
Por Pamela Babcock, para a HR Magazine

Lições aprendidas
levam a novas
idéias sobre o
compartilhamento
de informações
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tam o 11 de setembro como uma ra-
zão definitiva para a necessidade dos
sistemas de compartilhamento de in-
formações. O FBI recebeu críticas
por ignorar dados que poderiam ter
impedido os ataques terroristas e por
uma aparente falta de comunicação
com a CIA. De acordo com audiên-
cias do Congresso, as agências do
governo ignoraram muitos outros si-
nais - alguns que remetem a 1994.

Trata-se de um exemplo dramáti-
co de falha de gestão de conhecimen-
to. Numa agência como o FBI, em
que o compartilhamento de informa-
ções pode salvar vidas, lapsos assim
podem significar tragédia.

No mundo dos negócios, podem
trazer grandes prejuízos financei-
ros. Empresas da lista da Fortune
500 perdem pelo menos 31,5 bi-
lhões de dólares por ano em falhas
no compartilhamento de conheci-
mento, segundo o International
Data Corp (IDC), empresa de inte-
ligência de mercado e consultoria
em TI e telecomunicações.

Não é que essas organizações não
estejam tentando. Desde que a ges-
tão do conhecimento tornou-se a

grande moda nos anos 90, as
empresas drenaram gran-
des recursos em tecno-

logias de gestão de
conhecimento que fa-

lharam ou não mostra-
ram grandes resulta-
dos. Foram colocados
2,7 bilhões de dólares

em novos sistemas em 2002,

destinados à segurança, de acordo
com a Input, uma empresa de pesqui-
sa de mercado.

Essas novas tentativas (e dis-
pendiosas) irão funcionar? Os espe-
cialistas afirmam que somente se elas
seguirem as pistas dos erros passa-
dos e desenvolverem uma nova abor-
dagem. As razões para as falhas são
muitas e variadas, mas dois fatores
parecem ser comuns: tecnologia é
algo muito complicado e - talvez o
mais importante - as organizações
não dão a devida atenção para as bar-
reiras de natureza humana no que
tangem a compartilhar informações.

"Gestão de conhecimento é ges-
tão de mudanças e, se você não com-
preende a perspectiva das pessoas,
toda estratégia e tecnologia do mun-
do significam muito pouco", afirma
Carol Kinsey Goman, presidente da
Kinsey Consulting Services, empre-
sa de consultoria em capital humano.

O RH pode dar o equilíbrio ne-
cessário durante a implementação
da gestão de conhecimento que efe-
tivamente pode fazer um sistema
funcionar, diz Marc J. Rosenberg,
consultor em gestão do conhecimen-
to e e-learning. "Em contraponto ao
lado pesado de tentar fazer a coisa
certa com tecnologia, o RH pode
questionar: 'O que podemos fazer
para motivar as pessoas? Quais são
suas necessidades e fatores de con-
forto? E como podemos avaliar a
qualidade do capital intelectual?'",
aponta Rosenberg. "Quando há um
bom equilíbrio entre TI, RH e ven-
das ou o lado do negócio que atende
o cliente, as chances de ser bem-su-
cedido são maiores."

Todos parecem concordar que a
gestão do conhecimento deveria pro-
porcionar crescimento, melhorar as
operações e aumentar as margens de
lucro. Mas muitos sistemas desse tipo
de gestão ainda não entregam o que
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segundo o IDC, que estima que
esse número alcance os 4,8 bilhões
de dólares em 2007. O governo fe-
deral irá impulsionar a gestão do co-
nhecimento gastando de 820 milhões
de dólares em 2003 a l ,3 bilhão de
dólares em 2008, em grande parte

Muitos especialistas em ges-
tão do conhecimento apon-



prometem - pelo menos não na ex-
tensão em que poderiam.

Os sistemas de gestão do conhe-
cimento falham principalmente em
atingir suas potencialidades, diz
Thomas H. Davenport, professor e
diretor de pesquisas da
Babson College. "As fa-
lhas não são tão claras
na maioria dos casos",
comenta Davenport,
que - juntamente
com seus colegas
- estudou 29 pro-
jetos de gestão do
conhecimento.

