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Contatos entre gestão e
CONHECIMENTO
A gestão do conhecimento, em quaisquer de suas vertentes,

deve permear todos os processos e programas da

organização, envolvendo, indiscriminadamente, todos os

seus públicos

I
mplementar uma educação corporativa de

qualidade dentro de uma organização requer

atitudes gerenciais comprometidas com a

disseminação de conhecimentos. A educação

corporativa dentro de uma empresa tem como

objetivo primordial desenvolver pessoas e

aperfeiçoar processos, maximizando, assim, sua

produtividade. Para realizar essa missão, é

necessário trazer para o mundo corporativo olhares e ações

que invistam no potencial humano como mola propulsora do

crescimento institucional.

Programas de desenvolvimento multifacetados e

inovadores, que possibilitem a constituição de competências,

o aprender fazendo e a autoria do sujeito no seu processo de

aprendizagem, devem ser incorporados ao plano de ação da

educação corporativa de uma organização que pretende ser

reconhecida no mercado pela sua eficácia e longevidade. Por

que programas de desenvolvimento e não programas de

treinamento? Acreditamos que o termo "treinamento", muito
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mais que mero jogo de palavras, está

no imaginário empresarial (se é que

isso existe!), como programas que

têm o objetivo de repassar

informações descartáveis para

funcionários temporários com

utilização imediata e fugaz.

A aprendizagem vai muito mais

além, pois compreende uma

modificação interna do participante

na medida em que este compreende

a funcionalidade do conhecimento

que está sendo construído. Essa

funcionalidade não diz respeito

somente à aplicabilidade daquele

conhecimento, apesar deste

entendimento ser fundamental para

o sucesso do programa. O conceito

de funcionalidade engloba, também,

a articulação entre as experiências e

os conhecimentos prévios trazidos

pelos participantes com aqueles que

estão sendo construídos durante o

programa. E esse processo não se dá

de forma solitária. Ele acontece na

interação com os demais partici-

pantes, com o docente e com os

conhecimentos técnicos apresen-

tados. Com isso, cria-se uma rede de

comunicação e compartilhamento

que facilita o entendimento,

fortalecendo a autonomia de ação e

de pensamento do participante,

condição imprescindível para que o

processo de aprendizagem aconteça.

Essa rede criada nos programas

de desenvolvimento em um universo

micro dentro dos ambientes de

aprendizagem pode e deve ser expandida para toda a organização.

Porém, essa passagem do micro para o macro necessita de

planejamento, de processos definidos, enfim, de gestão, para

que não sucumba ao primeiro obstáculo. Vale lembrar que

estamos lidando com pessoas que trazem para a cultura

organizacional suas experiências boas e más. Esses sujeitos,

autores de suas próprias histórias e coautores de histórias

institucionais, constituem e são constituídos pela cultura da

empresa. Então, toda essa espiral (de informações, processos,

pessoas, trocas e conflitos) necessita de orquestração e de gestão

de conhecimento.

Segundo Chun Wei Choo (em "A organização do

conhecimento", Ed. Senac 2003), existem três campos de criação

e uso estratégico da informação nas organizações. O primeiro

diz respeito à interpretação do ambiente externo feita pela

organização. Tendências do mercado, estatutos, leis,

acontecimentos em geral são informações dinâmicas e, muitas

vezes, ambíguas, que devem ser interpretadas e trazidas para

dentro da organização, criando significado e potencializando

vantagens competitivas. Essas informações possibilitam,

também, que seus membros (re)conhecam o que é e o que faz a

organização.

No segundo campo, "a organização cria, organiza e processa

a informação para gerar novos conhecimentos por meio do

aprendizado" (CHOO, 2003, p.30). É a hora da troca, do diálogo,

do compartilhamento —é a conversão do conhecimento.

