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Abstract 
This article illustrates the major characteristics of the new competitive environment, whose 
dynamics and complexity have been evolving at growing taxes. We argue that some 
technologies like business processes engineering, information technology, 
telecommunications and others, are nurturing the organizations with tools, methods and 
practices that are changing the basis of their management model towards a new one, 
largely supported by knowledge and information flows. This phenomena has specific 
conceptual roots that can not be ignored, and circumstantial specificities that deliver 
threats and opportunities for all market players. The discussion presented here focus on 
the surrounding factors for successful knowledge management initiatives, demonstrating 
that narrow minded approaches like pure scientific or humanistic ones, would cause 
refraining from the knowledge subject  through the organization. We suggest that more 
systemic approaches should be adopted in order to produce relevant results and cause 
positive multiplying effect. 
Keywords: Information Technology, Knowledge Management and Business Strategy. 
 
1. O avançar da tecnologia e seus impactos nas organizações: percepções no Brasil 
A velocidade dos avanços tecnológicos tem proporcionado impactos significativos no 
funcionamento das organizações. A ampla disponibilização de tecnologia de informação de 
alto desempenho propicia, por exemplo, o aumento da eficiência da comunicação 
interpessoal e interorganizacional através do meio eletrônico, tratar massas de dados 
rapidamente, efetuar cálculos matemáticos de alta complexidade em frações de segundo, e 
armazenar informações de forma organizada e controlada, de maneira que estas se tornam 
facilmente acessíveis, recuperáveis e reutilizáveis. Desta forma, os computadores 
funcionam cada vez mais como extensões da memória humana, tornando-se a ferramenta 
básica para um novo tipo de trabalhador, que precisa de informações oportunas e precisas 
para tomar decisões e criar. Para estes trabalhadores do conhecimento (DRUCKER, 1999), 
a tecnologia da informação vem proporcionando um ambiente de trabalho cada vez mais 
produtivo. 
No mesmo sentido, ao passo que a tecnologia avança, a complexidade do trabalho humano 
nas organizações aumenta. Isto ocorre tanto porque os novos dispositivos de automação 
substituem as atividades puramente “musculares” e/ou lógicas, empurrando as pessoas para 
atividades mais inteligentes, quanto porque as atividades inteligentes são acrescidas de 
inovações mais freqüentemente, ampliando a sofisticação do conhecimento necessário para 
executá-las. Por enquanto, esta tendência pode ser mais bem notada nas empresas de alta 
tecnologia e nas organizações do tipo burocracia profissional (MINTZBERG, 1979). Nas 
empresas de alta tecnologia, por exemplo, as elevadas taxas de inovação dos produtos são 
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um diferencial relevante na indústria, isto propicia ciclos de vida cada vez menores dos 
produtos. 
Esta elevada taxa de inovação vem fazendo da utilização de sistemas computacionais como 
suporte às operações da organização, uma condição fundamental para garantir a agilidade 
necessária à nova dinâmica competitiva. Conseqüentemente, a implantação dos mesmos 
passou a ocupar um papel significativo na busca de efetividade operacional interna nas 
empresas nos últimos anos. É interessante notar que a partir da metade da década de 90 
(vide figura 1), as decisões das empresas pela implementação dos softwares de ERP 
(Enterprise Resource Planning) cresceram vertiginosamente, ratificando sua posição de 
destaque na lista de prioridades dos executivos nesta época. 

1990 19941992 1996 1998 2000

TQC/JIT Bens de
Capital SIG

E-Business

Figura 1: Volume percebido de empresas anunciando decisões de investimentos 
tecnológicos: ondas recentes, uma ilustração 

