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Resumo

O presente artigo objetiva sinalizar a importância da
Gestão do Conhecimento como mecanismo
facilitador para a excelência organizacional, destacando
os processos sócio-profissionais presentes nesse
contexto. A revisão bibliográfica possibilitou a
apreensão de conceitos relacionados à Gestão do
Conhecimento Buscou-se focalizar o gerenciamento
do conhecimento, considerando sua criação, utilização,
retenção, medição e transferência. Para ilustrar os
aspectos práticos presentes no escopo da Gestão do
Conhecimento, citou-se um caso de sucesso,
destacando os principais fatores associados a esse
processo, os quais referem-se aos aspectos sócio-
administrativos, contemplando, inclusive, o diagnóstico
organizacional , o processo de intervenção e
acompanhamento, garantindo a efetividade
organizacional e a aplicabilidade dos pressupostos
teóricos. Finalizando, os autores propuseram, entre
outros pontos, a necessidade de considerar os
indicadores administrativos, tecnológicos e
comportamentais como mecanismos facilitadores para
a implantação da Gestão do Conhecimento.
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Abstract

The present article aims to highlight the importance
of Knowledge Management as a facilitator mechanism
for the organizational excellence, with special attention
to the socio-professional aspects of the processes in
this context. The bibliographical revision made
possible the to find definitions of concepts related to
Knowledge Management and to focus in its creation,
use, retention, measurement and transference. To

illustrate the practical aspects presented in the target
áreas , a successful case study is presented, showing
the main aspects associated to this process, referring
to socio-administrative aspects of it and also
contemplating the organizational diagnosis,
intervention and follow up processes used to guarantee
the organizational effectiveness and applicability of
these theories. Finally, the authors have considered,
among other issues, the need to appreciate the
administrative, technological and behavioral indicators
as key facili tators for the implementation of
Knowledge Management processes.

Key words: knowledge management, socio-
professional processes.

Introdução

Do ponto de vista administrativo, pode-se caracterizar
a Empresa como uma organização que congrega
valores, hábitos, costumes e padrões que constituem
a cultura organizacional vigente. Nesse sentido,
tomando como ponto de partida o tema Gestão do
Conhecimento, adotou-se uma perspectiva
sociocultural, incluindo todos os atores desse processo:
diretores, gestores, assistentes, técnicos, operacionais,
entre outros.

Ao abordar o tema Gestão do Conhecimento, torna-
se propício focalizar a análise também para a tendência
histórica que mostra uma sensível transformação do
trabalho. A era da industrialização migrou grande parte
da população que trabalhava na agricultura para o
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chão de fábrica. Em seguida, a evolução tecnológica
trouxe a robotização, a informática; e o trabalhador,
a cada inovação, é encaminhado para um trabalho cada
vez mais intelectual.

Tendo em vista essa tendência e considerando ainda
as exigências dos processos de globalização e a
necessidade de aprimoramento em todas as áreas,
o trabalhador é, cada vez mais, forçado a ampliar
seus conhecimentos generalistas e especializar-se em
sua função.

A escassez de empregos obriga o trabalhador a buscar
informações e especialização por iniciativa própria,
muitas vezes fora do ambiente acadêmico, o qual, por
lógica, deveria ser a fonte de conhecimento.

A Gestão do Conhecimento é uma nova denominação
para uma preocupação antiga, que acelerou a
necessidade da busca de inovações / aperfeiçoamentos,
para cujo sistema, a cada dia, mais organizações
focalizam sua atenção. As expressões capital intelectual,
inteligência empresarial, inteligência organizacional, entre
outras, de certa maneira, estão relacionadas ao tema
Gestão do Conhecimento.

A literatura existente menciona que a Gestão do
Conhecimento objetiva organizar e controlar,
adequadamente, as sucessivas passagens de um tipo
de conhecimento para outro e vice-versa.

Quanto aos tipos de conhecimento, Polanyi (1966)
"explica que a distinção primária se dá entre dois
tipos de conhecimento: 'conhecimento tácito" e
"conhecimento explícito'" (NONAKA, 1994 apud
OLIVEIRA Jr. (2001B: 133). Ao mesmo tempo,
tem-se a posição de Oliveira Jr. (2001B: 133),
afirmando que: "O conhecimento explícito, ou
codificado, refere-se ao conhecimento que é
transmissível em linguagem formal, sistemática,
enquan to o conhecimento tácito possui uma
qualidade pessoal, o que o faz mais difícil de
formal izar e comunicar". As posições acima
destacadas assinalam que, do ponto de vista do
conhecimento tácito, vários aspectos sócio-
administrativos necessitam ser mobilizados para que
tal conhecimento se revele no ambiente empresarial.

