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Nascida no bojo do boom da internet, a
gestão do conhecimento (GC) ainda não
está conceitualmente clara para muitas

empresas, que a confundem com  modelo admi-
nistrativo voltado à tecnologia da informação (TI).
Um equívoco que – em um futuro breve, esperam
os especialistas nesse assunto – deverá ser subs-
tituído pela certeza de que gerir conhecimento é
reconhecer o capital intelectual como diferencial
competitivo. 

Pela própria origem, a ênfase tecnológica à
gestão do conhecimento já fez sentido. Tanto é
que um dos cursos de pós-graduação ministrados
pelo Senac-SP teve seu nome mudado recen-
temente de "Gerenciando a Informação para a
Gestão do Conhecimento" para "Gestão do Conhe-

cimento e Ges-
tão de Capital
I n t e l e c t u a l " .
"Estudos mos-
tram que so-
mente cerca
de 15% do va-
lor das empre-
sas é tangível;
85% é intangí-
vel. O que faz a
diferença nas
organizações
de sucesso é a
sua capacida-
de efetiva de
gerenciar o ca-
pital intelec-

tual", avalia o professor do Senac, Ruy Prado. 
Para o consultor Jean-Yves Prax, especialista

em gestão do conhecimento da França, que
esteve recentemente no Brasil, a GC é, antes de
tudo, uma questão humana, pois, para motivar as
pessoas a compartilharem seus conhecimentos, é
preciso lidar com confiança, benefícios comuns e

outros fatores humanos bem mais difíceis de
serem gerenciados que a tecnologia. "Depois
da primeira ge-
ração usuária
da GC, as pes-
soas descobri-
ram que a parte
mais difícil não
é acessar o co-
n h e c i m e n t o
existente, mas
sim motivar as
pessoas para
produzi-lo."

VÍNCULO COM
O NEGÓCIO

Outra arma-
dilha, diz Prax, é
acreditar que é
possível fazer download do conhecimento
humano. "O paradoxo do conhecimento é que você
não sabe o que você sabe! Se alguém  pedir para
que você escreva tudo que sabe, provavelmente
vai esquecer de muitos itens importantes", afirma.

Também não deveria haver GC desvinculada
da estratégia do negócio. "Gestão do conhecimen-
to serve para apoiar objetivos de negócio", confir-
ma o presidente da TerraForum Consultores, José
Cláudio Terra.

Prado, do Senac, concorda. A GC, segundo ele,
é um processo de cinco fases: identificar, criar,
utilizar, reter e medir conhecimento. "Quando falo
em medir, me refiro ao retorno para os negócios."

Nesse sentido, gerir conhecimento é adotar
um modelo multidisciplinar, que lida com pessoas,
organização, estratégia, negócios, tecnologia e
conteúdo, e envolver diversas áreas das organiza-
ções, inclusive RH.

Terra enfatiza que, embora os profissionais de
RH estejam crescentemente voltados para o

aprendizado e a gestão de competência, ainda
não compreendem com profundidade o que sig-
nifica ter uma estratégia de conhecimento e gerir
capital intelectual de forma ampla. "Muitos con-
fundem GC com universidade corporativa, e-lear-
ning, comunidades virtuais ou mapeamento de
competência, que são apenas meios dentro de
uma lógica muito mais abrangente."

QUANDO DÁ CERTO
No Grupo Ticket, o projeto de GC teve início em

2000, quando os os vauchers foram substituídos
por cartões magnéticos. "Foi preciso rever a habi-
lidade e a capacidade da organização para lidar
com novas tecnologias e, em conseqüência, tam-
bém rever as competências e o conhecimento das
pessoas. E não era um trabalho somente de RH e
sim de toda a organização, envolvendo a direto-
ria", conta a gerente de RH Maura Ribeiro.

