
GESTÃO DE C O M P E T Ê N C I A S

Um novo DESAFIO
para a gestão de pessoas

Uma análise do modelo de gestão mais

adequado às práticas da gestão do

conhecimento, a partir dos

fundamentos: estratégia, estrutura,

tecnologia/processos e pessoas

os últimos anos,
as organizações

têm percebido o

c o n h e c i m e n t o

como um recurso

cada vez mais

est ra tég ico na busca da sua

competitividade e sobrevivência:

surgem assim as organizações

baseadas no conhecimento. O

objetivo deste artigo é propor bases

conceituais para um modelo de

gestão dessas organizações. Tal

modelo parte de uma arquitetura

organizacional baseada em quatro

fundamentos: estratégia, estrutura,

tecnologia/processos e pessoas. Ao

final, discutimos algumas idéias

focadas na interface entre gestão do

conhecimento e gestão de pessoas.

A emergência das organizações

baseadas no conhecimento tem

provocado uma d ispersão de

abordagens que local izam o

conhecimento pela sua interface

com recursos humanos, sobretudo

nos processos de aprendizagem e

de gestão de competências, bem

como de educação corporativa;

idem com gestão da informação,

com foco nas TICs (Tecnologias de

Informação e Comunicação); idem
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aspectos econômicos e financeiros

da mensuração do conhecimento; e
também em relação à inteligência

empresarial e, mais recentemente,

com toco na inovação. Nas ciências

humanas existe ainda a abordagem

epistemológica, preocupada com o

aspecto científico e metodológico do

conhecimento, bem como abor-

dagens de natureza compor-

lamental, cultural e antropológica,

mas estas estão mais distantes do

mundo organizacional. Portanto,

gestão do conhecimento é como o

elefante da fábula, tocado por cinco

cegos, cada qual com uma
percepção diferente do objeto, mas

nenhum deles entendia que estava

tocando num elefante.

Qualquer organização, indepen-

dentemente de seu porte ou setor

de atividade, nasce a partir do

conhecimento de seus empreen-

dedores e se desenvolve através da

criação e acúmulo de um estoque

de conhecimento. Segundo Garvin

(1993), "uma empresa baseada em

conhecimento é uma organização de

aprendizagem que reconhece o

conhecimento como um recurso

estratégico, e cria conhecimento que

pode ser processado internamente

e utilizado externamente, aprovei-

tando o potencial de seu capital

intelectual, onde o trabalhador do

conhecimento é o componente

crítico".

Propositalmente, grilei em itálico

algumas expressões-chave deste

conceito, onde podem ser

identificados elementos do modelo de gestão orientado pelo

conhecimento, ou seja:

• organização de aprendizagem: s igni f ica que ta is

organizações precisam criar mecanismos permanentes de

criação de novos conhecimentos, através da aprendizagem
contínua, o que lhes permitirá a adaptação (como organismos

vivos que são) às mudanças cada vez mais velozes do ambiente

externo;

• conhecimento como recurso estratégico: ao definir suas

diretrizes estratégicas, as organizações deverão olhar para o

futuro, entender os desafios de novos conhecimentos a serem

adquiridos ou capturados e focar o seu modelo de gestão na

competência essencial do negócio, em outras palavras, no

conhecimento crítico necessário para cumprir sua missão;

• processo interno do conhecimento: as organizações deverão

estruturar um processo específico para gerenciar as várias funções

relacionadas ao conhecimento, o que será comentado adiante;

• uso externo do conhecimento: só tem sentido se falar em

gestão do conhecimento numa organização quando o resultado

final está focado na agregação de benefício ao cliente, ou seja,

não adianta uma empresa estar no estado da arte da tecnologia

se o cliente não for beneficiado por algum atributo do produto

ou serviço, decorrente do conhecimento e inovação inerente a

tal tecnologia; e

• trabalhador do conhecimento: expressão criada pelo

visionário Peler Drucker nos anos setenta, quando ele se referia

a uma profunda mudança que ocorreria nas empresas nos anos

seguintes com a crescente adoção de novas tecnologias no

ambiente de trabalho, onde surgiria o "knowledge worker", ou

seja, um trabalhador com maior nível de educação e qualificação,

e que utilizaria mais o cérebro do que a força física, até então o

recurso predominante.