O conceito de Espiral do Conhecimento, criado por Ikugiro

Nonaka e Hirotaka Takeuchi ("Criação de conhecimento da

empresa", Campus, 1997), tangibiliza a compreensão trazendo

para a organização a necessidade e a importância dessa

conversão. Sabemos que o conhecimento começa na experiência,

envolve a mente humana e as experiências individuais, é

orientado para ação e está em constante mutação. Dentro da

organização, a construção do conhecimento se dá no

relacionamento entre o conhecimento tácito e o explícito.

Conhecimento tácito é um conhecimento pessoal, subjetivo,

que foi construído empiricamente por meio de observações e

insights. Já o conhecimento explícito é o conhecimento formal,
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que está registrado em livros, fórmulas, regras e é transmitido

entre indivíduos e grupos.

Apesar de muitas organizações ocidentais valorizarem

somente o conhecimento explícito, é o conhecimento tácito

que vai gerar vantagem competitiva. Então, a chave é converter

o conhecimento tácito em explícito.

Há quatro maneiras de converter o conhecimento gerando

benefícios para a organização, como podemos ver na Espiral

do Conhecimento (figura 1), por meio da socialização,

externalização, combinação e internalização.

Espiral do Conhecimento

A socialização converte o conhecimento tácito em tácito. É

isso mesmo —tácito em tácito, é o diálogo acontecendo, o' 'disse

me disse", no bom sentido. Melhores práticas são compartilhadas,

o know-how adquirido por uns é passado para outros, com o

objetivo de otimizar a realização das tarefas. Os conhecimentos

que um novo empregado ou um estagiário deve ter para exercer

suas atividades na empresa, por exemplo, são construídos por

meio da observação, de treinamentos simples, de imitação, etc.

Para converter o conhecimento tácito em tácito, portanto, é

fundamental que haja interação entre os indivíduos.

Mas, se esse conhecimento permanece tácito, a organização

não poderá utilizá-lo, explorá-lo, não poderá transformá-lo em

vantagem competitiva, na medida em que está restrito a algumas

"cabeças". Então, é necessário que haja a "externalização", que

é a conversão do conhecimento tácito em explícito. Essa é a

atividade essencial na construção do

conhecimento. É o momento em que

através do diálogo e da reflexão coletiva

são criados e registrados novos

conhecimentos, de forma articulada e

passível de transmissão formal -

conceitos e teorias que vão embasar os

processos e a produção da organização.

Sabemos que no dia-a-dia da

organização existem vários grupos de

conhecimentos explícitos transitando

por memorandos, e-mails, reuniões,

conversas telefônicas. No caso de

agência de soluções, como nós, os

objetos de aprendizagem dos

programas de desenvolvimento são

criados e utilizados constantemente,

e, muitas vezes, armazenados em

diferentes espaços, grupos ou clientes.

Portanto, é preciso que haja uma

combinação desses conhecimentos

explícitos dispersos pela organização

para que possamos reconfigurá-los em

novas formas de aplicação. A

combinação de várias fontes faz surgir,

então, novos conhecimentos.

Completando a espiral, o

conhecimento explícito é incor-

porado ao conhecimento tácito. Há

uma "internalização" das expe-

riências adquiridas e o conhecimento

construído torna-se modelo mental,

e sua aplicação transforma-se em

rotinas de trabalho. E, novamente

tácito, o conhecimento segue

(recomeça) sua espiral.

Agora, fica mais fácil entender que

os sujeitos, autores de suas próprias



histórias e coautores de histórias

institucionais, constituem e são

constituídos pela cultura da empresa.

O caminho do conhecimento passa

pelas histórias de cada um, pelas

intuições e insights subjetivamente

protegidos, é generosamente compar-

tilhado e misturado a outras histórias,

intuições e insights pessoais,

influenciando diretamente a cultura

organizacional. Desse grande

banquete de idéias, surgem novos

conhecimentos sistematizados,

registrados e incorporados à empresa.

Esses conhecimentos institucionais,

agora, caminham de volta ao interior

do indivíduo, influenciando sua

cultura pessoal e provocando novas

atitudes pessoais e profissionais.

