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gestão do conhecimento tem caído nas graças de 
muitas empresas pelo mundo, preocupadas em 
conseguir diferenciais competitivos diante da con-
corrência. Resumidamente, a estratégia se preocupa 
em tornar acessíveis e compartilhadas as monta-
nhas de informações que existem dentro das orga-
nizações de modo que isso seja aplicado para trazer 
benefícios ao negócio.

Parece simples, mas não é. A dificuldade come-
ça na definição. É comum encontrar empresas que 
fornecem plataformas tecnológicas para isso. Só 
que tecnologia apenas não resolve a situação, mui-
tas ferramentas são ainda apenas formas de busca 
e consolidação da informação. “O conhecimento é 
algo tácito e necessita ser aplicado, informação é ape-

nas o dado, algo inicial nisso tudo”, aponta o diretor-
executivo da Fundação Nacional da Qualidade (FNQ), 
Ricardo Corrêa.

Há também a limitação do uso dessa estratégia. 
Especialistas são unânimes em afirmar que não há 
uma empresa que possa ser enquadrada como um 
grande caso de gestão do conhecimento. O que exis-
tem são práticas isoladas dentro das corporações 
que não caracterizam as companhias de modo geral. 
“É uma área nova e transversal a tudo que a empre-
sa faz, por isso, embora sempre vejamos com bons 
olhos essas iniciativas pontuais, elas não chegam a 
ser perfeitas”, aponta Corrêa. 

Enquanto as empresas não conseguirem desco-
brir o conhecimento perdido dentro delas e traçar 
caminhos e práticas para que isso tenha impacto em 
seus negócios e não seja interrompido por um ranço 

Por gilberto PAvoni Junior

A gestão do conhecimento começa a despertar interesse das empresas para facilitar as 
respostas às mudanças de mercado e melhorar a competitividade com a modernização 
das rotinas organizacionais. A teoria é fácil, a prática é mais complicada
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qualquer, provavelmente ainda veremos mais uma 
boa teoria do que casos. 

O que tem sido muito fácil ultimamente é des-
cobrir o que não é gestão do conhecimento. A Toyo-
ta tem sido um exemplo mundial para isso com os 
problemas no sistema de aceleração de um de seus 
carros, que resultou em mortes de motoristas ame-
ricanos e questionamento por parte do governo 
sobre os controles de qualidade da companhia. A 
falta de canais de comunicação entre o chão de fá-
brica, revendas, consumidores e alta gestão é apon-
tado como a falha que deixou a empresa exposta.

Consumidores que encontram produtos com 
validade vencida em prateleiras de supermercado 
ou são pessimamente atendidos são testemunhas 
oculares da falta de gestão de conhecimento, mes-
mo que a empresa divulgue que adota tal prática. 
Poucas coisas são mais conhecidas no varejo do 
que a noção do estrago que essas falhas podem 
causar. Deixar que isso aconteça é mostrar que, se 
a companhia diz que possui gestão do conhecimen-
to, isso não passa de jogada de marketing ou é, no 
mínimo, um caso isolado dentro de sua cultura.

Quem trabalha com o assunto é enfático em 
apontar o possível problema nisso tudo. “As me-
lhores práticas ficam perdidas dentro das empre-
sas, em papéis e normas quando o correto é que 
estivessem nas pessoas que trabalham na ope-
ração”, explica o  pesquisador do Núcleo de Pes-
quisa e Extensão do Senac, de Santa Catarina,  
Hélio Ferenhof.

O especialista é autor de um trabalho sobre o 
tema que usa casos de sucesso e fracasso em proje-
tos pontuais de gestão do conhecimento para definir 
mapas cognitivos que possam ajudar as empresas 
na adoção de tal política. O trabalho mostra a impor-
tância do funcionário e do aprendizado nisso tudo. 
“Estamos falando sobre o que a empresa é, o que ela 
pensa e tudo o que existe além dela”, propõe.