Estes são os elementos que identificam os quatro pilares,

mencionados no início, do modelo de gestão de uma

organização baseada no conhecimento.

Destes elementos, o menos visível é o aspecto da estrutura

organizacional. Assim, segundo Sveiby (1998), nas organizações

do conhecimento o poder não vem mais do nível hierárquico,

mas sim do próprio conhecimento, que passa a estabelecer novos
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GESTÃO DE C O M P E T Ê N C I A S

A gestão do conhecimento é

como o elefante da fábula,

tocado por cinco cegos, cada

qual com uma percepção

diferente do objeto, mas

nenhum sabe que está tocando

num elefante

perfis profissionais para os trabalhadores do conhecimento. Num
hospital, por exemplo, a pr incipal decisão não é tomada nos
gabinetes administrativos, mas nas unidades clfnicas, onde o
conhecimento do médico determina os procedimentos de
atendimento aos pacientes, ídem nas instituições de ensino,
onde o momento mais importante no cumprimento da missão
é a relação professor-aluno em sala de aula, onde a autoridade
maior é do professor, e não da direção acadêmica.

Neste novo contexto, as relações entre as pessoas,
fornecedores e c l i en te s a s s u m e m outra d imensão nas
organizações do conhecimento, tornando-se componentes
importantes do capital intelectual, criadores de conhecimento
e cujas relações são geradoras de competências organizacionais
distintivas. A geração de receitas nas organizações do
conhecimento ocorre através das pessoas que c r i am o
conhecimento, base da inovação e da competitividade. Grande
parte destas relações deixa de ser unidi recional e, geralmente
com apoio das TICs, passa a ser interativa, através de redes. O
aprendizado não se l i m i t a mais apenas à aplicação de novas
ferramentas, mas também se volta para a criação de novos
ativos, sobretudo de natureza intangível.

O aspecto h i e r á r q u i c o e os conf l i tos de poder nas
organizações do conhecimento estão diretamente ligados aos
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novos desafios de resposta às
demandas . A antiga e s t r u t u r a
Iradicional hierárquico-burocrática
deve dar lugar a estruturas mais
planas, formadas por grupos de
pessoas que detêm conhecimento
d i s t i n t i v o para r e s p o n d e r às
demandas específicas e se auto-
o r g a n i z a m de acordo com as
necessidades, de maneira flexível.

Portanto, estruturar um modelo
de gestão pa ra o r g a n i z a ç õ e s
baseadas em conhecimento exigiria
partir de uma concepção integradora
de todas estas abordagens. No
entanto, a partir desses focos de
estudo, Terra (1999) desenvolve um
modelo de gestão do conhecimento
baseado em sete dimensões da
prática gerencial, quais sejam:
• Dimensão l: Fatores estratégicos
e o papel da alta administração -
discute a relação entre a estratégia
corpora t iva e o conhec imen to
organizacional.
• Dimensão 2: Culturas e valores
organizacionais - avalia o papel da
cul tura como fator facili tador ou
barreira à criação e disseminação do
conhecimento.
• Dimensão 3: Estrutura organi-
zacional - analisa o modelo de ges-
tão mais adequado às praticas da
gestão do conhecimento (este é o
objetivo central deste trabalho).
• Dimensão 4: Administração de
recursos humanos - a n a l i s a as
políticas de gestão de pessoas que
orientarão as práticas de gestão do
conhecimento.
• D i m e n s ã o 5: S i s t emas de



informação - avalia as bases de

dados da empresa, incluindo a

tecnologia da informação, visando

transformá-las em informação e esta

em conhecimento.

• Dimensão 6: Mensuração de

resultados - desenvolve metodo-

logias de avaliação de resultados

estratégicos e operacionais, visando

dimensionar, entre outros aspectos,
os ativos intangíveis relacionados ao

conhecimento organizacional.

• Dimensão 7: Aprendizado com

o ambiente - analisa o conheci-

mento acumulado a partir de expe-

riências desenvolvidas na cadeia de

valor ou no ambiente de negócio da

empresa.