A habi l idade e a exper iência re fe rem-se ao
conhecimento tácito como se este residisse apenas na
cabeça das pessoas; os bancos de dados, os

procedimentos, os relacionamentos com os clientes,
as pa ten tes e a tecnologia da in formação
automatizada dizem respeito ao conhecimento explícito,
o qual pode ser registrado e ficar disponível para
as demais pessoas.

O conhecimento tácito, por ser sutil e pessoal, precisa
de contexto adequado para tornar-se explícito. Poderá
ressurgir numa situação diferente da que o originou,
criando uma experiência totalmente nova. Por esse
motivo, o ambiente psicossocial da organização é um
fator determinante para uma Gestão do
Conhecimento bem-sucedida. Entende-se por
ambiente psicossocial as relações interpessoais
protagonizadas pelos atores sociais envolvidos em
determinado contexto organizacional, estabelecendo
intercâmbios de valores, costumes e hábitos inerentes
à cultura vigente.

Exemplificando, tem-se, segundo Kanaane (1999: 69),
alguns indicadores que propiciam a explicitação do
conhecimento tácito, destacando-se, entre eles:

-missão organizacional definida e transmitida aos

demais níveis;

-presença de um sistema participativo e integrado;

-ênfase na criatividade associada ao alcance e

compatibilização dos objetivos individuais e

organizacionais;

-acentuado grau de delegação e autocontrole por

parte dos funcionários;

-predominância do modelo de gestão que favorece

a formação e o desenvolvimento de equipes

gerenciais;

-democratização do processo decisório: a tomada

de decisão tende a ocorrer em níveis mais baixos,

sem que ha ja necessidade de intervenção

hierárquica constante e direta;

-ênfase no trabalho em equipe — teamworks

-foco no endomarketing, parceria cliente /

fornecedor;

-ações voltadas para o marketing institucional;

-energização e mobilização dos colaboradores -

empowerment.



Ao mesmo tempo, destaca-se a motivação como uma
das variáveis importantes do contexto organizacional,
principalmente a automotivação, que tende a refletir
as necessidades, os desejos, as aspirações e expectativas
do indivíduo, mobilizando-o e direcionando-o ao
encontro dos seus anseios e das demandas advindas
do social contemporâneo mais amplo.

Nessa perspectiva, este artigo objetiva traçar um
cenário no qual se possa identificar os determinantes
do processo ora denominado Gestão do
Conhecimento, sem, contudo, distanciar-se de suas
variáveis intrínsecas e extrínsecas, focalizando o
gerenciamento do conhecimento e a motivação na sua
organização, bem como sua transferência e os desafios
no cenário organizacional, assinalando, inclusive, as
interfaces entre Gestão do Conhecimento e a eficácia
empresarial.

A proposta é desafiadora. Contudo, as reflexões e as
tendências atuais possibilitam que seja assumida a
perspectiva de se avançar continuamente na busca de
referenciais contemporâneos quanto a Gestão do
Conhecimento, sem, todavia, desconsiderar os já
existentes, apropriando-se efetivamente do legado que
culturalmente foi transmitido em distintos períodos
histórico-culturais e sociais.

I. Desenvolvimento Temático

l-Gerenciando o Conhecimento

As pessoas adquirem conhecimentos ao criarem e
organizarem suas próprias experiências. Considerando
que os conhecimentos expressos por palavras e
números representam apenas parte do que se sabe, a
Gestão do Conhecimento implica no
acompanhamento constante dessas pessoas,
estimulando-as para que possam "expor seu intelecto,
seus conhecimentos" . Deve-se estimulá-las a
mostrarem seu "conhecimento tácito".

O processo decisório participativo visa a facilitar a
exposição, coleta, assimilação e aproveitamento do
conhecimento e, dessa maneira, o capital intelectual é
o principal ativo num contexto caracterizado pela
Organização do Conhecimento.

A Gestão do Conhecimento tem por base
compartilhar os conhecimentos individuais para a

formação do conhecimento coletivo. Assim sendo, o
sucesso da Gestão do Conhecimento tem como
questão-chave a motivação, uma vez que o detentor
do conhecimento necessita estar motivado para
compartilhá-lo.

O trabalhador é a base da formação do conhecimento
na Organização do Conhecimento. Nesse sentido,
saberá agregar inteligência e talento à tecnologia da
informação, da qual disporá, na medida em que
interagir com os demais membros do ambiente
empresarial, pois analisará dados e informações, para
aproveitar todas as oportunidades externas à sua
realidade, disponibilizando seu potencial e sua
capacidade. Assim, o desafio constante para a eficácia
da Gestão do Conhecimento é sanear o espaço
organizacional e valorizar os talentos humanos,
facilitando o seguinte processo: transformar dados em
informações; informações em conhecimento; e
conhecimento em ações e resultados que sejam
satisfatórios para todos os envolvidos (trabalhadores,
empresa, comunidade, país e suas múltiplas interações
com o macroambiente).