Fonte: PROENÇA, A./ XII Fórum Nacional, 2000 
 
No entanto, o crescimento do volume de implantações não foi sempre acompanhado pela 
qualidade, ficando estas então sujeitas a muitas críticas quanto à sua efetividade. Foram 
freqüentes, por exemplo, insatisfações no que se refere ao custo total do projeto, a rigidez 
imposta aos processos de negócio, à adequação da ferramenta ao trabalho cotidiano dos 
profissionais, aos benefícios operacionais efetivamente proporcionados, ao elevado custo 
de manutenção, entre outras coisas. Em suma, a diferença entre o retorno sobre o 
investimento esperado e realizado foi muitas vezes decepcionante, principalmente se for 
levado em consideração que os montantes investidos são relativamente altos. Tal quadro, 
por nós por hora apenas percebido no Brasil, reproduz os resultados das pesquisas norte-
americanas mais sistemáticas (DAVENPORT, 2000). 
A despeito das questões apresentadas, há consenso no meio empresarial de que a 
implementação de sistemas de informação é um passo fundamental nos dias atuais para 
todas as organizações, principalmente para aquelas que operam em indústrias altamente 
competitivas. Muitas vezes a implantação destes sistemas é considerada não mais um 
diferencial, mas habilitadores competitivos. Isto é, bilhete para entrar, mas não meio para 
ganhar. Por outro lado, parece haver crescente consenso também de que o esforço 
empregado na busca de melhores níveis de desempenho via tecnologia da informação não 
pode ser desperdiçado com projetos mal sucedidos (por ineficácia ou ineficiência), ou seja, 
é preciso garantir que o investimento realizado trará retorno consistente para a 
organização. 
A nosso ver, o primeiro passo para aumentar a efetividade da implantação destes sistemas 
nas empresas é garantir que as especificações do sistema e o projeto de implantação 
tenham consistência estratégica e aderência ao modelo de gestão existente e pretendido 
pelas organizações (vide figura 2). Logo, apesar de não ser a prática mais habitual, um bom 
começo para maximizar o retorno sobre o investimento destas iniciativas é empregar mais 
inteligência na concepção e especificação do projeto, antes que se parta para o processo de 
implementação. 
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Obviamente, isto aumenta os custos de pré-implantação mas, por outro lado, reduz o risco 
de fracasso do projeto, aumenta a aderência da solução e facilita significativamente o 
controle da implantação, na medida em que dá meios para a empresa, por exemplo, 
estabelecer marcos / metas mais precisas que indiquem o alcance gradativo do objetivo 
final do projeto. 

O quê? Onde? 

Planejamento 
estratégico 

Informações 
estratégicas 

Unidades 
organizacionais 
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Atividades 
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Figura 2: Consistência estratégica na implementação de sistemas integrados de gestão 
Fonte: SAP R/3 On Line Documentation, 1999 - traduzido e adaptado. 

 
Porém, no contexto atual, a gestão do fluxo de informações interno é apenas o primeiro 
passo para a modernidade. Com o advento da Internet e da viabilização das transações 
comerciais via rede, criou-se uma nova necessidade de desempenho que extrapola as 
fronteiras da empresa, a efetividade operacional externa. Na verdade, podemos 
considerar que houve apenas um crescimento da importância desta necessidade devido às 
facilidades proporcionadas pelo uso da tecnologia da informação, tornando as operações 
externas um instrumento mais relevante no jogo competitivo. 
A cadeia de suprimentos, por exemplo, é assunto central em grande parte da bibliografia 
referente ao “Modelo Japonês” (ANTUNES, 1998; FALCONI, 1992; JURAN, 1997; 
MONDEN, 1984; SHINGO, 1996). A lógica dos Keiretsus, conglomerados de empresas da 
mesma cadeia de fornecimento comandados por seu elo mais forte (Toyota, Nissan, 
Mitsubishi etc.), são tidos como parte fundamental ao bom funcionamento do Just in time e 
do TQC (Total Quality Control), sem os quais os resultados atribuídos ao supracitado 
modelo talvez não pudessem ter sido alcançados. 
Da mesma forma, o estreitamento da relação entre cliente e fornecedor não é uma 
novidade. O QFD (Quality Function Deployment), outro componente do modelo japonês, 
já buscava aproximar a oferta de produtos às necessidades reais dos consumidores através 
de uma lógica de estabelecimento de correlações entre pesquisas de opinião e atributos dos 
produtos e seus componentes (AKAO, 1990). 
Neste sentido, e neste contexto, o novo está, em grande parte, na velocidade do fluxo de 
informações que se tornou possível com a popularização da TI, e não nos princípios de 
gestão de operações. No que tange aos sistemas de informação específicos para 
desenvolvimento da efetividade operacional externa, destacam-se hoje os softwares de 
gerenciamento da cadeia de suprimentos (SCM – Supply Chain Management) e de 
gerenciamento do relacionamento com os clientes (CRM – Customer Relationship 
Management). De forma resumida, pode-se considerar que, assim como no Modelo 
Japonês, enquanto na vertente da “logística a montante” (em direção ao fornecimento) 
normalmente o que se deseja é obter melhores desempenhos operacionais na cadeia de 
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suprimentos como um todo, na vertente do “marketing a jusante” (em direção ao 
consumo), normalmente a meta recai sobre o ajuste quantitativo e qualitativo da oferta da 
empresa à demanda dos clientes. 
Na medida em que este compartilhamento de informações entre organizações (ou elos da 
cadeia) procura permitir operações mais eficientes e eficazes ao longo de toda cadeia 
produtiva, a montante ou a jusante, é de se esperar que um sistema integrado de gestão 
(SIG) bem implementado, por organizar as informações internas da empresa, permita 
também uma migração mais fácil para os negócios em rede ou E-Business (DAVENPORT, 
2000), induzindo o pensamento de que a efetividade interna deve preceder a externa. 
De certa forma, podemos dizer que esta relação de precedência é verdadeira, pois, se não é 
inevitável, normalmente ajuda. Por exemplo, numa situação de negócios integrados, as 
informações necessárias para a definição dos prazos de entrega de pedidos só poderiam ser 
fornecidas de forma imediata aos clientes caso os componentes do prazo, desde a ocupação 
dos recursos produtivos das empresas até as previsões de entrega de materiais dos 
fornecedores, estivessem disponíveis e organizadas, ou seja, estivessem acessíveis 
rapidamente. As organizações, operando integradamente, reagem, portanto, de forma cada 
vez mais orgânica, em tempos cada vez mais curtos, dinamicamente, às variações do 
ambiente. 
 