Com base nos conceitos de Terra

(2000) e Nadler; Gerstein; e Shaw

(1994) acima explicitados, além das

características das empresas da

sociedade do conhecimento

referenciadas por Garvin (1993) e

Sveiby (1997), será proposto um

modelo de gestão para as

organizações baseadas no conhe-

cimento. Este modelo tem como

fundamentos quatro conceitos

propostos em comum por aqueles

autores, quais sejam: estratégia,

estrutura, processos/tecnologia e

pessoas, que serão analisados a

seguir. O pressuposto é que a gestão

do conhecimento já tenha cons-

truído elementos próprios (conceitos

e práticas) que possam atender

aqueles fundamentos —e, neste

caso, poderia ser compreendido

como um (novo) modelo de gestão.

Em relação ao modelo de gestão proposto para organizações

baseadas no conhecimento, a estratégia está ancorada ao seu

ambiente externo, envolvendo, assim, questões como a

emergência da sociedade do conhecimento e seus impactos

sobre os negócios da empresa: a globalização e a criação de

perspectivas de novos negócios num mercado cada vez mais

globalizado, no qual as tecnologias serão o diferencial

competitivo; a nova postura do cliente, percebendo o valor
agregado aos produtos e serviços e valorando os seus atributos,

com disposição de pagar o preço justo. Estes e outros aspectos

do (novo) ambiente de negócios estão (re)orientando as decisões

estratégicas das empresas nos últimos anos.

A partir desses novos componentes do cenário de negócios,

um dos conceitos estratégicos emergentes relaciona-se à

competência essencial da empresa. Novas teorias da empresa

têm surgido para suprira lacuna colocada pela administração

estratégica, na qual o desafio apresentado é identificar os fatores

determinantes do desempenho e do sucesso empresarial (Oliveira

Jr., 1998).

Neste processo, dentre as teorias e linhas de pensamento

estratégico que têm sido apresentadas nos últimos anos, aquela

que demonstrou maior afinidade com esta matéria foi a

Abordagem Baseada em Recursos (Prahalad e Harnel, 1990),

que, a partir da análise do conhecimento como recurso

estratégico, originou a que tem sido denominada Abordagem

Baseada no Conhecimento.

Esta abordagem encontra-se em desenvolvimento. São

poucos os trabalhos acadêmicos que a referenciam e quase

nulos os que possuem um caráter voltado ao campo de aplicação

prática. Esse problema, inclusive, já foi mencionado anteriormente

por Grant (1991): "A emergente' visão baseada no conhecimento'

não é ainda uma teoria da empresa (...) na medida em que trata

o conhecimento como o recurso da empresa mais importante

estrategicamente, é um desenvolvimento a partir da visão da

empresa baseada em recurso".

Mas o que são recursos organizacionais? Recurso é algo

que pode ser pensado como um ponto forte ou um ponto fraco

da empresa, ou como aqueles ativos (tangíveis ou intangíveis)

que estão associados de forma semipermanente à empresa

{Wernerfelt, 1984), O nome da marca, o conhecimento

tecnológico desenvolvido na empresa, o emprego de pessoal
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GESTÃO DE COMPETÊNCIAS

Nas organizações do

conhecimento o poder não vem

mais do nível hierárquico, mas

do próprio conhecimento, que

passa a estabelecer novos perfis

profissionais para os

trabalhadores

qualificado, contralos de negócios, maquinário, procedimentos

eficientes, capital, etc., podem ser considerados recursos

organizacionais (Oliveira Jr., 1998).

Considerando-se os recursos (competências) da empresa

através do modelo proposto por Prahalad e Hamel (1990), para

que os mesmos possam ser considerados essenciais, precisam

atender a três critérios: 1. oferecer reais benefícios aos

consumidores; 2. ser difícil de imitar; e 3. prover acesso a diferentes

mercados.

Por outro lado, Von Grogh e Roos (1995), com base na visão

da empresa baseada em recursos, afirmam que a criação de

vantagens competitivas pressupõe que os recursos da empresa,

e aqui o que importa é o conhecimento, devam atendera quatro

características: 1. devem ser valoráveis; 2. não podem existir

equivalentes substitutos; 3. devem ser "imperfeitamente"

imitáveis; e 4. devem ser raros para os seus competidores.