Embora a referência da Gestão do Conhecimento seja
o esforço da organização para criar, utilizar, controlar,
reter e medir o conhecimento do trabalhador, o
processo é muito complexo. Por ser muito abrangente
e não poder contar com "receitas prontas", devido
às peculiaridades de cada organização, exigirá
aperfeiçoamento a cada dia. Assim, a Gestão do
Conhecimento precisa contar com tecnologia e
pessoas (técnica e comportamento humano). Nesse
aspecto, a tecnologia da informação aliada a recursos
administrativos contemporâneos, bem como a
profissionais em constante aprendizado e atualização,
ambiente organizacional propício e l iderança
comparti lhada, surgem como facilitadores e
mobilizadores desses processos de conversão do
conhecimento. Mas "cabe à organização, portanto, atuar
como agente organizador do conhecimento existente,
tornando-o aplicável e gerando novo conhecimento."
(OLIVEIRA Jr., 2001a: 218).

Entende-se que, em distintos momentos, a maneira
pela qual a organização disponibiliza recursos e pessoas
para a apreensão do conhecimento é que atuará como
mecanismo aglutinador ou desagregador. Nesse
sentido, em muitas situações, o que se observa são
condutas superadas, tornando o ambiente
organizacional menos propício para a assimilação do



conhecimento, ocasionando dificuldades quanto à
canalização efetiva dos esforços disponíveis para a
apropriação dos valores, padrões de conduta e da
criatividade (geração de novos conhecimentos,
advinda do aflorar do potencial humano). Certamente,
espaços organizacionais desagregadores existem e, em
alguns momentos, em proporções bastante acentuadas.
Entretanto, cabe aos profissionais engajados com o
processo de desenvolvimento (humano e
organizacional) aplicar os conhecimentos para reverter
ou, ao menos, amenizar tais ambientes, para que a
Gestão do Conhecimento possa se tornar uma
realidade cada vez mais presente no dia-a-dia
empresarial. Neste artigo, será apresentado um caso
de sucesso em que se observam planos e ações para a
concretização da Gestão do Conhecimento.

Ao mesmo tempo, avançando na compreensão da
temática proposta, tem-se que os principais pontos
que delineiam a prática da Gestão do Conhecimento
nas organizações são:

• Criação do conhecimento. E a transformação do

conhecimento tácito em conhecimento explícito,

ou seja, transformar conhecimentos individuais em

coletivos. Os trabalhos de equipe para solução de

problemas e discussões sobre temas de interesse

contribuem para essa transformação, pois induzem

à reflexão.

• Utilização do conhecimento. Há necessidade de uma

cultura de pesquisa destinada ao aproveitamento

desse conhecimento. Como recurso, tem-se a

tecnologia da informação, uma facilitadora para

acessar o conhecimento.

• Retenção do conhecimento. No sentido de assimilar, é

o que pode se transformar em modelos conceituais

para melhor compartilhamento, e, no sentido de

preservar, é o conhecimento que constitui um

patrimônio, como patentes, marcas e publicações.

• Medição do conhecimento. Normalmente, o mercado

avalia o conhecimento explícito da organização.

Mas o conhecimento tácito também é especulado,

pois é ele que valoriza a Organização do

Conhecimento, porque, em determinadas

organizações, eqüivale a um valor que, muitas vezes,

supera o patrimonial.

2-A Motivação na Organização do Conhecimento

Ter um objetivo é o que dá impulso à motivação, ou
seja, é o desejo da concretização do objetivo que
mobiliza as energias do indivíduo para efetivá-lo.
Algumas recompensas ou benefícios podem ser
especificados para motivar a realização do objetivo
no contexto sócio-profissional e no ambiente
empresarial.

Outro fator presente na motivação, quanto à Gestão
do Conhecimento no ambiente de trabalho, é o
"contrato psicológico". Nesse caso, a maior parte dos
itens não pode ser explicitada, pois relaciona-se a
fatores psicológicos, tais como: benefícios, status,
expectativas quanto a valores éticos e ambientais,
satisfação pessoal, tratamento imparcial, satisfação
quanto à assimilação e utilização do conhecimento e
às expectativas de atividades desafiadoras, etc., que
são implícitos por natureza e, embora não-explícitos,
constituem-se nos fatores mais críticos do contrato.