2. A inteligência competitiva 
No entanto, a “luta pela sobrevivência” da firma não pode ficar restrita à busca de 
efetividade operacional, é preciso também garantir a capacidade de manter a 
competitividade ao longo do tempo, por exemplo, através do incremento da capacidade de 
implementação de melhorias nos produtos, processos e ambiente da organização. 
TEECE et al. (1997) denominam esta capacidade ampla de inovação de “Capacitações 
Dinâmicas” (dynamic capabilities), referindo-se principalmente à capacidade da firma 
reconfigurar seus recursos em busca de melhores desempenhos. Nesta discussão, vale a 
pena destacar algumas contribuições conceituais da “escola” da Visão Baseada em 
Recursos (VBR), cujas raízes mais distantes podem ser atribuídas à economia 
schumpeteriana (“a inovação é a mola mestra do capitalismo na geração de rendas 
extraordinárias”) e à teoria da heterogeneidade das firmas que, segundo PENROSE (1959), 
mesmo dispondo de recursos idênticos, diferirão entre si na medida em que o valor destes 
recursos é determinado pelo serviço que eles prestam, ou seja, por seu uso e não por suas 
características intrínsecas. 
A partir desta base, outros autores desenvolveram a idéia de que a construção da vantagem 
competitiva seria possível às firmas que fossem capazes de estabelecer não só uma 
conveniente posição no mercado, mas também uma adequada posição em recursos. Esta 
última tornar-se-ia a essência da vantagem competitiva sustentável, na medida em que 
fosse capaz de se desenvolver ao longo do tempo de forma irreplicável ou de difícil 
replicação. 
Segundo PROENÇA (1999), “A premissa básica da VBR é de que firmas diferem de 
forma fundamental porque cada uma delas possuirá um agrupamento singular de recursos – 
seus ativos, competências e capacitações específicos. A firma singular tem história, e suas 
opções de futuro estarão sempre condicionadas pelo perfil e significância do estoque de 
recursos que tiver acumulado, e pela velocidade e precisão na escolha com que consegue 
adquirir ou desenvolver recursos”. 
Sendo assim, podemos dizer que a inteligência competitiva da firma reside em fazer boas 
escolhas de “posição em recursos” ao longo do tempo (efetividade decisória) e na 
capacidade de alcançar estas posições através de inovações sistemáticas na organização 
(capacitações dinâmicas). 
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Teoricamente, o emprego desta inteligência proporcionaria tanto os ganhos de efetividade 
operacional interna e externa necessários ao estabelecimento da(s) vantagem(ns) 
competitiva(s), quanto a renovação oportuna desta(s) ao longo do tempo. Sendo assim, a 
“inteligência competitiva” (refletida na efetividade decisória e em capacitações dinâmicas) 
assume um óbvio caráter estratégico para as organizações, pois indica um possível 
caminho para cuidar da componente dinâmica da estratégia, indo além da análise estática 
de posicionamento (PORTER, 1985) e orientando a busca da vantagem competitiva 
perene. 
 