Estrutura

O foco no conhecimento tem levado estudiosos a repensar

as organizações, buscando meios de torná-las mais ágeis tanto

nas suas respostas às mudanças quanto para sua atuação como

agentes de mudança do ambiente.

Assim, à medida que as decisões

estratégicas focadas no conheci-
mento como nova vantagem compe-

t i t i va para as empresas são

formuladas e implementadas, é

necessário repensar a estrutura

organizacional da empresa,

sobretudo no sentido de buscar

modelos organizacionais mais

flexíveis. Nos últimos anos, várias

propostas de modelos de gestão

para organizações baseadas no
conhecimento foram desenvolvidas,

algumas apenas em nível conceituai

e outras com implementação prática,

porém com resultados ainda não

suficientes para uma avaliação

criteriosa.

Processos

O terceiro fundamento do

modelo de gestão que está sendo

proposto para as organizações

baseadas no conhecimento diz

respeito aos processos. Nos últimos

anos, a literatura sobre gestão de

processos tem enfatizado a busca

de modelos orientados para a

organização horizontal (Harrington,

1993). Segundo este autor, o

processo contém funções ou
atividades que se inter-relacionam,

visando um resultado comum. Para

efeito deste trabalho, vamos

denominar ta i s a t i v i dades de

"Práticas de Gestão do Conhe-

cimento". Antes de descrever estas

práticas, serão definidas e deta-

lhadas as pr inc ipais funções

componentes do processo de gestão
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do conhecimento, em termos das

suas características e contribuições

ao modelo de gestão proposto,

segundo vários autores pesquisados

(Davenport, 1998; Beckman, 1999).

Tais funções incluem a identificação;

a captura; a seleção e validação; a

organização e armazenagem; o

compart i lhamento: acesso e

distribuição; a aplicação; e a criação

do conhecimento.

Práticas de gestão do

conhecimento

Tais práticas permeiam uma ou

mais das funções descritas acima e

visam operacionalizar os processos

de gestão do conhecimento.

Não há um consenso entre os

autores sobre essas práticas: assim,

de acordo com pesquisas na

literatura e evolução dos conceitos,

foram definidas cinco práticas,

descritas a seguir:

Aprendizagem organizacional;

Gestão de competências;

Gestão do capital intelectual;
Educação corporativa; e

Inteligência empresarial.

Aprendizagem organizacional

O tema central da gestão do

conhecimento é aproveitar os

recursos que já ex i s tem na

organização para que as pessoas

procurem, encontrem e empreguem

as melhores práticas em vez"de

tentar criar algo que já havia sido

criado. Cuida de agregar valor às

informações, filtrando, resumindo e sintetizando as informações

e, dessa forma, desenvolvendo um perfil de utilização pessoal

que ajuda a chegar ao tipo de informação necessária para passar

à ação.

Através da aprendizagem contínua, a organização exercita

a sua competência e inteligência coletiva para responder ao seu

ambiente interno (objetivos, metas, resultados) e externo

(estratégia). Nas "organizações que aprendem as pessoas

expandem continuamente sua capacidade de criar resultados

que elas realmente desejam, onde maneiras novas e expansivas

de pensar são encorajadas, onde a aspiração coletiva é livre e

onde as pessoas estão constantemente aprendendo a aprender
coletivamente" (Senge, 1997,9. 17).

A organização que aprende possui a capacidade de,

continuamente, criar o futuro que realmente deseja. Para isto,
reflete sobre o desempenho atual e os fatores que o geram,

pensa sobre os diversos futuros possíveis e qual entre eles é o

desejado, e planeja e implementa as ações para se mover da

situação atual para a desejada.

Nestas organizações, as habilidades mínimas serão

substituídas por habilidades pessoais e interpessoais. As

"organizações que aprendem" ou "organizações baseadas no

conhecimento" são mais flexíveis, adaptáveis e mais capazes

de se reinventarem.