O primeiro desafio foi transformar a estrutura
hierárquica em estrutura matricial. Foram forma-
dos comitês multidisciplinares para as tomadas de
decisões e a empresa passou a dar mais ênfase
ao conhecimento, com o objetivo de potencializar
as competências mais fortes de cada colaborador,
com foco na estratégia.

A empresa canalizou investimentos para
preencher os gaps de competências. Em quatro
anos, a Ticket, que possui em média 850 funcioná-
rios, teve 1,5
mil movimenta-
ções entre job
rotation, ad-
missões e de-
missões, para
atingir os re-
s u l t a d o s
necessários ao
negócio. O pro-
jeto provocou
uma revolução,
tanto é que a
sua continui-
dade, agora
com foco na
área comercial
para revisar a
forma de atendimento ao cliente, chama-se
Revolution.

Na opinião de Maura, um dos equívocos de RH

é focar o proje-
to de GC emi-
nentemente em
t r e i n a m e n t o .
"Claro que trei-
namento e cur-
sos     elevam o
conhecimento
das pessoas,
mas se não es-
tiverem vincu-
lados à estra-
tégia da orga-
nização, não
adianta. O tripé
da GC é neces-
sidade, ação e
resultado."

NO SETOR PÚBLICO
Outro bom exemplo em GC é o Banco do Brasil.

O gerente executivo da Universidade Corporativa
do BB, Pedro Paulo Carbone, diz que o projeto da
empresa tem o objetivo de potencializar o co-
nhecimento e as competências estratégicas para
o crescimento dos negócios e a melhoria da ação
social do BB nas comunidades. 

O banco está desenvolvendo um sistema de
identificação e mapeamento de competências para
detectar a base de conhecimento, habilidades,
experiências profissionais e desempenho histórico
dos colaboradores. Com isso, está aprimorando os
processos de gestão de pessoas, principalmente
os subsistemas de seleção, desenvolvimento e
avaliação de competências. "Conhecendo melhor
os funcionários, podemos orientá-los no seu cami-
nho de aprendizagem com custos mais baixos,
respostas mais rápidas e resultados melhores.
Podemos, ainda, monitorar os vales e os picos de
competências e transferi-las de quem tem mais
para quem tem menos", detalha.

Ao pessoal de RH cabe a tarefa de fazer esse
mapeamento e desenvolver os sistemas de trans-
ferência. Os 85 mil colaboradores foram esclareci-
dos sobre o porquê da implantação da GC, através
de uma revista tratando da metodologia e seu
impacto no trabalho diário. "Quem aposta no co-
nhecimento ganha em dobro: o funcionário fica
mais competente e a empresa mais preparada
para enfrentar seus desafios", finaliza Carbone.

AABRH-BA promoveu, em Costa do
Sauípe, a entrega do prêmio Gestor de
Pessoas do Ano 2004 para Xavier

Venciana, diretor do Super Clubes Breezes.  Há
cinco anos, desde a instalação do Breezes
Costa do Sauípe em Mata de São João (BA),
Veciana estipulou como missão social que pelo
menos 60% do quadro de colaboradores do
resort deveria ser composto pelos moradores
da própria região. Para isso, foi preciso quali-
ficar pessoas em cargos hoteleiros no pa-

drão cinco estrelas. A empresa investiu mais de
R$ 1,5 milhão em programas de treinamento,
projetos educacionais, cursos de capacitação e
apoio às atividades locais.

Outra novidade da ABRH-BA é a conquista
da sede própria, cuja inauguração aconteceu
na semana passada, com uma palestra sobre a
SA 8000, certificação de responsabilidade
social. O novo espaço conta com uma sala de
cinema, aberta com o filme A História do
Movimento Sindical Brasileiro.
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Gestor do ano

Com apoio do Ministério Público do Distrito
Federal e do Ministério Público do
Trabalho, a ABRH-DF colocará em pauta,

no próximo dia 10, das 15h às 17h, o assédio
moral no trabalho.