3. Gestão do conhecimento 
Porém, assim como o ambiente evolui, a inteligência precisa se desenvolver continuamente 
para não ficar obsoleta e perder sua utilidade e/ou efetividade para a empresa. 
Adicionalmente, uma inteligência em contínua evolução propicia à empresa uma vantagem 
competitiva de difícil replicação, na medida em que seus fatores causadores além de serem 
de difícil explicitação, estão em constante movimento. O “alvo móvel” é proveniente da 
principal característica da própria inteligência, a capacidade de se adaptar e de aprender. Já 
a dificuldade de explicitação desta inteligência ou, como se denomina na VBR, sua 
“ambigüidade causal”, é derivada principalmente da complexidade dos seus fatores 
componentes, dentre eles, ativos de informação (softwares, bases de dados, documentos 
etc.) ou conhecimento explícito, ativos de conhecimento estrito (técnico ou tácito) e cultura 
organizacional, no sentido amplo, tal qual define SCHEIN (1992) - ou seja, um conjunto 
de crenças compartilhadas pelas pessoas da organização que orientam e influenciam as 
ações da coletividade independentemente das circunstâncias de curto prazo. 
Neste contexto, a Gestão do Conhecimento deve contribuir para a evolução da 
inteligência da firma, propiciando uma abordagem estruturada para o desenvolvimento 
sistemático dos seus componentes de conhecimento explícito e estrito. Este processo de 
aprendizagem organizacional (ou de aquisição seletiva de conhecimentos) impacta 
diretamente na efetividade decisória (em qualquer âmbito: operacional, gerencial etc.) e 
nas capacitações dinâmicas da firma, permitindo a mesma ampliar sua capacidade de 
competir via inovação. 
Como mencionado anteriormente, de acordo com os princípios da VBR, as organizações 
serão tão competitivas quanto suas capacidades de inovar adequada e oportunamente, ou 
seja, com qualidade, precisão e aderência à demanda no tempo correto. Porém, para 
alcançar um alto padrão de inovação, é preciso primeiro compreender a dinâmica 
individual e articulada dos componentes de conhecimento da inteligência competitiva, a 
saber, a informação e o conhecimento. 
De forma resumida, podemos considerar que reside nas informações o insumo básico do 
conhecimento, principalmente no que tange ao conhecimento técnico, que é passível de ser 
adquirido por métodos formais de ensino. O conhecimento tácito, por sua vez, depende da 
experiência ou vivência de cada indivíduo para ser adquirido, tendo nas informações 
apenas uma orientação para a ação ou para análise dos fatos, coadjuvante no processo de 
aprendizado. 
A compreensão e aceitação de que os conhecimentos são inerentes aos seres humanos 
(POLANYI, 1962) - ou seja, que, destacados das pessoas, os conhecimentos se confundem 
com sistemas, processos, informações, procedimentos, regras etc. - é fundamental para que 
se possa empreender iniciativas consistentes de gestão do conhecimento. É preciso acabar 
de vez com a associação oportunista entre gestão de conhecimento e gestão de bases de 
dados como se fossem coisas equivalentes. Caso contrário, corre-se o risco de vermos mais 
uma tecnologia perder credibilidade junto aos trabalhadores e às gerências. 
É importante notar que os sistemas de informação são de grande utilidade para 
potencializar a inteligência competitiva da organização, principalmente porque, como 
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mencionado anteriormente, permitem a automação de atividades de baixo valor intelectual 
agregado, como, por exemplo, o tratamento de massas de dados, a realização de operações 
lógicas, a organização das informações e facilidade de acesso, entre outras. Porém, estes 
sistemas ainda não são capazes de executar ações mais inteligentes, que dependam por 
exemplo de criatividade, sensibilidade, interpretação e contextualização. 
A Figura 3 procura ilustrar o relacionamento entre os diferentes estágios da “memória da 
organização”, ou seja, de suas fontes de inteligência que lhe permitem agir de forma 
efetiva. Vale destacar que, como anteriormente mencionado, o conhecimento é inerente ao 
ser humano e, sendo assim, sua gestão dependerá obviamente de uma boa gestão de 
pessoas, tanto no que concerne ao desenvolvimento de suas competências propriamente 
ditas, quanto à sua motivação para o trabalho e satisfação com o ambiente da firma. 

Dados
“Registros estruturados”

Informação
“Mensagem com relevância e propósito”

Inerente ao ser humano

Conhecimento

+ Significado

Avaliação Mental:
Comparação, conseqüências,

conexões e conversação.

Ação Inteligente 3

Ação Inteligente 2

Ação Inteligente 1

Ação
Automática

Figura 3: hierarquia da memória. 
 