Assim, a motivação para a formalização e manutenção
de um contrato de trabalho, entre outros pontos,
dependerá de várias condições, pois:

• na organização do conhecimento, os intercâmbios

trabalhador / organização serão cada vez mais

constantes. As organizações e pessoas estarão mais

atentas à identificação das expectativas umas da

outras, para identificarem e reterem talentos;

• os valores e normas da organização serão

decisivos para definir quem irá (poder / querer)

trabalhar para ela, pois os sistemas que enfatizam

controle e coerção estão superados;

• as organizações se diferenciam pelo que sabem e pela

forma como conseguem usar o conhecimento. Há

várias abordagens e temas correlacionados às

dimensões da Gestão do Conhecimento tendo-se

como principais: Universidades Corporativas, Sistemas

de Inteligência Empresarial, Mapeamento de

Competências Essenciais, Desenvolvimento de Bases

de Conhecimento, todos válidos e complementares;

• a questão da motivação é de fundamental

importância para a constituição da Gestão do



Conhecimento, pois há uma relação bidirecional do

indivíduo na organização e dela para o indivíduo.

Assim, tem-se que a organização deverá estar apta a
gerir o seu próprio conhecimento, uma vez que, nesse
contexto, o gerenciamento exigirá cada vez mais
Gestão do Conhecimento, pois cada agente (gestor,
assistente, técnico, operacional) terá sua própria
necessidade de renovar o conhecimento. Dessa
maneira, tanto a organização quanto o trabalhador se
empenharão em administrar o seu conhecimento,
porque cada um entenderá o seu valor no ambiente
socioeconômico, cultural e educacional vigente.

3 A Transferência do Conhecimento: as interfaces entre
a Gestão do Conhecimento e a eficácia organizacional

O ambiente empresarial caracteriza-se pelo mundo
dos negócios, no qual se evidenciam a ação, o alcance
de resultados, a busca da eficácia. Entretanto, a
estrutura organizacional das empresas não estão
suficientemente preparadas para assumirem e
incorporarem a vanguarda das velocidades com que
as mudanças tecnológicas ocorrem atualmente. A
experiência tem levado a sociedade trabalhadora a
exter ior izar a criat ividade, desenvolver a
intelectualidade, sem a adequada preparação, que
deveria ser realizada pela universidade, pois esse é o
seu papel fundamental.

O estudante universitário busca obter um diploma,
mas, além disso, objetiva uma posição melhor na vida.
E, ao sair da universidade, vai se defrontar com um
mercado de trabalho extremamente competitivo.

Considerando a defasagem na qualidade do ensino
do nosso país, a conclusão de um curso, na maioria
dos casos, não significa preparação adequada para o
exercício de uma prof issão. É extremamente
i m p o r t a n t e que a educação, univers i tár ia em
particular, que é o mundo do conhecimento por
excelência, venha a rever sua didática e envidar
esforços no sentido de direcionar o ensino para a
descoberta, ao invés de ministrá-lo de forma
tradicional. Assim, estabelecendo parcerias com as
universidades, a empresa deverá estimular, cada vez
mais, o t rabalhador a util izar o seu potencial
perceptivo, criativo, intuitivo, sua inteligência
emocional , valorização da auto- imagem,
autoconfiança, enfim, facilitar a liberação de todo o

seu potencial , com foco na aprendizagem /
transferência do conhecimento. Dessa maneira, os
gestores precisam refletir, no sentido de organizarem
estruturas de base, a fim de prepararem as pessoas
para a criação, transformação, assimilação, utilização,
inovação de conhecimentos, implicando na efetivação
da aprendizagem individual e coletiva. Reduzir cada
vez mais a distância entre empresa e universidade
deve ser a meta, para contribuir com a criação,
utilização, retenção, medição e ampla disseminação
do conhecimento. É fundamental, nos tempos atuais,
focalizar o desenvolvimento de pessoas e o
desenvolvimento organizacional.

Por outro lado, necessária se faz a formação do
pensamento crítico, uma vez que a mudança está
intimamente associada com o comportamento das
pessoas na sociedade e nas organizações. A idéia de
mudança, muitas vezes, traz uma trama de argumento.
As contribuições de Ramos (1981) assinalam, entre
outros pontos, que o termo comportamento data de
aproximadamente 1490, com o significado de
"conformidade a ordens exteriores". Com o decorrer
do tempo, as pessoas passaram a se comportar
segundo persuasões organizadas. O indivíduo, então,
passou a "se comportar". Considerando esse
raciocínio, na sociedade contemporânea, ocorre uma
deturpação da noção da conduta humana, uma vez
que tenta moldá-la, de maneira associada, ordenada e
sancionada pelos processos auto-reguladores do
mercado. Assim, a fluidez da individualidade se
relaciona com as normas legitimadas pela sociedade
capitalista, pautada em "critérios utilitários", nos quais
o bem e o mal "são convenções e a imparcialidade
substitui a verdade" e, portanto, tornando limitadas
as possibilidades de ação do cidadão.