A aprendizagem organizacional é, portanto, o processo

contínuo de detectar e corrigi r erros. Errar significa aprender,

envolvendo a autocrítica, a avaliação de riscos, a tolerância ao

fracasso e a correção de rumo, até alcançar os objetivos. É a

capacidade das organizações em criar, adquirir e transferir

conhecimentos e em modificar seus comportamentos para refletir

estes novos conhecimentos e "insights", conforme Senge

(2000). Isso implementa um mecanismo pelo qual os

trabalhadores contribuem para o desempenho da empresa por

meio da aplicação dos seus conhecimentos e habilidades em

resolver problemas e de inovar constantemente. Cria-se a

organização que aprende e que gera conhecimento.

Gestão de competências

Segundo Davenport (1998), competência engloba o

conhecimento real, a habilidade, a experiência, os julgamentos
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GESTÃO DE C O M P E T Ê N C I A S

O aprendizado não se limita

mais apenas à aplicação de

novas ferramentas, mas

também se volta para a criação

de novos ativos, sobretudo de

natureza intangível

de valor e redes sociais. É o elo entre conhecimento e estratégia.
Não pode ser copiada com exatidão, é transferida pela prática.

Competência, ainda, é a capacidade de gerar resultados
observáveis, necessários ao alcance dos objetivos (de negócios
e culturais) definidos no posicionamento estratégico da empresa
e no propósito de manutenção e desenvolvimento de sua
ideologia essencial. É um conceito pelo qual se define quais são
as atitudes, as habilidades e os conhecimentos necessários para
alcançar resultados diferenciados, o conjunto de qualificações
que a pessoa tem para executar um trabalho com um nível
superior de performance.

Gestão do capital intelectual

Capital intelectual é a soma do conhecimento de Iodos os
colaboradores em uma organização, o que lhe proporciona
vantagens competitivas; é a capacidade mental coletiva, a
capacidade de criar continuamente e proporcionar valor de
qualidade superior. Criado a partir do intercâmbio entre:
• capital humano - capacidade organizacional que uma
empresa possui de suprir as exigências do mercado. Está nas
habilidades dos funcionários, em seus conhecimentos tácitos e
nos obtidos nas suas informações profissionais, na busca
permanente de atual ização de saber, nas informações
alcançáveis, nas informações documentadas sobre clientes,

c o n c o r r e n t e s , pa r ce i ro s e
fornecedores. Essencialmente, diz
respeito às pessoas, seu intelecto,
seus conhecimentos e experiências;
• capital estrutural - soma das
patentes, processos, manuais,
m a r c a s , concei tos , s i s t emas
administrativos, bancos de dados
d i s p o n i b i l i z a d o s , tecnologia e
estruturas organizacionais;
• capital de clientes- é o valor dos
relacionamentos de uma empresa
com as pessoas com as quais faz
negócios.

Educação corporativa

As empresas começam a
perceber a necessidade de transferi r
o foco dos esforços de treinamento
e educação de eventos em sala de
aula, cujo objetivo é desenvolver
qualificações isoladas, para a criação
de uma cultura de aprendizagem
contínua, em que os empregados
aprendem uns com os outros é '
compartilham inovações e melhores
p r á t i c a s v i s a n d o s o l u c i o n a r
problemas organizacionais reais. O
foco do t re inamento vai além do
empregado isoladamente para o
desenvolvimento da capacidade de
a p r e n d i z a d o da o rgan ização ,
criando situações que permi tam a
discussão de problemas comuns e
soluções por meio da aprendizagem
coletiva.

Segundo Meister (1999), uma
mudança bastante significativa é
que a r e s p o n s a b i l i d a d e pelo
processo de aprendizagem sai do
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departamento de treinamento para

chegar aos gerentes.

O modelo passa a ser baseado

em competências, vinculando a

aprendizagem às necessidades

estratégicas da empresa. Desta

forma, a aprendizagem deve estar

disponível sempre que solicitada, em

qualquer hora ou local; deve

desenvolver competências básicas

do ambiente de negócios, em uni

processo continuo de aprendizagem

onde se aprende agindo

objet ivando melhorar o

desempenho no trabalho e não só

o desenvolvimento de qualificações.

