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Resumo 

A tecnologia apresenta uma alta velocidade em suas mudanças e seus avanços, e, ao 

passo que a tecnologia avança, aumenta a complexidade do trabalho humano nas 

organizações. 

Druker (1999) afirma que a força do trabalho braçal vem perdendo espaço para os 

trabalhadores do conhecimento. Um exemplo disso são as empresas de tecnologia, 

cujo diferencial para a indústria e o mercado, são as altas taxas de inovação. 

Os sistemas de informação se tornam ferramentas para garantir a efetividade 

operacional, enquanto o conhecimento e as pessoas tornam-se chave para o 

crescimento empresarial. 

Pensando nisso, este artigo pretende mostrar uma visão sobre os conceitos da gestão 

desse ativo fundamental para as organizações, que é o conhecimento, e como a 

tecnologia da informação vem sendo empregada para auxiliar a sua adoção nas 

empresas. 
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1. Introdução 

Na época industrial, as organizações com produção em massa, rotinas e 

processos bem definidos possuíam uma grande vantagem competitiva frente aos seus 

concorrentes. O principal era o volume produzido, frente à crescente demanda pelos 

bens de consumo. 

Nos anos 80, surgiu a abordagem teórica da sociedade do conhecimento, o 

aprendizado organizacional e às competências essencias na gestão estratégica. 

Nos últimos anos, tem sido notório o impacto da evolução da tecnologia da 

informação em todos os aspectos sociais e empresariais. Como o conhecimento é uma 

habilidade inerente às pessoas, o grande desafio é transferir o conhecimento entre os 

recursos humanos e a organização, de forma eficaz, usando a tecnologia da 

informação. 

Com isso, verifica-se que a literatura tem produzido um vasto material 

demonstrando a importância da implementação dos conceitos, princípios e ferramentas 

de gestão do conhecimento para uma boa gerência e sucesso organizacionais. 

Para Davenport e Prusak (1998) a única vantagem sustentável que a empresa 

tem é aquilo que ela coletivamente sabe, a eficiência com que usa o que sabe, e a 

prontidão com que ela adquire e usa novos conhecimentos.  

Uma organização que aprende deve estimular o ampliação do conhecimento e a 

participação de todos, valorizando as contribuições individuais independente da posição 

hierarquica que ocupem na empresa. Nas palavras de Senge (2004) “em organizações 

que aprendem as pessoas expandem continuamente sua capacidade de criar 

resultados que elas realmente desejam, onde maneiras novas e expansivas de pensar 



são encorajadas, onde a aspiração coletiva é livre, e onde as pessoas estão 

constantemente aprendendo  a aprender coletivamente”.   

Nesse contexto, faz-se necessário obter respostas a algumas questões como: O 

que é gestão do conhecimento? Como é possível implementá-la numa organização? 

Quais as ferramentas que auxiiam no processo? Esse artigo tenta responder essas 

questões para motivar os executivos a pensar em políticas de se gerir o principal ativo 

que a organização possui: O conhecimento.  

Apresenta uma breve descrição sobre os conceitos da gestão do conhecimento 

para contextualizar sua importância para as organizações, e o papel da tecnologia da 

informação no auxílio para a gerência do saber empresarial. 

 

2. Conhecimento nas Organizações 

Conhecimento, na visão de Stair (1998) significa aplicar um conjunto de regras, 

procedimentos e relações a um conjunto de dados para que este atinja valor 

informacional. Uma mesma informação pode ter valores diferentes para as pessoas em 

tempos e locais diferentes. Seu valor econômico varia conforme o contexto existente. 

Assim, o que existe na empresa são dois tipos de conhecimento, o tático e o 

explicito. O explícito é mais facilmente gerenciável, pois é relação direta com a 

formação e capacitação do capital intelectual da empresa. 

Administrar o tácito é muito mais desafiante e complicado, pois não é fácil 

mensurar e identificá-los.  

Para Nicolau (2003), o conhecimento organizacional é um ativo empresarial 

diferente dos demais. “É sempre parcelar e fragmentada, o seu desenvolvimento é um 

processo cumulativo e socialmente construído e seus efeitos só se tornam visíveis e 



úteis quando há capacidade de traduzí-los e incoporá-los na atividade da organização”. 