Os diferentes mecanismos de gerência nas
organizações têm deixado pouco espaço para a
reflexão. Diversos pesquisadores, entre eles Ramos
(1981), vêm sinalizando aspectos relevantes,
relacionados a mudanças constantes de técnicas e
ferramentas tanto na Gestão de Pessoas, quanto na
Gestão Empresarial, de uma maneira geral. Entretanto,
pouco resultado tem sido observado quanto a eficácia
destas ações.

Há que se questionar ainda como acomodar os
conflitos e contradições inerentes à passagem para a
"era do conhecimento", na qual ele é mais um recurso
do capital, uma vez que a questão ética, atualmente,



vem ganhando mais espaço nas a tuações
organizacionais.

Observam-se, ainda, no estilo administrativo de
algumas organizações, os resquícios da era industrial
preconizada pela ênfase dos modelos tayloristas e
fayolistas, que, entre outros pontos, assinalam a
impor tância da "divisão cartesiana" entre o
"planejamento e a execução", priorizando, inclusive,
os fatores tecnológicos, em detrimento dos fatores
psicossociais, inibindo a manifestação de idéias e
conhecimentos . Na medida em que a "era do
conhecimento" se torna uma realidade no discurso
dos intelectuais e dos empresários, tem-se que viabilizar
os mecanismos ético-profissionais como reguladores
do processo de transformação que se presencia no
contexto sócio-organizacional, facilitando, inclusive, a
administração de conflitos e contradições.

II. Caso de Sucesso - A construção da Gestão
do Conhecimento na Empresa Jamef

A Jamef é uma empresa do ramo de transportes
(cargas secas e fracionadas), fundada em 1963, em
Belo Horizonte. Atualmente, além da matriz (Belo
Horizonte), a empresa conta com filiais em São Paulo,
Campinas, Curitiba, Rio de Janeiro, Porto Alegre, e
possui mais de cem agentes espalhados em diversas
cidades do país, o que lhe permite prestar um serviço
altamente qualificado.

A empresa tem definidas visão e missão, bem como
os valores sedimentados na cultura da qualidade, foco
constante da organização.

A Jamef faz constantes investimentos, inovando
continuamente seus processos sócio-administrativos
para dinamizar as operações e, principalmente, eleger
o cliente (interno e externo) como sua principal
conquista.

Nesse sentido, principalmente a partir de 1999, a Jamef
obteve resultados financeiros significativos, que
atingiram patamares acima de suas expectativas,
gerando inclusive importantes alterações, tanto na sua
estrutura organizacional, no layout, quanto no quadro
de colaboradores.

O crescimento quantitativo, entretanto, fez aflorar uma
série de demandas internas e externas, ou seja, as

múlt iplas contingências (clientes, mercado,
fornecedores, concorrentes) levaram a Jamef a
repensar as suas estratégias empresariais.

Dessa forma, a empresa compreendeu que, para
continuar crescendo, de forma sustentada, era
necessário desenvolver um diagnóstico empresarial,
objetivando identificar quem é, onde está, onde quer
chegar.

Em parceria com uma empresa de consultoria, foi
realizado o diagnóstico organizacional, identificando-
se principalmente o perfil do colaborador Jamef
(tanto na matriz quanto nas mais variadas filiais) nos
aspectos relacionados a tempo de empresa, faixa etária,
escolaridade, sexo e número de empregados por filial.
Foi realizado em três etapas:

1- Entrevistas com o grupo de Gestão Estratégica

e Recursos Humanos;

2- Reuniões com profissionais de Recursos

Humanos das filiais para repasse da Metodologia;

3- Questionário e entrevista com empregados de

cargos diferenciados, pertencentes à Administração

Central e Filiais (50% do quadro funcional).

A concretização do diagnóstico, além de contribuir
para maior conhecimento do cenário Jamef e de levar
os dirigentes a optarem por estabelecer uma política
de Recursos Humanos compatível com o seu estágio
de desenvolvimento, facilitou a análise, reflexão e
criação de propostas de ação para a sedimentação da
Gestão do Conhecimento em seu espaço
organizacional.

Os dirigentes sentiram a necessidade de, frente ao
estágio atual de desenvolvimento da Jamef e aos
desafios das demandas futuras, encontrar respostas
para os seguintes questionamentos:

• Quais são os conhecimentos necessários para

nossa organização?

• Quantas pessoas vão usar esse conhecimento?

• Como vamos disponibilizá-lo?

• Vale a pena guardar que tipo de conhecimento?



• O que mais alavanca nossos negócios?

• Como vamos fortalecer nossas parcerias internas?

• Como vamos fortalecer nossas parcerias externas?

• Como se encontra o equilíbrio entre o potencial
humano, a tecnologia e o negócio central de nossa

organização?

• Que ferramentas deverão ser aprimoradas para

o alcance da eficácia da Gestão do Conhecimento?