Outra forma de educação, que

surgiu com as fac i l idades

proporcionadas pela melhoria

crescente no serviço postal, são os

cursos por correspondência. Trata-

se da primeira prática de ensino a

distância (EAD), a qual pode ser

definida como qualquer interação

entre estudante e instrutor, em que

os participantes são separados pela

distância, pelo tempo, ou por

ambos. A aprendizagem torna-se,

além de continuada, flexível para

poder responder às necessidades do

momento.

Inteligência empresarial

As organizações geram e usam

o conhecimento à medida que

interagem com seus ambientes,

absorvem in fo rmações , as

transformam em conhecimento e

agem com base numa combinação

desse conhecimento com suas

experiências, valores e regras internas, combinação esta locada

no negócio e determinada pelas estratégias traçadas.

A necessidade de coleta, análise e disseminação da

inteligência relevante, específica, no momento adequado, refere-

se às implicações com o ambiente do negócio e a organização,

criando conhecimento e inteligência para usá-los de forma

compartilhada no ecossistema empresarial para gerar valor para

os stakeholders e daí obter resultados crescentes para a

organização (Santos et ai., 2001).

Portanto, inteligência empresarial é o que resulta da

combinação entre estratégia, memória organizacional e

inteligência competitiva. É, afinal, o conjunto de metodologias

e ferramentais que permitem identificar, monitorar, tratar e

disseminar as informações estratégicas de uma organização.

Pessoas

O quarto e último fundamento do modelo de gestão para

organizações baseadas no conhecimento diz respeito a Pessoas:

a última posição para este fundamento não significa ordem de

importância, pelo contrário, pode-se afirmar que é o componente

mais importante e fundamentai para a gestão do conhecimento.

Sem pessoas, não há conhecimento.

Sveiby (1998), Drucker (1993) e Quinn (1992) corroboram a

necessidade de atribuir ênfase aos recursos humanos nas

organizações e argumentam no sentido de que o poder

econômico e de produção das empresas repousa muito mais
nas suas capacidades intelectuais —conhecimento gerado pelas

pessoas—e de serviços do que em seus ativos imobilizados.

Segundo Crawford (1991, p. 20), "entre as características

de diferenciação desse novo ambiente econômico (na sociedade

do conhecimento), no que afeta diretamente as empresas,

encontram-se as novas formas de administração, como a

utilização de tecnologia intensiva e a ênfase nos recursos

humanos".

Vários autores têm destacado o novo perfil dos trabalhadores

na Era do Conhecimento: Drucker (1993), conforme já citado,

cunhou a expressão "trabalhadores do conhecimento"

(knowledge workers). Crawford (1994) até sugere um novo

modelo de balança financeiro no qual sejam incluídos o valor

dos "Ativos de Capital Humano". Terra (2000, pp. 128-148),
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GESTÃO DE C O M P E T Ê N C I A S

Recurso é algo que pode ser

pensado como um ponto forte

ou um ponto fraco da empresa,

ou como aqueles ativos que

estão associados de forma

semipermanente à empresa

quando se refere à gestão de recursos humanos como uma das

sete dimensões da Gestão do Conhecimento, levanta algumas

questões e desafios a vencer:

como mapear o conhecimento (competências individuais)

existentes nas empresas?

onde se encontram as competências e habilidades centrais

da empresa relacionadas às competências essenciais da empresa

("core competences")?

como facilitar e estimular a explicitação do conhecimento

tácito dos trabalhadores?

como atrair, selecionar e reter pessoas com as requeridas

competências, hábil idades e atitudes?

como manter o equilíbrio entre o trabalho em equipe e o

trabalho individual e entre o trabalho multidisciplinar e a

requerida especialização individual?

como utilizar os investimentos em informática e em

tecnologia de comunicação para aumentar o conhecimento da

empresa, e não apenas acelerar o fluxo de informações?

quais s is temas, polí t icas e p rocessos devem ser

implementados para moldar comportamentos relacionados ao

estímulo à criatividade e ao aprendizado?

como incent ivar e premiar o compartilhamento de

conhecimento {"knowledge sharing") e desencorajar que as

pessoas guardem o conhecimento para si próprias ("knowledge

holding")?
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como tornar a empresa aberta

ao conhecimento externo? Como

ampliar e capturar o f luxo de

conhecimentos, "insights" e idéias

provenientes de clientes, parcei-

ros, fornecedores e da comuni-

dade em geral?