Para ele, além de existir muito conhecimento 
perdido dentro da operação, as companhias não se 
preocupam em conhecer o que há fora delas. Um 
varejo de supermercado, por exemplo, pode apren-
der muito com o de material de construção ou de 
farmácia para não cometer erros que de alguma for-
ma são conhecidos. “Há dificuldade em identificar, 
armazenar e distribuir conhecimento”, diz.

Ferenhof, que tem certificação PMI (Project Ma-
nagement Institute – uma associação mundial de 
gerenciamento de projetos), usa essa sua experiên-
cia para criar um passo a passo na gestão do conhe-
cimento. O início de tudo é o objetivo. A gestão do 
conhecimento precisa ter uma direção e uma meta. 
A partir daí é que são construídas as metas, ações, 
alternativas, carências e sugestões. Tudo de uma 
forma que não seja burocrática e espante >>>

Ricardo Corrêa,
da FNQ
“O conhecimento 
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a participação. “Sistemas complexos demais geram 
boicote”, aponta.

Para ele, a dificuldade que leva ao fracasso em 
tais ações está na falta de visão de que as empresas 
são uma somatória de pessoas, processos e tecno-
logia. “O fluxo da informação depende dos funcio-
nários e eles devem ser parte disso”, diz. O que já 
identifica um grande problema inicial para as com-
panhias que tem a cultura do “manda quem pode, 
obedece quem tem razão”. 

O conhecimento tácito não se transforma em 
explícito se há medo de se comunicar, de apontar 
problemas, de levá-los à chefia ou de dizer clara-
mente que existem empresas melhores. É óbvio 
que isso não deve ser feito de forma ingênua e 
desarticulada que arranhe a imagem da empresa. 
Mas também não pode ficar sendo remoído por um 
funcionário e trazer danos maiores posteriormente 
simplesmente porque esse conhecimento não foi 
disseminado. Um grande erro é medir somente o 
que é conhecido e explicitado.

Os especialistas são enfáticos em afirmar que o 
conhecimento não é um ativo comum. Ele não é me-
dido como o inventário de um estoque nem funcio-
na como dinheiro. Quanto mais ele é dividido, mais 
ele vale. Quanto mais disperso pelas atividades da 
empresa, mais ele traz resultados. Ele é pervasivo e 
só mostra seu potencial tangível quando o objetivo 
é alcançado.

Para o sócio-sênior e diretor da GS&MD – Gou-
vêa de Souza, consultoria especializada em varejo, 
Luiz Goes, tais complexidades fazem com que so-
mente no longo prazo possam surgir casos reais de 
gestão do conhecimento. “Não vemos empresas que 
possamos dizer que conhecem a si própria, sem isso 
não dá para dizer que existe tal prática”, aponta. 

Goes afirma que o tema tem sido mais discutido 
nos últimos anos por empresas que estão preocu-
padas em conquistar diferenciais de mercado e evi-
tar a fuga de consumidores. Mas o imediatismo é o 
grande vilão da continuidade das práticas de gestão 
de conhecimento. “Principalmente em um momento 
econômico favorável como o que vivemos no Bra-
sil, as empresas dão prioridade à abertura de lojas, 
abastecimento e outras estratégias que visam à ope-
ração rotineira”.

No varejo, o cenário fica mais complicado pela 
dinâmica, a rotatividade de funcionários e os pro-
blemas de canais de comunicação fluidos que são 
conhecidos por quem vive o dia a dia do setor. Mes-
mo assim, ele alerta que a gestão do conhecimento 
poderia ser usada nessas ações mais imediatistas. 
“Muitas decisões acabam trazendo erros que já fo-
ram cometidos, isso não aconteceria se houvesse 
mecanismos que eliminassem essa repetição de 
falhas que já foram vividas dentro ou fora das em-
presas”, comenta. Mas nunca é tarde para adotar a 
gestão do conhecimento. “É algo que pode ser feito 
a qualquer momento desde que não seja um modis-
mo e tenha continuidade e abrangência”, alerta.v

Luiz Goes, 
da GS&MD 
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Text Box
Fonte: Consumidor Moderno Novarejo, São Paulo, ano 2, n. 12, p. 62-64, jul./ ago. 2010.
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