Na literatura específica sobre o assunto, nota-se também uma clara preocupação com a 
diferenciação e tratamento adequado de cada um destes componentes, ainda que por 
motivos diferentes dos aqui expostos. Por exemplo, o que vem sendo convencionalmente 
chamado de conhecimento explícito (DAVENPORT, 1998; NONAKA e TAKEUCHI, 
1985; SVEIBY, 1997) enquadra-se, na verdade, a nosso ver, na categoria “informação” e, 
apesar de poderem ser intensivos em conhecimento, ou seja, terem uma grande quantidade 
e/ou qualidade de conhecimento passíveis de serem interpretados e assimilados por seres 
humanos, não são capazes de induzir seus detentores à ação inteligente por si próprios. Ou 
seja, entre o que está explícito (informações, modelos etc.) e a ação inteligente, sempre 
haverá uma avaliação mental mediadora para contextualizar o primeiro, transformando-o 
em conhecimento propriamente dito (vide figura 3), para que presida a ação em si. 
O conhecimento tácito (por nós entendido como um dos tipos do estrito, na medida em que 
tácito e técnico têm características bem diferentes), por sua vez, caracteriza-se por sua 
capacidade de ser aplicado de acordo com o contexto em que o seu detentor se encontra. 
Por exemplo, numa equipe de projeto, as pessoas podem interagir entre si, socializando e 
articulando seus conhecimentos de maneira a gerar alterações estruturais mútuas dos 
conhecimentos individuais (NONAKA E TAKEUCHI, 1997; LEONARD-BARTON, 
1995; QUINN et al., 1997), configurando um processo de aprendizado generativo 
(SCHEIN, 1999), que é a base do processo de inovação propriamente dito, ou seja, da 
introdução efetiva de algo novo no sistema. 
 
4. A difusão da Gestão do Conhecimento 
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Segundo uma pesquisa do Cambridge Information Network – CIN (BAUM, 2000) 
realizada via Internet junto a executivos da área de TI de empresas espalhadas por todo o 
planeta: 
a) Mais de 90% dos executivos que responderam a pesquisa (307 CIOs) pensam em 

aumentar o uso de “ferramentas de apoio à gestão de conhecimento” (knowledge tools) 
como intranet, data warehouse e repositórios de documentos até 2002. 

b) Apenas 8% têm iniciativas de Gestão de Conhecimento em andamento em sua 
empresa. 

Este paradoxo foi atribuído principalmente aos seguintes problemas: 
i) O conceito de conhecimento ainda não tem credibilidade junto aos 

“stakeholders”. 
ii) As soluções de Gestão de Conhecimento ainda estão imaturas. 
iii) A mentalidade objetiva/financista (bean counter) normalmente se sobrepõe a 

dos benefícios intuitivos. 
Com esta constatação, pode-se afirmar que: 
a) A gestão do conhecimento é para as organizações ainda algo misterioso, apesar das 

tentativas de se estabelecer métricas adequadas (SVEIBY, 1998; EDVINSSON e 
MALONE, 1998); ainda não se pode comparar sua precisão e acurácia aos indicadores 
financeiros sob os quais trabalham e decidem os executivos. Ainda assim, nota-se certo 
fascínio pela idéia junto aos profissionais, que os faz colocar o conhecimento como 
prioridade. 

b) Gerir conhecimento, sem tratar integrada e adequadamente os recursos humanos e a 
tecnologia da informação, torna-se apenas uma nova denominação para práticas 
antigas, uma espécie de “Administração Científica (Taylorista) da Era da Informação”. 

As discussões desenvolvidas neste artigo destacam, justamente, a necessidade de 
consistência entre as intenções estratégicas das organizações, os investimentos em TI e o 
tratamento adequado dos profissionais da empresa, de forma que os mesmos, dispondo dos 
recursos estruturais necessários (processos, sistemas, materiais, equipamentos etc.), 
inseridos em um pacto organizacional construtivo, possam e estejam dispostos a empregar 
conscientemente seus conhecimentos em prol da organização, tornando-a um moto-
contínuo de inovação em busca de vantagens competitivas perenes. 
 
5. Conclusão 
Podemos dizer que a gestão do conhecimento vem sendo enquadrada no estereótipo do que 
convencionalmente se chama de nova onda da administração. É preciso, porém, destacá-la 
deste rótulo em seu sentido pejorativo. A gestão do conhecimento guarda o potencial de 
tornar as organizações realmente vivas (DE GEUS, 1998), capazes de perdurarem no 
tempo e se renovarem para sobreviver a diferentes ambientes ‘ecológicos’. Só terá sucesso, 
entretanto, se integrar suas abordagens ‘humanísticas’ e ‘tecnológica’. 
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