Por isso, sua gestão deve ser muito bem planejada e executada. Não se tratam apenas 

de aspectos tecnológicos, na acumulação e na armazenagem de informações. É 

centrado principalmente nas pessoas, seus comportamtentos, rotinas e motivação que 

ajudam na transferência do conhecimento e do saber. 

Nas palavras de Polany (1969) o conhecimento tácito e o explícito devem estar 

conjugados para fazerem sentido. “Sem conhecimento tácito, todas as palavras, 

fórmulas, mapas e gráficos são desprovidos de sentido”. Ou seja, o conhecimento tácito 

contextualiza e dá sentido ao conhecimento explícito. 

Uma organização precisa perceber que o conhecimento empresarial não deve 

ser encarado como a soma dos conhecimentos individuais de cada colaborador, mas 

sim a medida que os conhecimentos individuais forem sendo postos em comum e 

integrados para se criar um saber coletivo capaz de evoluir e ser moilizado para a 

atividade organizacional, dando origem a novos produtos e processos melhorados. 

É por isso que, organizações muito semelhantes, possuem capacidades 

diferentes de inovação. Concorda-se então com o que Nicolau (2003) conclui: “o 

conhecimento na organização não depende apenas dos saberes existentes, mas 

também de práticas através das quais a sua construção coletiva se efetua”. 

O que pretendemos afirmar com isso, é que, uma organização, consciente da 

importância e do valor que se adiciona a empresa ao se gerir o conehcimento, perceba 

que precisa administrar melhor esse seu ativo.  

Algumas ferramentas servem de auxílio para tal gestão, e será visto adiante 

neste artigo. 



3. A Construção do Conhecimento 

A construção do conhecimento deve ser uma prática coletiva e que permita a 

integração e socialização do conhecimento. 

O processo de construção do saber, é dividido por Nonaka et al (1998) em 4 

fases: socialização, externalização, combinação e internalização – SECI, e é baseado 

na transformação do conhecimento explícito em tácito e vice-versa. 

Considera-se a fase de socialização, àquela em que acontece a partilha das 

experiências, criação do conhecimento tácito em modelos  mentais ou habilidades 

técnicas.  

Na externalização ocorre a tradução do conhecimento tácito em formas que os 

outros possam aprender, seja através de metáforas, analogias conceitos, hipóteses e 

modelos. 

A combinação diz respeito a difusão, edição e sistematização do conhecimento 

fragmentado codificado (análise, categorização e reconfiguração). 

A última das fases, internalização é a tradução do novo conhecimento codificado 

em tácito individual, através de novas experiências e exercícios. É o que se chama de 

“aprender fazendo”. 

Esse processo ocorre repetidas vezes, de forma, que é denominado como 

“espiral do conhecimento”, um processo contínuo  cíclico. Trata-se de um processo de 

construção e acumulação. Acontece inicialmente no nível individual, e vai subindo em 

direção aos níveis superiores, cruzando setores, departamentos, divisões e 

organizações. 

 

 



Fig. 01 – Representação do Modelo SECI – socialização, externalização, combinação e internalização. – 

espiral de criação do conhecimento. 

 

4. Gestão do Conhecimento e Inteligência Competitiva 

Mañas (2001), afirma que para obter uma vantagem competitiva, a organização 

se vê obrigada a encontrar meios de ensinar os homens que dela fazem parte, a gerar 

essas informações e conhecimentos. E ainda, todo o esforço colocado na aquisição de 

informações e conhecimentos só passa a ser válido se permitir a ação. 

Loudghride (1999) define a gestão do conhecimento como a aquisição, troca e 

uso do conhecimento dentro das organizações, incluindo os processos de aprendizado 

e os sistemas de informação, requerendo a transformação do conhecimento pessoal 

em conhecimento corporativo de forma a ser compartilhado e apropriadamente 

aplicado, sendo sua sistematização vital às organizações. 



Para Fleury e Oliveira Junior (2000) a gestão do conhecimento deve servir como 

linha mestra, norteadora das ações estratégicas das empresas que se pretendem 

manter competitivas na economia do conhecimento.  

Cavalcanti et al (2001) as informações precisam deixar de ser uma arma nas 

mãos de poucos, para se transformarem em um bem ao alcance de todos. 

Nonaka & Takeuchi (1997) – o sucesso das empresas se deve às suas 

competencias em criar conhecimento organizacional, disseminá-los por toda a 

orfanização e incorporá-los a produtos, serviços e sistemas.  