No auditório da Escola Superior do Ministério
Público da União, a procuradora regional do
trabalho Adriane Reis de Araújo abordará os
temas Assédio Moral: Definição, espécies e

sujeitos; O Assédio e o Poder Diretivo da Empresa;
Tutela Jurídica do Assédio Moral no Brasil; A
Prevenção no Local de Trabalho; e O Ministério
Público do Trabalho e os Instrumentos de Atua-
ção na Repressão ao Assédio Moral.

Inscrições gratuitas e informações:
Tel.: (61) 327-1112 
abrhdf@abrhdf.com.br

Assédio moral

Inclusão digital, clima organizacional, gestão
por competências e premiação por metas
foram alguns dos temas das 17 organizações

vencedoras do prêmio Top Ser Humano, promovi-
do pela ABRH-RS.

Algumas empresas foram duplamente pre-
miadas, como o Hospital Mãe de Deus, vencedor
com o case Gestão do Clima Organizacional -

Gestão de pessoas sustentando a estratégia da
organização, impulsionando o crescimento e os
resultados, que também ganhou o Top Cidadania
com Gestão Privada com Fins Públicos.

Outra bicampeã é a Politorno, que recebeu
dois troféus do Top Cidadania pelos trabalhos
Voluntário Cidadão: Por quem brilha o sol e
Movimento Politorno.

Exemplos gaúchos

Na próxima quarta-feira, dia 10, o Sistema
Nacional ABRH lançará a edição de 2005
da EXPO ABRH, considerada a maior vi-

trine de oportunida-
des, inovações e tec-
nologias para gestão
de pessoas no país,
que acontecerá de 1º
a 4 de agosto.

O evento de lan-
çamento acontecerá
no Hotel Sofitel, em
São Paulo, reunindo
representantes das
principais empresas
fornecedoras de produtos, serviços e tecnolo-
gias e gestores de pessoas, e promete ser
diferente  de tudo o que já foi feito nos anos ante-
riores. Sem revelar os detalhes, os organi-
zadores do encontro antecipam que o lançamen-
to será um misto de negócios, networking
e descontração.

NOVO ENDEREÇO
Uma das novidades já divulgadas para 2005 é

a mudança de endereço da EXPO ABRH para o
Transamérica Expo Center, um dos mais comple-
tos centros de eventos da América Latina, com
estacionamento para 2,5 mil veículos, 22 mil m2 de
área locada, ar condicionado central e cafeterias
instaladas nos três pavilhões.

APROVAÇÃO
Pesquisa encomendada pelo Sistema Nacional

ABRH, promotor do evento, aponta a representativi-
dade e consolidação da
EXPO ABRH: 93% dos vi-
sitantes e 90% dos expos-
itores afirmaram que
suas expectativas foram
alcançadas ou superadas
na edição de 2004.

A edição de 2005 de-
verá contar com uma
adesão maciça das em-
presas expositoras de
2004. A pesquisa aponta

que 81% pretendem participar da EXPO ABRH no
Transamérica Expo Center.

CONARH
A EXPO ABRH é realizada simultaneamente ao

CONARH – Congresso Nacional sobre Gestão de
Pessoas, também o maior do gênero no país. Em
2005, o evento chegará à sua 31ª edição ainda mais
consolidado, por ter sido, junto com a EXPO ABRH,
realizado em conjunto com o 10º Congresso Mundial
de Gestão de Recursos Humanos,  o mais importante
evento em gestão de pessoas do mundo e que veio
pela primeira vez ao Brasil em agosto deste ano.

Informações:
Tel.: (11) 3256-0455

EXPO ABRH

Lançamento oficial

Jean-Ives Prax: uma questão humana

José Cláudio Terra: apoio ao negócio

Ruy Prado: mensuração de resultados

Maura Ribeiro: 1,5 mil movimentações
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ESTRATÉGIA

Gestão do conhecimento
vai além da tecnologia
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