Novos conhecimentos permitem

desenvolver novas capacidades,

novos produtos e serviços, além de

aperfeiçoar os já existentes. Permite,

assim, o desenvolvimento das pessoas

e das organizações.

"O conhecimento, mais que o capital e o

trabalho, é o único recurso econômico

significativo da sociedade do

conhecimento. Cabe à organização

garantir a aplicação e o desempenho do

conhecimento —a aplicação do

conhecimento ao conhecimento."

PeterDrucker, em "Desafios gerenciais

para o século XXI", Pioneira, 1999. —

grifo nosso)

organizações ocidentais

valorizarem somente o

conhecimento explícito, é o

conhecimento tácito que vai

gerar vantagem competitiva

Na aplicação do conhecimento ao conhecimento,

encontramos o terceiro campo de criação e uso estratégico da

informação nas organizações, segundo Choo (2003), a tomada

de decisão. Drucker (em "A administração na próxima

sociedade", Nobel, 2002) ratifica a importância desse campo

quando diz que "Esta é a Era do Conhecimento, a próxima será

a Era da Sabedoria. A Sabedoria é o conhecimento temperado

com o discernimento''. Toda decisão dentro de uma organização

deve ser tomada de forma racional, com base nos conhecimentos

que transitam dentro e fora dela —missão, visão, mercado,

objetivo, cultura, etc. "Toda ação da empresa é provocada por

uma decisão e toda decisão é um compromisso para a ação"

(CHOO, 2003, p.29). Essa interdependência demonstra que a

percepção correta de seu entorno e de suas necessidades, a

utilização abrangente de seus conhecimentos e a constituição e

valorização das competências de seus membros é a definitiva

diferença entre as empresas sustentáveis e as empresas

passageiras.

Porém, a gestão do conhecimento não se resume só à criação

e ao uso da informação. Sabemos que a informação, que são

dados contextualizados, só se transforma em conhecimento

quando há uma interação humana capaz de absorvê-la e articulá-

la com outros conhecimentos. Portanto, compete aos que tomam

Apesar de muitas
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para si a gestão desse conhecimento, fazê-lo circular, fazê-lo

funcional, fazê-lo significante.

Nossa proposta, então, é dinamizar esse processo e reforçar

a autoria do sujeito, garantindo, dessa forma, uma maior

produtividade pessoal e profissional. Tanto no nível micro, dos

programas de desenvolvimento, como no nível macro, da

organização como um todo, a gestão do conhecimento deve

focar a independência dos atores envolvidos, trazendo à tona a

transparência dos objetivos e das intenções do gesto. Quando

acolhemos o outro e o trazemos para perto, criamos um

comprometimento recíproco com o fazer, com a conquista.

Esse movimento faz o processo da gestão do conhecimento se

tornar mais dinâmico e significativo. Esse processo deve crer e

criar possibilidades para o sujeito, oferecendo as ferramentas

necessárias para que, aumentando sua autoestima, lhe seja dada

a sensação de pertencimento e a segurança para criar, construir

seu conhecimento e potencializar sua produtividade.

Proposta

Desse grande

banquete de

idéias, surgem

novos

conhecimentos

sistematizados,

registrados e

incorporados à

empresa

Concluindo, para começar (se me

permitem essa licença poética, já que

a conclusão é o primeiro passo de

novas perguntas e descobertas), visto

que o dinamismo do processo é

cíclico e constante, o conhecimento

não se constrói, somente, a partir de

dados e informações. Conhecimento

é construído nas pessoas, nas relações,

no compartilhar, na emoção da

conquista. Com isso, a gestão do

conhecimento deve estar presente no

micro dos programas de desen-

volvimento e no macro da cultura

organizacional, e, sobretudo, deve ter

uma atuação transversal em todos os

momentos, envolvendo, democra-

ticamente, todos os atores e seus

saberes no crescimento individual e

múltiplo da organização.
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