• Quais são os processos mais valiosos em nossa
organização e como poderemos, por meio da
Gestão Estratégica do Conhecimento, implementar
melhorias inovadoras, monitorando-as e avaliando-

as continuamente?

• Como utilizaremos o pensamento / planejamento
estratégico para prever ameaças e alavancar as
oportunidades para a excelência da Gestão do
Conhecimento?

Buscando respostas , os gestores chegaram à
conclusão de que a empresa estava iniciando uma
"corrida sem l inha de chegada", na qual as
demandas e os desafios para o seu desenvolvimento
sustentável estavam centrados em promover a
capac i t ação pe rmanen te de seu quadro de
colaboradores, bem como estimular as equipes
multidisciplinares, capacitando as lideranças para
adminis t ra r , maximizar , medir e moni torar
permanentemente esse processo.

Os dirigentes concluíram que era necessário
estruturar a base de conhecimentos existentes em
seu cenário sócio-profissional, acompanhando
sistematicamente a produção de conhecimentos
estratégicos para sua organização, sem perder o
foco no cenário externo, ou seja, as mudanças que
ocorreram es tão e es tarão acontecendo no
mercado nacional e internacional em função de
como a concorrência em potencial vem lidando
com essas questões.

Todos esses fatores foram avaliados. Foram,
também, considerados a qualidade de vida de seus
colaboradores e o cuidado com a comunidade local
(nos mais variados pontos onde se encontra
sediada), além de fatores ligados à ecologia.

Vem-se observando o compromisso e o
comprometimento da cúpula diretiva, a qual, além de
estar permanentemente sintonizada com aspectos
relacionados a rentabilidade, faturamento, perfil de
carga, renovação da frota, logística, Mercosul, imagem
da empresa e tecnologia, também valoriza e investe na
formação e qualificação de seus talentos humanos. Várias
realizações da empresa voltadas a educação, treinamento
e desenvolvimento, comprovam essa afirmação.

Por meio dessas ações, a Jamef sedimenta a Gestão do
Conhecimento em seu espaço organizacional, fortalecendo
suas estratégias nos seguintes pilares: definição de objetivos;
elaboração de planos; execução dos projetos; otimização
de recursos; fortalecimento de parcerias;
compromisso com prazos / qualidade; coordenação
/ avaliação / acompanhamento; comemoração das
conquistas; retroalimentação do processo.

Focalizada permanentemente em suas forças
propulsoras e restritivas, procura dinamizá-las com o
intuito de reduzi-las ou eliminá-las. A Jamef vem se
consolidando como uma empresa que, em parceria
com seus colaboradores, nas mais variadas regiões do
Brasil, "aprende a aprender" e a criar soluções
inovadoras para que, através do conhecimento, possa
sempre t ransformar dados em informações,
informações em conhecimento e conhecimento em
ação, para, efetivamente, produzir resultados
significativos para todos os envolvidos.

Diante desse cenário, os dirigentes da empresa
assumem o compromisso de alavancar algumas
estratégias para o fortalecimento da Gestão do
Conhecimento:

• ampliar a cultura de participação;

• manter fórum de idéias;

• criar, manter e desenvolver comitês;

• promover a modernização (métodos, processos,
rotinas);

• otimizar esforços e recursos;

• analisar os fatos com isenção de interesses;

• realizar reuniões de acompanhamento com os
colaboradores;

• implementar cultura de desenvolvimento de
processos de trabalho;



•• propiciar a convergência e sincronia de idéias
(diretores, gerentes comercial, nos ambientes
interno e externo e operacional);

• desenvolver a criatividade dos colaboradores
(quebra de paradigmas);

• envolver os colaboradores com as idéias
participativas da empresa;

• utilizar a estratégia do feedback;

• olhar a empresa com a visão "de fora" ou "do
cliente externo".

Os dirigentes consideram que a empresa tem um longo
caminho a percorrer. Entendem também que, com as
contribuições advindas da implementação da Gestão
do Conhecimento, esse caminho pode ser melhor
percorrido.

Num curto período, a empresa comprovou os
significativos avanços sociais e profissionais de seu
quadro de colaboradores, tais como:

• fugir dos credos restritivos e bloqueadores que
impedem as pessoas de crescerem e de se
desenvolverem;

• empreendedorismo: transformar idéias em ação;

• retorno aos estudos (em todos os níveis) — maior

profissionalização;

• ampliar a visão acima das metas;

• realização de programas de treinamento e
desenvolvimento;

• focalizar o planejamento estratégico, mas possuir

um planejamento contingencial para qualquer tipo
de emergência;

• sinergia e integração (matriz e filiais) —
aprendizagem / troca de conhecimentos / avanços.

No início de 2002, as gerências e supervisões das áreas
operacional, administrativa e comercial estiveram
reunidas num workshop, que durou quatro dias, com o
objetivo de sedimentar o planejamento contingencial,
para que ele pudesse dar sustentação às ações do

planejamento estratégico, com foco na Gestão do
Conhecimento.