Cardoso et al (2001) afirma que assim como a tecnologia avança, a inteligencia 

precisa se desenvolver continuamente para não ficar obsoleta e perder a sua utilidade 

e/ou efetividade para a empresa.  

A gestão do conhecimento deve contribuir para a evolução da inteligência 

empresarial, de forma que esse aprendizado organizacional possa impactar 

positivamente nas decisões empresariais. A organização tem que estar preparada para 

abandonar o conhecimento que e tornou obsoleto e aprender a criar o novo. 

Existe muita confusão entre o compartilhamento de informações e o 

compartilhamento de conhecimento. Muitas organizações investem altos volumes 

financeiros na informatização os seus processos, e tornando a informação acessível a 

todos, por acreditar que dessa forma conseguirão trabalhar eficientemente, um modelo 

de gestão de conhecimento. 

Compartilhar conhecimento, no entanto, ocorre quando as pessoas estão 

genuinamente interessadas em ajudar umas às outras a desenvolver novas 

capacidades para a ação e em criar processos de aprendizagem. 



O compartilhamento de informações se dá quando se repassam conjuntos de 

dados às pessoas, que atribuem valores econômicos diferentes a esses dados. 

Para que uma organização torne-se ou se mantenha competitiva, é necessário 

que haja uma gestão eficiente do conhecimento, aliado a uma metodologia eficaz de 

inteligência competitiva. 

É importante aqui, destacar a diferença entre esses dois modelos de apoio a 

gestão, uma vez que, freqüentemente, são usados de maneira inapropriada. 

Gerir conhecimento significa identificar, analisar e administrar através de um 

conjunto de técnicas e ferramentas o capital intelectual existente dentro da empresa 

para todos os recursos, e manter o conhecimento na empresa.  

Inteligência competitiva é conhecer os concorrentes e o ambiente externo à 

organização aplicado a processos de tomada de decisão nos níveis estratégico e tático.  

Em outras palavras, é um processo de coleta e análise sistemática da informação sobre 

o ambiente externo, que, por sua vez, é disseminada como inteligência aos usuários em 

apoio à tomada de decisão, tendo em vista a geração ou sustentação de vantagens 

competitivas. 

Portanto, tanto a difusão do conhecimento interno e das variáveis e informações 

identificadas pelo ambiente externo, precisam rapidamente se tornem conhecimento de 

toda a organização. 

Nessa “Era do conhecimento” o capital humano ganha maior importância na 

criação e agregação de valor a novos produtos e serviços.  

 



5. Tecnologia da Informação para a Gestão do Conhecimento 

No contexto atual, as organizações precisam estar sempre se adptando às 

rápidas e constantes mudanças do ambiente. Sendo assim, as empresas precisam 

desenvolver tecnologias e sistemas de informação que as apoiem a comunicação e 

transferência de experiências, de modo que incentivem as pessoas e grupos a 

participar e renovar  o conhecimento. 

Para a gestão do conhecimento, existe um vasto leque de tecnologias utilizadas 

para sua viabilização, tais como videoconferência, grupos de discussão, groupware, 

sistemas especialistas, portais corporativos, gerenciamento eletrônico de documentos e 

montagem de mapas cognitivos. 

Groupware são pacotes de software que permitem que duas ou mais pessoas de 

um grupo trabalhem juntas com eficácia na utilização de editores de textos, planilhas, 

banco de dados e pacotes de software relacionados. 

Sistemas especialistas são programas constituídos por uma série de regras que 

analisam informações sobre um domínio específico de problema. A principal diferença 

entre um sistema especialista e um programa tradicional está na maneira como o 

conhecimento sobre o domínio do problema é codificado. Em aplicações tradicionais, o 

conhecimento sobre o domínio do problema é codificado tanto nas instruções 

propriamente ditas quanto nas estruturas de dados. Na abordagem especialista, todo o 

conhecimento está concentrado na estrutura dos dados. São sistemas inteligentes que 

auxiliam a tomada de decisão, e permitem que o conhecimento de um especialista, seja 

repassado para um sistema de informação baseado em tecnologia, e esteja acessível a 

outros colaboradores. 



