultados tangíveis e intangíveis
dos processos e iniciativas de gestão do conhecimento.

Os resultados são reportados de duas maneiras comple-
mentares. Uma delas mede como os colaboradores encon-
tram informações de valor e colegas com conhecimentos
específicos, resolvem desafios específicos ou aprendem al-
go,novo; e a outra é mais focada em resultados voltados
à redução de custos, melhoria na agilidade de entrega de
produtos e/ou serviços, inovação e geração de novas recei-
tas para a empresa. Neste último caso, os benefícios do
desenvolvimento de uma nova metodologia de processo
podem resultar na criação de indicadores quantitativos de
melhorias de confiabilidade do produto e ganhos de eficiên-
cia operacional.

Algumas companhias já começam a desenvolver esforços,
ainda embrionários, para medir o capital intelectual da orga-
nização. De maneira geral, essas empresas adotam métricas
que valoram, dentre outros, o capital humano (experiência e
qualificação dos colaboradores, inserção acadêmica, capaci-
dade criativa), os ativos intelectuais (metodologias, banco de
dados, softwares in-house, sistemas de gestão, procedimentos
e instruções de trabalho) e a propriedade intelectual (pa-
tentes, contratos de licenciamento, metodologias de acesso
restrito a colaboradores e parceiros de negócios).

Outras empresas inserem os indicadores de gestão do
conhecimento nos processos corporativos, como mapas es-
tratégicos e BSC (balanced scorecard). Seja qual for o ca-
minho escolhido pela organização, o estabelecimento das
métricas de gestão do conhecimento deve identificar como
o conhecimento contribui para a criação de valor à empresa
e seus clientes.
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