Além desses fatores, foram estabelecidas as bases para
o fortalecimento das políticas de Recursos Humanos,
incluindo a contratação de um gerente que, em parceria
com as equipes de trabalho, tem como meta principal
constituir uma ponte para o desenvolvimento das
atividades propostas para a seqüência dos trabalhos.

Para que a empresa possa efetivar essas propostas,
junto com seu corpo diretivo, gerencial, operacional e
universidades / consultorias externas, sua estratégia
está pautada nos seguintes pilares:

• aplicação de técnicas de integração de talentos
humanos;

• análise, reflexão e reconsideração sobre os mitos
pessoais e organizacionais;

• comunicação (ênfase no feedback), destacando os
níveis intrapessoal, interpessoal e situacional;

• motivação, tendo como foco a automotivação e
a advinda do ambiente por meio de estímulos

reforçadores (entre eles, premiações, recompensas,
valorizações);

• liderança com ênfase na visão compartilhada

(líder / liderados);

• empowerment: ação centrada na postura gerencial,

ao delegar poderes para a equipe, está diretamente
associada à liderança situacional;

• avaliação de variáveis não-mensuráveis: identificar
e avaliar o impacto de aspectos que, muitas vezes,

não são considerados e, conseqüentemente, não são
mensurados no dia-a-dia organizacional, mas que

podem influenciar nos resultados da empresa

(atendimento ao cliente, por exemplo);

• criatividade: estímulo ao hemisfério direito,
integrando-o ao hemisfério esquerdo (teoria sobre
o funcionamento do cérebro);

• planejamento / pensamento estratégico — deve
ser realizado de forma ágil, integrada;

• redesenho organizacional: otimização de espaços,
destacando a arquitetura organizacional e seus



respect ivos impactos na gestão de talentos
humanos;

• remuneração por habilidades / competências;

• benchmarking: conhecer os mais variados modelos
organizacionais, avaliá-los, verificar em que grau

podem ser adap tados e absorvidos pelas
organizações e, pr incipalmente, difundir o
conhecimento alcançado para todos os membros

da organização;

• relaxamento, controle do estresse;

• desenvolvimento de talentos humanos (auto e
heteroconhecimento): redução de bloqueios intra

e interpessoais;

• ética na organização preconizada no processo de
negociação interna e externa à empresa.

A Jamef é uma empresa que valoriza o seu histórico,
o seu momento a tua l e o seu crescimento,
incorporando o desenvolvimento de seus
colaboradores e a busca da melhoria contínua. Tal
postura está diretamente relacionada ao fortalecimento
da Gestão do Conhecimento, uma vez que sua base
está centrada no autoconhecimento, autocontrole,
automotivação, empatia e sociabilidade.

Dessa forma, entendendo que todas as organizações
têm muito a aprender, é que os dirigentes da Jamef
estão cientes de que há muito por fazer. Entretanto,
aspectos importantes como os destacados devem ser
constantemente considerados, para que um tema tão
importante como a Gestão do Conhecimento não seja
simplesmente um modismo, mas uma realidade
irreversível, num país que necessita, cada vez mais,
valorizar a educação, o treinamento e o
desenvolvimento, fazendo, conseqüentemente, aflorar
os talentos humanos.

III. Considerações Finais

As transformações ocorridas na última década do
século XX evidenciaram que os determinantes político-
ideológicos influenciaram os modelos organizacionais
sob a perspectiva sociocultural, alterando tanto
padrões de comportamento, quanto valores pessoais
e coletivos.

O fenômeno Gestão do Conhecimento ocupa um
papel importante no processo de formação de novas
gerações e no alcance de novas soluções e alternativas.
para produtos e serviços. Gera maior qualidade de
vida e desenvolvimento organizacional, com o
exercício de troca entre o conhecimento e a
aplicabilidade prática, de forma ética e sustentável. Nessa
perspectiva, a postura do trabalhador — seja ele o
dirigente, o técnico, seja ele o profissional operacional
— e os anseios da comunidade empresarial refletem as
tendências contemporâneas quanto à aquisição,
processamento e disseminação do conhecimento.

