
O engenheiro José Eustáquio Machado
é o maior especialista em argila pozolâ-
nica da Votorantim Cimentos. Trata-se
de um tipo de mistura que, quando adi-
cionada ao cimento, ajuda a economi-
zar calcário e a diminuir a emissão de
CO2. Ele trabalha na unidade de Curitiba
(PR) e tem dez anos de empresa. No mo-
mento, tudo o que sabe sobre o assunto
está sendo destrinchado e será reunido
didaticamente em mais um módulo de
aprendizado para a companhia. Dessa
forma, colegas de outras unidades es-
palhadas pelo país poderão, em breve,
compartilhar suas dicas de manuseio e
aplicação do material.

Transformar a experiência de Machado
em conhecimento é o desafio do projeto
Treinamento Técnico Operacional (TTO),
criado em 2007 na Votorantim Cimen-
tos. Um grupo de estudiosos alojados
em um centro técnico, em Curitiba, visi-
ta sistematicamente as várias unidades
da companhia pelo país para registrar
como os problemas são solucionados
por funcionários. A partir da observação
e da troca de opiniões sobre as soluções
propostas, eles organizam as informa-
ções e desenvolvem módulos com proce-
dimentos e idéias para todo o grupo.

Assim como a Votorantim Cimentos,
cada vez mais empresas estão perce-
bendo que os funcionários detêm uma
parte essencial e intangível do negócio:
o conhecimento de processos e opera-
ções. Identificar, convencer e preparar
o detentor da informação para passá-la

adiante é o grande desafio. "Não se pode
culpar o indivíduo que não compartilha
o que sabe. Se para permanecer no car-
go ele depende do quanto conhece, por
que iria compartilhar isso?", questiona
Ricardo Fasti, diretor-geral do Univer-
sia, rede ibero-americana de colabora-
ção universitária, que integra 1,1 mil
universidades e instituições de ensino
superior em 15 países. "É preciso mudar
o modelo de gestão, dar autonomia de
decisão para o grupo conhecedor, além
do benefício financeiro", diz.

Na Vale, o funcionário disposto a di-
vidir seus conhecimentos críticos con-
quista alguns pontos a mais em sua
avaliação de desempenho. Com isso, faz
crescer a possibilidade de ser promovi-
do ou receber um aumento de salário.
Como um expert no que faz, ele será
preparado para se tornar um "educa-
dor" de outros empregados da sua área.
Os aprendizes, por sua vez, também ga-
nham o reconhecimento da chefia ao
se mostrarem dispostos a ter aulas com
esses colegas e a dedicarem parte de seu
tempo fora da empresa a comunidades
virtuais nas quais discutem questões re-
lacionadas ao seu dia a dia.

A experiência de vincular o desempe-
nho à disseminação do conhecimento
ainda está restrita aos empregados que
atuam nas ferrovias administradas pela
Vale, a Estrada de Ferro Carajás, Estra-
da de Ferro Vitória a Minas, Ferrovia
Centro-Atlântica e MRS Logística, mas
deve ser estendida a outras áreas da



companhia. A intenção com o projeto,
iniciado em 2006, é que pessoas de di-
ferentes Estados e até países discutam
e cheguem a soluções sobre problemas
cotidianos operacionais.

Hirotaka Takeuchi, reitor da escola de
negócios da Universidade Hitotsubashi,
do Japão, é autor de mais de 20 livros e
um dos maiores especialistas mundiais
no assunto. Para ele, um dos aspectos
mais importantes em gerenciar o conhe-
cimento é a possibilidade de identificar
processos inovadores na empresa. "Se
isso estiver acontecendo nos produtos e
serviços, a companhia terá sempre uma
vantagem competitiva. Sua lucrativida-
de será cada vez maior", comenta.

Ele ressalta que a inovação pode aconte-
cer em todos os ambientes da companhia:
em tecnologia, negócios, processos, logís-
tica, gerenciamento, marketing e na área
de recursos humanos. Segundo Takeuchi,
é fundamental, no entanto, converter o
que é tácito - baseado nas experiências
pessoais do indivíduo - no que é explíci-
to, escrito e registrado. "Quando promo-
vemos essas conversões, algo totalmente
novo ocorre no meio do caminho", diz.

Com a aplicação do TTO na Votorantim,
por exemplo, foram levantados 135 tó-
picos, que vão da fabricação do cimento,
mineração e manutenção até a preserva-
ção do meio ambiente. Destes, 59 já estão
sendo aplicados. No ano passado, o pro-
grama atingiu 100% do corpo operacional
da empresa - algo em torno de 5 mil fun-
cionários - de 17 fábricas distribuídas por



todo o país. "É uma estratégia de educa-
ção corporativa, já que temos uma gran-
de dispersão geográfica", diz Guilherme
Rhinow, diretor de desenvolvimento hu-
mano e organizacional. Atualmente, já
existem 120 "multiplicadores" encarre-
gados de repassar o conhecimento para
os operadores. Antes de ensinar os cole-
gas, eles passam por um treinamento que
leva entre dois e três dias. Os módulos que
irão ministrar duram entre 8 e 40 horas, e
todas as aulas são presenciais.