Já na abordagem de sistema especialista, todo o conhecimento relativo ao 

domínio do problema é codificado exclusivamente nas estruturas de dados 

Reynolds e Koulopoulos (1999) consideram os portais corporativos como uma 

evolução no uso das intranets, incorporando a essa tecnologia nova ferramentas que 

possibilitam a identificação, captura, armazenamento e recuperação e distribuição de 

grandes quantidades de informações múltiplas fontes, internas e externas, para os 

indivíduos e equipes de uma instituição. Os portais corporativos provêm um único ponto 

de acesso aos recursos do conhecimento da empresa e ajuda a coordenar informações 

e pessoas. 

Segundo afirma Terra e Gordon (2002), os portais corporativos são a solução 

mais moderna para uma tendência crescente nos negócios tornando a informação mais 

facilmente acessível para os níveis gerenciais, funcionários em geral, parceiros 

externos e clientes. 

No entanto, a adoção de portais corporativos só será utilizado de forma a 

fornecer vantagens a organização, se facilitar o acesso dos usuários, através da 

adoção de regras de usabilidade, buscando uma interface amigável, agradável, de 

forma que seja possível localizar, compartilhar e acessar informações de forma rápida e 

precisa. 

Gerenciamento eletrônicos de documentos - GED é realizado através do 

conjunto de hardware e software que gerenciam todo o ciclo de vida de um documento. 

As atividades podem ser definidas como criar, aprovar, revisar, processar, arquivar e 

distribuir os documentos. Podem estar integradas ao processamento de dados e ao 

gerenciamento do fluxo de trabalho (workflow). 



No GED criam-se padrões de documento que são associados a índices de 

pesquisa facilitando a localização do documento. Os documentos já existentes podem 

ser scaneados, e transformados em imagem. 

A distribuição dos documentos acontece de forma instantânea, segura e com 

garantia de que o documento foi entregue para o destinatário certo. Também é possível 

restringir o nível de acesso para cada usuário, sobre cada documento.  

Axelrod (1976) define mapas cognitivos como sendo a representação do 

conhecimento de um indivíduo em relação a um determinado assunto. Constituído por 

conceitos e ligações que representam as relações entre esses conceitos. Como afirma 

Carvalho (2001) , os mapas cognitivos preocupam-se com a estruturação de um 

problema modelado e não pelo processo de inferência ou decisão envolvidos no 

problema, podendo assim ser considerado uma técnica de ajuda a decisão ou como 

ferramenta de comunicação. Nesse contexto de mapas cognitivos,a tecnologia da 

informação tem servido como auxilio, através de suas técnicas de lógica difusa e 

inteligência artificial 

Como a tecnologia da informação é um meio pelo qual as organizações buscam 

alcançar seus objetivos, e, como é crescente a necessidade que as organizações 

possuem em gerir o seu conhecimento, essas ferramentas apresentadas, são apenas 

algumas das muitas que surgiram como suporte à troca e difusão do capital intelectual 

nas organizações. 

 

Conclusão 

A gestão do conhecimento pode ser implementada em toda a empresa, 

departameno, setores, buscando melhorar os processos internos e trazer eficiência. No 



entanto, não adiantam investir em tecnologia e alocar esforços se não existir motivação 

e conscientização dos colaboradores para a importância da troca de conhecimento e do 

uso de tais ferramentas e se não estiverem preparados para a mudança de cultura a 

ser implantada.  

Terra e Gordon (2002), sugere algumas atitudes que a organização deve ter na 

criação de uma cultura de compartilhamento das informações: dar exemplo através do 

uso de tais ferramentas; promover o compartilhamento do conhecimento como um valor 

institucional, criar funções dedicadas à gestão do conhecimento e alocar quantitativo de 

funcionarios suficiente para exercer tais atividades e definir politicas de recursos 

humanos que incentivem o compartilhamento das informações. 

Mesmo seguindo esses passos, a gestão do conhecimento, sofre uma serie de 

desafios que dificultam a sua implantação. 

O mapeamento do conhecimento existente nas empresas. Não existe uma 

fórmula que permita que tal mapeamento seja feito, existem modelos que auxiliam, no 

entanto, dificilmente se conseguirá realizar todo o mapeamento. 

Um outro desafio a gestão do conhecimento é como atrair, selecionar e reter 

pessoas com as requeridas competências habilidades e atitudes. 

Mais do que adotar políticas de gestão do conhecimento, os executivos precisam 

se preocupar em estimular que a organização seja uma aprendiz, para que possa se 

valer dos inúmeros benefícios, pois quando compartilhado o conhecimento individual, 

gera um conhecimento organizacional de maior valor que a soma dos conhecimentos 

individuais. 
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