Assim, este artigo teve por fim esclarecer, dinamizar,
ativar e sinalizar os componentes da Gestão do
Conhecimento, cuja análise foi embasada na experiência
profissional e acadêmica dos autores e na bibliografia
de vários outros pesquisadores do tema em pauta.
Finalizando, sem, contudo, pretender esgotar o
assunto, destacam-se, a seguir, algumas reflexões
advindas dos estudos e contribuições de Gates (1999),
quanto à instrumentalização do potencial humano e
os indicadores nele presentes, entendendo que tais
indicadores possibilitam a construção de uma ampla
base para o conhecimento ser criado, retido,
disseminado e transferido nos cenários organizacionais.
Dentre eles, os autores destacam:

Indicadores administrativos:

• clima de abertura com foco no produto e no
processo;

• opções estratégicas (rotas alternativas para criar
ou transformar sistemas operacionais);

• modo de documentação do conhecimento
(memória organizacional);

• modo de disseminação das informações
(educação e treinamento);

• preocupação com medição (desempenho e
potencial);

• construção de estratégias para alcançar objetivos;

• perspectiva sistêmica (estratégias de avaliação e
acompanhamento da performance individual e de
equipes);

• variedade operacional (maneira de se atingir os
objetivos de trabalho);



Indicadores tecnológicos:
• redes de informação (acúmulo e integração de

banco de dados);

• intranet (rede para organizar e compartilhar
informações e realizar transações digitais dentro
da empresa, utilizando-se meios como e-mail, e

página na WEB);

• internet (acesso às informações disseminadas pela
rede mundial de computadores);

• extranet (extensão da Intranet de uma empresa,
que utiliza tecnologia da Word Wide WEB para
facilitar as comunicações com fornecedores e
clientes, a fim de aumentar a velocidade e eficiência
de seus relacionamentos);

• sistema nervoso digital (conjunto de processos
digitais que permitem a uma empresa perceber e
reagir ao seu ambiente, sentir os desaf ios
competitivos, as necessidades dos clientes e
organizar respostas oportunas).

Indicadores comportamentais:
• liderança existente (engajamento com a missão /
visão organizacional);

• integração das equipes multifuncionais;

• foco no desenvolvimento de habilidades;

• foco em aprendizado;

• foco em educação contínua;

• valorização das comunidades de aprendizagem
organizacional (grupos de colaboradores
interagindo para criar, manter e desenvolver o

conhecimento organizacional, com o devido apoio
e suporte das lideranças);

• concentração criativa, com conseqüente

capacidade para lidar com as pressões, incertezas,

ambigüidades e mudanças.

Reportando-nos às pesquisas desenvolvidas por
Kanaane e Ortigoso (2001: 59), entende-se que :

"a concepção desses indicadores dá-se a partir da

interdependência entre estes e a cultura

organizacional vigente, uma vez que o conjunto

de artefatos, valores, arquétipos, crenças, irá

direcionar em um ou outro sentido os indicadores

mencionados. O grau em que se encontram, sua

sistematização e dinamização, irão determinar o

nível de conhecimento institucional e,

conseqüentemente, o nível de abertura quanto à

instrumentalização do potencial humano."

Certamente essas e tantas outras afirmações e
posicionamentos convergem para o balizamento de
condições que inevitavelmente irão, em pouco tempo,
no nosso país, convergir para o fortalecimento da
Gestão do Conhecimento tan to no âmbito
educacional quanto no organizacional, fortalecendo
a formação e a geração de novos talentos humanos
e lançando as bases para a apropriação do potencial
humano existente, individual e coletivo.

As empresas, organizações não-governamentais,
instituições educacionais, entre outras, passam, hoje,
necessariamente pelo crivo da competência, pelo qual
tem-se concomitantemente observado o aflorar de
mecanismos facilitadores e desafiadores, no tocante
à definição de valores, normas, padrões de
comportamento e critérios de desempenho. Estamos,
enfim, diante de situações objetivas que assinalam a
necessidade constante de revisão dos parâmetros,
sejam eles de conduta, curriculares, organizacionais,
éticos e morais. Nesse sentido, a perspectiva de
repensar a Gestão do Conhecimento, sob o prisma
da excelência empresarial, traz à tona o desejo ímpar
de destacar os anseios urgentes, tanto nos meios
acadêmicos quanto nos ambientes empresariais e
socioculturais.

Certamente, desenvolver a Gestão do Conhecimento
é um trabalho bem mais abrangente do que implantar
e manter um programa de t re inamento e
desenvolvimento nos moldes convencionais. Novas
habil idades e capacidades deverão ser
permanentemente desenvolvidas e as parcerias
estratégicas (empresas / universidades) são
fundamenta is para o alcance dos objetivos
propostos. Pressupostos teóricos e práticos deverão
ser amplamente considerados, vislumbrando
alternativas de ação centradas nas necessidades das
empresas, das pessoas que delas fazem parte, da



comunidade que as cercam, entre outros fatores
importantes.

A tarefa é árdua, porém gratificante, pois nos impele
a ir ao encontro de novas perspectivas, focalizando as
oportunidades presentes e mobilizando as
possibilidades e alternativas que se apresentam
continuamente no ambiente social e profissional.
Exemplos de sucesso, como o destacado, sinalizam a
direção. Eis o desafio!
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