
I
magine a situação: numa empresa,
um determinado executivo detém
as informações críticas do negócio
e não compartilha nenhuma delas.
O que aconteceria à organização se
um dia esse profissional resolver

mudar de empregador? Para onde vai esse
conhecimento inestimável? Com certeza ele
vai para algum lugar, que muitas vezes é a
concorrência. Para evitar que esse tipo de
situação traga grandes prejuízos é que sur-
giram os chamados projetos para gerência
de conhecimento.

Na tentativa de se precaverem contra esse
tipo de problema, muitas organizações têm
feito grandes investimentos em infra-estru-
tura tecnológica, acreditando ser o suficiente.
Mais recentemente, surgiram softwares dese-
nhados especificamente para apoiar projetos
de gestão de conhecimento como os desenvol-
vidos pela Saba e pela Wintility. Eles consti-
tuem um avanço na medida em que permitem
criar modelos lógicos dos processos de negó-
cio; padronização de critérios; elaboração de
fichas personalizadas; recursos de busca, fil-
tros de informações, além de acessos via web.

O assunto atraiu também o interesse de
grandes provedores multinacionais de ser-
viços (como Accenture, CapGemlni, EDS,
IBM Business Consulting), grandes prove-
dores brasileiros de serviços (como DBA
Engenharia. Politec, Stefanini) além de ou-
tras empresas como a BSI e a Nothingale.

Uma das características desses projetos é
o enfrentamento de problemas extremamen-
te complexos. Nas organizações, o conheci-

mento se encontra não apenas nos documen-
tos, bases de dados e sistemas de informação,
mas também nos processos de negócio, nas
práticas dos grupos e na experiência acu-
mulada pelas pessoas. Estas, aliás, têm
acesso a conhecimento de diversas formas.

Como todo processo de mudança, a ges-
tão do conhecimento tem encontrado gran-
des barreiras. Muitas das empresas ainda
operam num sistema feudal, com vários
executivos defendendo em seus redutos as
informações-chave, combinado com uma
forte corrente de utopia tecnológica.

Se se partir do pressuposto de que o que
mede o sucesso de uma empresa no mercado
é a capacidade de gerar resultados, o capi-
tal intelectual se identifica com a capacida-
de que uma organização possui de cumprir
seus objetivos particulares.

Gestão de conhecimento não é uma tec-
nologia, embora use tecnologia. É mais uma
metodologia, não um produto; não funcio-

na sem mudanças culturais e gerenciais;
sua grande dificuldade é transformar
conhecimento tácito em explícito; ati-
vo intangível que pertence ao próprio
indivíduo, mas que pode ser utiliza-
do pela empresa para gerar lucro ou
aumentar seu prestigio e reconhe-
cimento social.

Projetos de gestão do conhe-
cimento possuem: um respon-
sável; comprometimento espe-
cifico de recursos financeiros e
humanos; e foco no conheci-
mento como algo distinto da
informação ou dados.

Os fatores críticos de su-
cesso para um projeto dessa
natureza são: cultura da em-
presa; apoio da alta gerência;
vinculação ao valor econômi-
co; orientação em processos;
infra-estrutura de tecnologia
atualizada; clareza de lingua-
gem (terminologia única e
entendida por todos); algum
nível de estrutura de conhe-
cimento. (JPM).
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