Esses projetos "foram usados até
um certo ponto, mas eles realmente
não revolucionaram nada. A boa no-
tícia é que a maioria foi bem-suce-
dida sob alguns critérios. Estavam
ganhando usuários e pareceram ge-
rar algum valor econômico", decla-
ra Davenport.

O problema foi que muitos desses
programas falharam no direciona-
mento das informações-chave neces-
sárias. "Talvez três entre os 29 fo-
ram realmente aplicados em missões
críticas", ele conta.

Em outros casos, os sistemas de
gestão do conhecimento talvez te-
nham sido pouco integrados ao tra-
balho das pessoas. O resultado foi que
usuários ficaram soterrados de dados,
diz Davenport. "Alguns dos sistemas
das consultorias continham muito co-
nhecimento em si e as pessoas fica-
ram esmagadas pela sobrecarga de
material com que tinham de lidar."

Da mesma forma, Rosenberg lem-
bra de uma grande empresa que cons-
truiu "o Rolls Royce da plataforma
de conhecimento", mas descobriu
que o sistema fazia de cada upgrade
um empreendimento monumental e
deixava a companhia tão ocupada que
ela não conseguia acompanhar as mu-
danças rápidas dos negócios.

"Muitas
pessoas es-
tão extrapo-
lando", ob-

serva Theresa
M. Welbourne,

CEO da eePulse, empresa
de tecnologia de comunica-
ções e pesquisa, e professo-

ra de comportamento organi-
zacional e gestão de RH da Uni-
versidade de Michigan. "Estão

desenvolvendo ferramentas que são
realmente muito 'bacanas' do ponto
de vista tecnológico, mas não é algo
que se encaixa na maneira como os
usuários fazem seus trabalhos."

De fato, muitos programas de
compartilhamento de conhecimento
tornam a tarefa mais árdua para as
pessoas fazerem seus trabalhos por
desconsiderar o tempo e a habilida-
de do usuário. "Você precisa fazer
com que o uso do sistema de gestão
do conhecimento seja mais simples

e mais compensador do que não usá-
lo", analisa Rosenberg. Ele acrescen-
ta que, se o seu programa pede que
o funcionário utilize quatro meca-
nismos de busca, três sistemas de
administração de documentos e seis
ferramentas de colaboração em múl-
tiplos tipos de sistemas de compu-
tador, "você está morto". A tecno-
logia, os especialistas concordam,
deveria ser suficientemente raciona-
lizada para ser integrada às opera-
ções da empresa.

"A tecnologia é uma viabilizadora
da gestão do conhecimento, mas a
solução completa não está dentro ou
fora dela", adverte Rosenberg.

Explicando a
natureza humana

A natureza humana é um fator-
chave para que o conhecimento não
seja compartilhado. Foi o que Goman
descobriu em uma recente pesquisa
com 200 gerentes. Líderes de equi-
pe freqüentemente retêm informa-
ções ou as repartem quando julgam
que a base precisa saber. Executivos
clamam por esforços colaborativos
quando realmente querem algum tipo
de aprovação. Gestores temem ou-
vir más notícias. Depois do caso
Enron, existe também uma certa des-
confiança em relação à alta gestão.

Além disso, algumas pessoas não
conhecem ou não confiam em seus
colegas e outras querem exercer po-
der sobre as demais. Algumas temem
que suas idéias sejam ridiculariza-
das. E outras simplesmente esque-
cem, estão muito ocupadas ou não
querem mais trabalho e responsabi-
lidade, diz Goman.

A busca das empresas para mi-
nimizar ou mesmo eliminar essas
reações com relação à gestão do co-
nhecimento pode começar olhando
o modo como tratam tanto seus fun-
cionários quanto suas informações.
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Por exemplo, a capacidade de ou-
vir idéias é um fator crítico para a
eficiência da gestão do conhecimen-
to, mas muitas empresas são bem
melhores em ignorar ou reprimir as
idéias de seus funcionários do que em
promovê-las, diz Alan G. Robinson,
professor de gestão da Isenberg
School of Management, da Univer-
sidade de Massachusetts.