Conclusões

O modelo proposto nes te

t rabalho para a gestão das

organizações b a s e a d a s no

conhecimento pode ser considerado

um novo modelo organizacional,

pois atende às ca rac te r í s t i cas

assinaladas por Nadler; Gerstein;

Shaw (1994) e Terra (1999) em suas

respectivas propostas de arquitetura

organizacional e de modelo de

gestão do conhecimento, ou seja, o

modelo proposto abrange os quatro

fundamentos pertinentes:

quanto à estratégia: a gestão do

conhecimento tem toco permanente

na estratégia corporativa, sobretudo

no sent ido de abordar o

conhecimento como um "recurso

est ra tég ico" da organização,

constituindo o seu (novo) diferencial

competitivo no mercado;

• quanto à estrutura: a gestão do

conhecimento exige uma nova

configuração organizacional,

sobretudo no sentido de buscar a

flexibilidade para a criação e

disseminação do conhecimento.

Várias abordagens já foram

propos tas , a maior pa r te já

implantadas em organizações

inovadoras, como os conceitos de

adhocracía (Quinn, 1998) ;



corporação virtual (Davidow;

Malone, 1995); organizações

biológicas (Bauer, 1999); e o modelo

"Middle-up-down" (Nonaka;

Takeuchi, 1997);

• quanto aos processos: a gestão

do conhecimento já pode ser

implementada como um (novo)

processo organizacional, pois

contém funções ou at iv idades

(identificação; captura; seleção e

validação; organização e arma-

zenagem; compartilhamento; apli-

cação; e criação), bem como estas

são operacionalizadas através de

cinco práticas de gestão do conhe-

cimento, ou seja: aprendizagem

organizacional; gestão de compe-

tências; educação corporat iva;

gestão do capital intelectual; e

inteligência empresarial;

• quanto a pessoas: a gestão do

conhecimento tem como principal

dinâmica a presença humana em
todos os processos organizacionais

que demandam criação e dissemi-

nação do conhecimento. As em-

presas abordam atualmente a

gestão de recursos humanos de

forma estratégica, pois entendem

que, mais do que empregados, as

pessoas são a essênc ia da

organização, pois são elas que

delem o conhecimento.

Por outro lado, as práticas de

gestão do conhecimento implicam

a u t i l i zação de d iversas

possibi l idades al ternat ivas de

metodologias já disponíveis, não

sendo necessário criar uma nova

revolução gerencial: isto significa que

A organização que aprende

possui a capacidade de criar

o futuro que deseja. Para

isto, reflete sobre o

desempenho atual e os

fatores que o geram; sobre

os diversos futuros possíveis

e qual entre eles é o desejado

as empresas deverão ter cumprido requisitos mínimos de
evolução gerencial, ou seja, é preciso que as empresas tenham

evoluído seus modelos organizacionais em níveis compatíveis

com aquelas práticas gerenciais do conhecimento organizacional.

Assim, as práticas gerenciais que já vinham evoluindo desde

a gestão japonesa e gestão participativa, desde os anos setenta,

e da gestão empreendedora, a parti r dos anos oitenta, serão a

base sobre a qual serão desenvolvidas as práticas da gestão do
conhecimento. Embora não tenha sido analisado neste trabalho,

esses modelos já continham algumas práticas que, de forma

ainda não sistematizada, já estavam orientadas para ações de

aprendizagem organizacional ou de gestão do capital humano

da empresa.

Finalmente, há uma perspectiva que entusiasma os

pesquisadores da área de gestão do conhecimento: sem qualquer

trocadilho, há muito conhecimento gerencial a ser desenvolvido

nos próximos anos. As organizações estão apenas no limiar de

um novo momento de evolução gerencial: o que se sabe é que

os novos paradigmas estarão cada vez mais relacionados à

questão do conhecimento.
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