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A evolução das organizações 
trouxe o desafi o da Gestão do 
Conhecimento, transformada 
em peça fundamental na 
gestão do negócio ao permitir 
diferenciais como agilidade 
e competitividade 

O SURGIMENTO
DE UMA NOVA
CULTURA 

Q uando deixamos de ser uma 
Sociedade Industrial e entramos 
na Era da Informação, modos de 

produção, ferramentas, mão de obra e re-
sultados transformaram-se. Em linhas ge-
rais, a força de trabalho deixou de estar 
diretamente ligada à força física e passou 
para o campo do conhecimento, onde a 
informação é um grande instrumento de 
trabalho. Dentro das organizações que se 
consolidaram ao longo desta evolução, o 
conhecimento passou a ser peça funda-
mental no processo empresarial e seu en-
tendimento está diretamente ligado aos 
resultados. Segundo a Organization for 
Economic Co-Operation and Development, 
o conhecimento gera 55% da riqueza 
mundial – um refl exo dessa mudança de 
perfi l dos negócios.

Nesse novo cenário, Peter 
Drucker, conhecido como “o pai 
da gestão moderna”, disse: “os 
grandes ganhos de produtividade, 
daqui para frente, advirão das me-
lhorias na gestão do conhecimento”. 
Desde então, o termo “Gestão do 
Conhecimento” tornou-se algo muito 
importante e frequentemente utiliza-
do no meio empresarial. 

A questão que passou a inquietar 
executivos e empresários passou a ser 
como aplicar a Gestão do Conhecimento. 
E consequentemente, identifi car seus 
benefícios. Quais são enfi m?
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A Gestão do 
Conhecimento pode ser 
defi nida como um proces-
so de identifi cação, avalia-
ção, captura, estruturação e 
difusão do conhecimento. Em 
uma empresa, a realização desse 
processo é fundamental para o 
entendimento do ambiente interno 
e do relacionamento que um cliente 
possui com o negócio. Com as infor-
mações obtidas, é possível gerenciar 
problemas e planejar soluções com pleni-
tude, alcançando melhores resultados. Para 
Carlo Gibertini, diretor de pré-vendas da 
XGen, empresa especializada em Gestão do 

Conhecimento no contact 
center, “um serviço consis-
tente não só aumenta a sa-
tisfação do cliente como 
também amplia a confi ança 
na empresa.”

Porém, para que um pro-
cesso como esse seja reali-
zado com eficiência, é 
preciso implantar metodolo-
gias que viabilizem a coleta 
das informações, a análise e a 
transformação desse material 
em um registro que vai retroa-
limentar a empresa. 

Hoje, a implantação de um 
projeto de Gestão do 
Conhecimento, na maioria das 
vezes, tem fi cado sob responsabi-
lidade de consultorias especializa-
das que buscam a realização de 
processos efi cientes para garantir 
que a informação certa seja captu-
rada de forma correta, administrada 
e constantemente atualizada. 
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O maior desafi o é gerenciar o grande 
volume de informações concentradas 
na área de atendimento e transformá-
lo em benefícios para a empresa e ao 
atendimento ao cliente

A GESTÃO DO 
CONHECIMENTO NO 
ATENDIMENTO AO CLIENTE

Q ualquer empresa, das PMEs às gran-
des multinacionais, de qualquer 
segmento, pode utilizar-se da 

Gestão do Conhecimento para obter me-
lhores resultados. Sua utilização, por isso, é 
praticamente indispensável, principalmen-
te por auxiliar na superação de um dos 
grandes desafi os do gerenciamento de 
uma central de atendimento – assegurar 
que os clientes recebam informações corre-
tas, em tempo hábil. E sua satisfação, con-
sequentemente, gera os resultados 
dimensionados pela empresa.

E os desafi os a serem superados em um 
contact center são muitos. Se por um lado 
o gestor se depara com um ambiente de 
trabalho onde a maioria dos agentes pos-
sui as mesmas características – pouca ida-
de, baixa identifi cação com a tarefa, pouca 
experiência profi ssional e pouca atuação 
como consumidor; por outro lado, há ain-
da um grande volume de informações, pro-
cedimentos e instruções de trabalho para a 
realização do atendimento e, em contra-
partida, uma grande expectativa da em-
presa para que o agente assimile 
rapidamente o enorme volume de conhe-
cimento, em pouco tempo de treinamen-
to. Sem falar na constante pressão para 
diminuir o tempo de atendimento e o tem-
po de espera, a responsabilidade legal pe-
las informações prestadas e a expectativa 
do cliente em ter uma “resposta imediata” 
e uma “resolução instantânea”.

Além disso, na realidade dos call centers, as 
operações podem variar com frequência. “Da 
noite para o dia os gestores podem se ver 
diante do desafi o de treinar todo um novo 

time de agentes para uma nova operação com re-
gras e necessidades de comunicação diferentes de 
tudo que já fi zeram. Não é uma tarefa simples, mas 
ferramentas, estratégias e boas práticas na Gestão 
do Conhecimento, aplicadas a realidade do telea-
tendimento podem ajudar os gestores a resolver 
estes desafi os”, afi rma Gibertini.

Em uma empresa de call center, a Gestão do 
Conhecimento poderá: contribuir com a redução no 
tempo e custos de treinamento para novos agentes, 
reduzir o tempo médio de atendimento e a percep-
ção de espera dos clientes, aumentar a satisfação 
pessoal e moral dos operadores, propiciar uma maior 
assertividade nas informações prestadas aos clientes, 
oferecer maior visibilidade e fl exibilidade na manu-
tenção dos procedimentos e processos de negócio e 
diminuir o volume de chamadas em segundo nível.

Para a aplicação da Gestão do Conhecimento em 
uma empresa de call center, é preciso levantar e ava-
liar os processos da empresa e pensar em um siste-
ma de gerenciamento que irá apoiar e sustentar 
esses processos, identifi cando falhas, corrigindo pro-
blemas e mantendo a atualização do conhecimento 
que circula na empresa. É preciso assegurar que o 
conhecimento, em uma plataforma, poderá ser a-
cessado facilmente, com busca e navegação efi cien-
tes, pois isso irá garantir, por exemplo, que clientes 
com as mesmas questões recebam a mesma res-
posta, independente do operador que o atendeu.

O resultado conquistado é um serviço consisten-
te, capaz de aumentar a satisfação do cliente.

 GESTÃO DO 
CONHECIMENTO
FASES DA IMPLANTAÇÃO DE UM PROJETO

Coleta das informações

Análise do material coletado

Organização e estruturação
  do conhecimento

Desenho e desenvolvimento
   do projeto

Treinamento dos
    agentes envolvidos
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Text Box
Fonte: Cliente S.A., São Paulo, ano 9, n. 91, p. 4-6, mar. 2010.