Confiança e boa vontade em com-
partilhar informações são outros atri-
butos que podem levar a programas
de gestão do conhecimento bem-su-
cedidos. Empresas que não confiam
em seus funcionários ou temem que
eles coloquem o conteúdo em lugar
errado podem emperrar o sistema
pela adição de incômodas camadas
de aprovação para contribuições ou
acesso às informações. Rosenberg
conta que uma empresa instalou um
elaborado sistema de relacionamen-
to com o cliente, mas estipulou que
sua força de vendas - as pessoas que
mais precisavam das informações -
tivesse acesso limitado por temer
que funcionários que deixassem a
empresa passassem informações
para os concorrentes.

Para encorajar o compartilha-
mento de informações, as empresas
podem reconhecer e promover pes-
soas que aprendam, ensinem e divi-
dam. Rosenberg acrescenta: "Nós sa-
bemos, dentro de uma perspectiva de
RH, que as pessoas são sensíveis por
aquilo em que são avaliadas."

Mas os incentivos devem ser uti-
lizados com prudência. Uma empre-
sa internacional de alta tecnologia
usou as contribuições para determi-
nar aumentos. Pouco antes das ava-
liações de fim de ano, o sistema veio
abaixo com sobrecarga de propostas
apressadas, muitas delas sem sentido.

Existem maneiras menos dispen-
diosas e mais eficientes de estimular
o compartilhamento de informações.

Por exemplo, os 25 mil técnicos de
serviço da Xerox em todo o mun-
do contribuem com o Eureka, ban-
co de dados da empresa sobre di-
cas de manutenção. O incentivo é
"tornar-se conhecido como um lí-
der pensante" ou especialista na
área, conta Goman.

Sandy Mauceli, um porta-voz da
Xerox, diz: "Embora recompensas
financeiras fossem tentadas por vá-
rias organizações no começo do Eu-
reka, aquilo geralmente não levava

reunidas de maneira proativa, mais
do que esperar que os empregados
as apresentassem voluntariamente.
As perguntas incluem "o que você
vê e pensa sobre o negócio?" e "quais
são suas idéias e melhores práticas?".
A eePulse usa a tecnologia para or-
ganizar e categorizar as informações,
combiná-las com métricas quantita-
tivas e com tendências, e apresentá-
las de uma maneira que se encaixe
no modo como a companhia conduz
seus negócios.

ao resultado pretendido. A motiva-
ção para os funcionários darem di-
cas sobre o Eureka é realmente o re-
conhecimento de seus pares por ser
alguém capaz de solucionar proble-
mas complicados."

Outro modo de motivar funcioná-
rios a compartilhar informação é
mostrar que você valoriza e dá pros-
seguimento às idéias deles. Theresa
tem visto motiva-
ção. Sua empresa
ajuda os clientes a
compartilhar co-
nhecimento reunin-
do uma extensa va-
riedade de informa-
ção vinda dos em-
pregados em questioná-
rios aplicados a cada se-
mana. Ela diz que os em-
pregados respondem às
pesquisas porque vêem que
a empresa age com base no
feedback deles.

Um beneficio dessa aborda-
gem é que as informações são

Theresa conta que uma empresa
de serviços financeiros economizou
17 milhões de dólares em um ano a
partir de oportunidades que "borbu-
Iharam". Um call center reduziu o
turnover em 17% em seis meses. Em
uma outra companhia, novos líderes
mudaram rapidamente uma situação
corrigindo o rumo e reinventando a
estratégia; suas ações despontaram

em quatro meses e con-
tinuam a subir. Numa
outra empresa, o CEO
economizou mais de l
milhão de dólares por-

que oportunidades não
muito óbvias para a gestão

resultaram em aumento ime-
diato nas vendas.

Embora grandes benefícios
como esses possam resultar
de programas de gestão de
conhecimento, Rosenberg
recomenda começar aos
poucos, obter sucesso e

arrebanhar seguidores. Por
exemplo, enquanto buscava a
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Rosenberg afirma que um fator-
chave para uma gestão do conheci-
mento bem-sucedida é ganhar a ade-
são de todos os níveis antes de de-
senvolver o sistema - considerar as
preocupações dos funcionários em
fazer as coisas de uma maneira nova
e também quais são os atributos da
sua cultura que encorajam o com-
partilhamento e quais são aqueles
que estimulam o recolhimento.