Neste segundo semestre, a companhia
pretende treinar os "multiplicadores"
a distancia, pela rede. Não será preci-
so mais comparecer pessoalmente no
Centro Tecnológico, em Curitiba. "É um
processo evolutivo. Com essa metodolo-
gia, poderemos nos conectar com nossas
operações nos Estados Unidos e Canadá",
diz Rhinow. Será um desafio didático,
segundo ele, porque 30% do efetivo da
companhia não tem computador. Mui-
tos são operadores de máquinas e em-
pilhadeiras dos centros de distribuição e
não dominam a linguagem digital.

Na Vale, os "multiplicadores" do co-
nhecimento são cerca de 800 emprega-
dos que atuam hoje no programa "Edu-
cadores pra Valer". Estima-se que cada
um consiga interagir com 500 colegas,
no prazo de um ano, seja pessoalmente
ou por meio das comunidades virtuais.
"Disseminar os processos produtivos
sempre foi uma questão de sobrevivên-
cia, pela especificidade do nosso negó-
cio", explica Ana Cláudia Freire, gerente
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de gestão do conhecimento. Ela calcula
que, na empresa, 60% dos mais de 60 mil
empregados trabalham com manuten-
ção e logística em minas e usinas.

O professor Takeuchi assinala que o en-
sino a distancia ê eficaz na transmissão
dos conhecimentos explícitos. "Se a inten-
ção, porém, é formar líderes com valores
fortes, isso só será possível ao vivo", diz.
As atividades de relacionamento presen-
ciais são imprevisíveis e saudáveis. "É im-
portante criar contextos para que grupos
se reúnam e dividam conhecimento."

Fasti, do Universia, lembra que um
erro comum é as empresas deixarem a
responsabilidade com a área de tecnolo-
gia da informação. "Elas se preocupam
com a plataforma digital e em produzir
uma massa de dados. Mas quanto disso
o gestor aproveita? Acaba virando um
repositório de cultura", afirma. Ele acre-
dita que essas informações devem nor-
tear ações futuras. "A gestão do conheci-
mento só funciona se for introduzida na
estratégia do negócio."

O alto escalão deve estar comprometi-
do em disseminar valores e supervisio-
nar o processo. Takeuchi cita o exemplo
de Katsuabki Watanabe, presidente da
Toyota, que há quatro anos fala sobre seu
sonho de criar um automóvel que torne
seu usuário mais saudável e o ar mais lim-
po. Os engenheiros ficam entusiasmados
e acreditam que a empresa pode desen-
volver tal projeto. "Se a alta gerência não
entende o valor do conhecimento, não
será possível fazer a gestão."
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Paul J. Sistare, CEO e presidente da
rede de hotéis Atlântica, que emprega
diretamente 3,5 mil pessoas e conta com
outros 10 mil funcionários indiretos, re-
conhece que seu suporte é fundamental
nesse processo. "Se não faço isso, os pro-
gramas morrem", diz. Ele procura conhe-
cer todos os indivíduos-chave do grupo e
os entrevista pessoalmente antes de suas
nomeações ou promoções. Além disso,
visita periodicamente os hotéis, para
estar mais próximo dos funcionários e
manter aberto um canal de comunica-
ção. "Às vezes, as mais surpreendentes
inovações vêm de uma arrumadeira ou
de um mensageiro", afirma.

Poder mensurar quanto vale aquilo
que cada funcionário conhece - e, con-
sequentemente, o seu peso para a orga-
nização - é o que todo gestor gostaria na
hora de cortar uma pessoa, segurar um
talento ou traçar um plano de sucessão.
O pesquisador Nelson Albuquerque,
do Laboratório de Inteligência Compu-
tacional Aplicada da PUC-Rio, afirma
estar próximo de oferecer essa solução.
"Trabalhei muitos anos como executivo
e identificava essa carência, de valoração
de intangíveis. É difícil tomar decisões
em cima de coisas que não se pode cal-
cular. Começamos então a trabalhar em
um sistema para medir o nível de conhe-
cimento que uma empresa possui, ava-
liando cada empregado", explica.

A equipe de Albuquerque, de 70 pesso-
as, há dois anos desenvolve um software,
que está sendo testado pela Light este

Paul J. Sistare, da rede de hotéis Atlântica, acredita que idéias de
inovações podem surgir em qualquer escala profissional

ano e deve chegar ao mercado em 2010.
A nova ferramenta possibilita que a em-
presa calcule antecipadamente os gastos
para fazer promoções e o valor do "pas-
se" do colaborador. "Sabendo isso, ela
tem como planejar e estruturar um pla-
no para que um gestor atinja um deter-
minado nível de conhecimento. É possí-
vel medir o que cada um sabe e como ele
interage com os outros", afirma.

Esse relacionamento entre os empre-
gados, tanto dentro como fora da em-
presa, é o grande diferencial para que se
consiga compartilhar o conhecimento e
criarprocessos inovadores, diz Takeuchi.

"Existem ótimos recursos tecnológicos
hoje que podem ser usados para fazer
o registro e a documentação, mas, uma
vez que o conhecimento é arquivado,
está morto", diz. "Dificilmente, as pesso-
as vão resgatá-lo, pois buscarão sempre
algo novo." Por isso, segundo o profes-
sor, ê tão importante criar um ambiente
propício para que os grupos se remiam,
troquem idéias e dividam constante-
mente o que sabem. "O conhecimento
deve ser adquirido e compartilhado não
só entre os colaboradores, mas também
com o governo, concorrentes, fornece-
dores e clientes." 
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