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Cresce a valorização do uso estratégico das informações e ela já é tratada como onda, 
sobretudo, nas grandes empresas. 

Peter Druker talvez tenha sido o primeiro expert global a debater a gestão do conhecimento 
nos moldes como deveria ser e é aplicada atualmente. Em 1998, em artigo publicado em uma 
edição da Harvard Business Review sobre o tema, o especialista afirmara que o uso da 
informação de forma estratégica e voltada para inovação pautaria as companhias de sucesso 
nos próximos 20 anos. Pelo o que se vê, ele não estava errado. Druker previu a redução dos 
cargos gerenciais, o papel estratégico da TI na transformação e o advento de pessoas capazes 
de converter dados em informações. As crises - e não me refiro a esta última que ainda está 
em curso em alguns países - contribuíram muito para esta guinada, já que, depois delas, 
vieram tratados de governança e transparência.  

Mas, embora o conceito de gestão do conhecimento esteja difundido em mercados maduros e 
nações ricas - fala-se inclusive em uma nova onda, a chamada 2.0 -, quando se avalia a 
situação de países em desenvolvimento, como o Brasil, o cenário é de que eles estão apenas 
no início desta empreitada. Muitos dos projetos que se vê, como os próprios especialistas 
ouvidos por InformationWeek Brasil explicam, tratam apenas da gestão da informação, ou 
seja, de organizar dados em um grande repositório sem aquela real preocupação em como 
aplicar este contingente em projetos de inovação, na geração de conteúdo estratégico e até na 
elaboração de novos produtos.  

Como lembra Luiz Rogério Saraiva dos Santos, professor convidado da Fundação Instituto de 
Administração (FIA) e corporate business entrepreneur da Sábia Experience, que fornece 
soluções que suportam a gestão, as empresas sofrem com a quantidade de informações que 
possuem. "Como organizar? Como melhorar o desempenho? Como aumentar a capacidade de 
inovação? Poucas organizações conseguem fazer de forma organizada. É um tema difícil", 
alerta.  

A tendência para esse segmento é de avanço constante, principalmente se observarmos que, 
em diversas empresas, o capital intelectual é muito mais valioso que todos os ativos. Google e 
Apple, apenas para citar algumas, são os exemplos mais famosos. Investir em gestão do 
conhecimento, entretanto, é custoso, envolve mudança cultural, software, novos processos e 
depende, em grande parte - ou principalmente - do apoio da alta direção. Talvez por isso 
tenha demorado a explodir em mercados emergentes. De forma geral, os grandes projetos 
nesta área são vistos em multinacionais, por toda infraestrutura disponível e pela cultura da 
matriz. O advento de ferramentas mais baratas com a popularização da web 2.0, entretanto, é 
um fator que contribuirá para que a gestão do conhecimento invada companhias de todo o 
porte, como constatou Imed Boughzala, professor-doutor do Institut Telecom, na França, e 
especialista no assunto.  

De quem é o projeto?  

"Deixar tangível o valor do conhecimento é a grande questão. Empresários estão interessados 
e querem fazer. Mas eles querem concretude. A gestão do intangível é um desafio e precisa 
definir indicadores. Além de uma organização comprometida, é preciso mostrar para a direção 
que não é perda de tempo", avalia Rose Longo, professora da pós-graduação de gestão do 
conhecimento do Senac-SP.  

 



Além de lecionar, Rose possui a consultoria Transk (Transformar a partir do conhecimento), 
criada em 1997, onde executa trabalhos junto com o nível estratégico das companhias. Ela 
explica que, geralmente, é procurada pelos departamentos de RH, "em geral pela necessidade 
de desenvolver liderança", ou por presidentes de empresas. "Faço um diagnóstico para o 
cliente perceber como mobilizar o interesse pelo conhecimento."  

Mas onde entra a TI nesse cenário? Estariam os CIOs perdendo oportunidade já que demandas 
surgem de outras áreas? A resposta é não. Pode até ser que alguns executivos não tenham se 
atentado para a possibilidade de propor projeto de gestão do conhecimento ou mesmo não 
consigam aplicar o conceito de forma completa, porém, a TI tem papel fundamental nesta 
transformação, como o próprio Peter Druker escreveu em 1998. A atividade do departamento 
pode ir desde a escolha e a implementação das ferramentas que suportarão a gestão do 
conhecimento até a elaboração de processos para fazer com que tudo funcione.  

Para Boughzala, o ideal é que os CIOs trabalhem em conjunto com o RH, atendendo às 
necessidades da companhia. "Uma pergunta importante neste processo é: quais decisões você 
precisa tomar em 12 meses e não tem informações organizadas para decidir? Estamos falando 
de estratégia, visão, cultura organizacional, estrutura de TI e gestão de informação. Por isso, 
só acontece em multinacional, que tem capilaridade grande e quer gerenciar para melhorar 
capacidade de competir", provoca Santos, da FIA. 
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