Mais importante é reconhecer que
os altos executivos devem exercer
forte liderança, diz Rosenberg. Para
conseguir adesão em todos os níveis,
algumas organizações criaram posi-
ções de nível sênior que trabalham
exclusivamente com gestão do conhe-
cimento. A ação é tipicamente uma
resposta às pesquisas com funcioná-
rios que mostram que eles não se sen-
tem ouvidos, que há uma falta de com-
preensão sobre o que os departamen-
tos fazem, e que os recursos internos
não são aproveitados. Um recorte dos
títulos mostra cargos como vice-pre-
sidente de gestão de conhecimento,
chief knowledge officer, chief
learning officer, chief intellectual ca-
pital officer, chief innovation officer
e até mesmo chief people officer.

Uma nova abordagem em gestão
do conhecimento que está marcando
pontos nas empresas - e trazendo re-
sultados mensuráveis - é incorporar
o conhecimento dentro do fluxo de
trabalho. Esse novo processo funcio-
na porque remove algumas das bar-
reiras humanas para fazer um siste-
ma de gestão do conhecimento eficaz.

Por exemplo, para ajudar médicos
a lidar com 10 mil doenças e síndro-
mes, 3 mil medicamentos e 400 mil
artigos acrescidos à literatura biomé-
dica a cada ano, a Partners
HealthCare inclui conhecimento no
fluxo de trabalho de seus médicos por
meio de um sistema de gestão on-line
de fichas de pacientes. O sistema liga
constantemente as atualizações do
conhecimento clínico e o histórico do
paciente com o sistema de TI. Em
qualquer ponto, ele pode questionar
a ação do médico, que precisa colo-

car o motivo de sua decisão no com-
putador. Os médicos ainda têm a ca-
pacidade de controlar e contestar o
sistema. O poder de um sistema
como esse é que ele opera em tempo
real, diz Davenport, da Babson.

Quando a Partners comprovou que
uma nova droga era especialmente
benéfica para problemas do coração,
as receitas pularam de 12% para
81%. Quando o sistema começou a
recomendar uma dose de uma droga
para câncer menos vezes por dia por-
que a baixa dosagem tinha o mesmo
efeito da alta, as receitas para a fre-
qüência menor saltaram de 6% para
75%. Da mesma forma, quando o sis-
tema começou a lembrar os médicos
que os pacientes que ficavam
acamados também necessitavam de
heparina para afinar o sangue e evi-
tar derrames, as prescrições saltaram
de 24% para 54%.

Davenport diz que um sistema
como esse pode salvar vidas, reduzir
gastos e propiciar resultados quanti-
ficáveis. "Todo mundo anda muito
ocupado e ninguém parece ter tempo
mais para ficar passeando por luga-
res nos quais o conhecimento está
depositado", ele diz. "Então penso que
a única resposta é introduzir conheci-
mento dentro do próprio trabalho."

"Há um certo consenso de que al-
guma coisa nova precisa acontecer
com gestão do conhecimento", acres-
centa Davenport. "Creio que as pes-
soas estão um pouco frustradas, mas,
pelo lado positivo, elas sabem que
algo novo está para ser criado e es-
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tão indo atrás disso."

conta de um grande banco de relacio-
namento, a AT&T usou ferramentas
de gestão de conhecimento para inte-
grar esforços da equipes mundiais de
vendas. A empresa construiu um
website interativo disponibilizando
pesquisas alimentadas por informa-
ções adequadas, que eram acessadas
pela força de vendas. A área de TI deu
à equipe a agilidade para fechar o ne-
gócio durante o árduo ciclo de ven-
das. Com base em seu sucesso, a
AT&T começou a usar técnicas de
gestão de conhecimento para dar
apoio a sua força de vendas global.

Qualquer que seja o cargo, a ques-
tão é que o conhecimento em uma
organização precisa ser alavancado
para beneficiar a todos.


