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O desafio perene de todos os tempos é dominar a dinâmica do 

conhecimento numa conexão com a produção dos bens e dos serviços 

necessários à vida de boa qualidade. Descartes, Francis Bacon, 

Galileu Galilei e Newton apresentaram propostas nessse sentido, sob a 

perspectiva da ciência, enquanto Taylor propôs que esse desafio fosse 

enfrentado na administração científica da fábrica. Do mesmo modo, o 

domínio da dinâmica do conhecimento esteve no cerne da revolução 

permanente da qualidade japonesa, seja por meio de um modelo 

genérico de inovação de gestão, conforme proposta da Associação dos 

Cientistas e Engenheiros Japoneses (JUSE), seja por meio das práticas 

representadas pelo Sistema Toyota de Produção. A partir da década de 

90, diversos autores concentraram-se na compreensão da dinâmica do 

conhecimento e sua gestão como forma de alavancar e manter a 

competitividade e sustentabilidade das organizações. O tema é 

abordado, neste artigo, a partir da revisão da literatura e de um estudo 

de caso no setor de biotecnologia. 
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1. Introdução 

Por sua própria natureza, o ser humano está obrigado a agir para transformar o seu meio e 

criar condições de vida mais adequadas às suas necessidades. Em alguns períodos da história, 

além de enfrentar o desafio de inovar para melhorar suas condições de vida, ele refletiu sobre 

o método fundamental para fazê-lo. Inicialmente praticado de forma intuitiva, esse método foi 

explicitado e compartilhado a partir da reflexão de grandes pensadores, tais como Descartes 

(1983), Bacon (1984), Galileu Galilei (1983) e Newton (1983).  

Taylor (1987) priorizou o uso do método científico baseado nos estudos/teses desses grandes 

pensadores do conhecimento. Posteriormente, com a contribuição de cientistas modernos, 

como Einstein (1982), pôde-se ter uma visão mais concreta acerca das linhas gerais do 

método científico. Pela intermediação de Deming (1990), os japoneses consolidaram-no num 

formato operacional com o nome de PDCA (plan-do-check-act), que direcionaria as 

atividades de análise e solução de problema, representadas em quatro, oito ou mais etapas.  

A partir daí, a humanidade deu um salto quando inovou a sua maneira de gerar conhecimento. 

Da ação intuitiva, usando a tentativa e erro sem um roteiro orientador, chegou-se ao 

empreendimento científico conduzido com método. Esse método, aplicado à produção de bens 

e serviços, consolidou-se no PDCA e outros, como o DMAIC (define-measure-analyse-

improve-control), sigla que representa as etapas de definir, medir, analisar, melhorar e 

controlar. Juntamente com o conhecimento sobre motivação e coordenação de esforços 

humanos, chegou-se a sistemas de gestão avançados.  

Neste artigo, os autores mostram uma versão do método numa forma mais robusta, capaz de 

dar uma orientação ainda mais clara sobre a essência da gestão. Para tal, apresentam revisão 

da literatura sobre criação de conhecimento organizacional, consolidam uma visão sintética 

sob a forma de Dinâmica do Conhecimento e ilustram como a explicitação dessa dinâmica 

para empreendedores de base tecnológica é importante para a melhoria do seu desempenho, 

assim como da sustentabilidade e competitividade dos negócios. Dessa forma, procuram 

demonstrar que, atualmente, para inovar em gestão, faz-se necessário voltar aos clássicos para 

compreender os conceitos fundamentais preconizados por eles e, em seguida, adaptá-los à 

realidade, com ajustes para as situações específicas de cada organização ou setor de 

atividades.  

2. O conhecimento no ambiente das organizações 

Na atual conjuntura, em que características e funções de produtos e serviços se assemelham e 

tendem a se tornar commodities, as empresas estão sendo levadas a inovar na forma de gerir 

os negócios, as pessoas, os processos, a organização, a fim de incorporar diferenciais 

competitivos que as destaquem no seu segmento de atuação ou no mercado, de maneira geral.  

Nesse sentido, o sucesso de um produto ou serviço não está relacionado, necessariamente, ao 

componente de novidade apresentado nas suas características físicas, mas pode estar 

embutido, como alertou Porter (1996), na maneira de realizar atividades diferentes das dos 

rivais ou realizar as mesmas atividades de forma distinta. O papel dos executivos constitui-se 

em mapear as relações e identificar os participantes-chave nos diversos processos 

organizacionais, para explorar o ambiente/mercado – ou se ajustar a ele – com vistas a atingir 

um desempenho superior ao dos concorrentes.  

Para Utterback (1996), as empresas, quando chegam à maturidade (produto ou serviço já foi 

testado e aceito pelo consumidor) e passam à produção padronizada e em massa, devem estar 
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preparadas não somente para as mudanças na sistematização dos processos de produção, mas 

também para ambientes incertos.  

Para agregar valor, as empresas devem avaliar a importância da sua presença no mercado ou o 

valor da identidade dos seus produtos, serviços ou da sua marca, bem como identificar fatores 

que determinem e dimensionem a disposição do consumidor para pagar mais ou definir sua 

preferência por apenas uma das inúmeras opções oferecidas pelo mercado. Há muito tempo, 

os valores percebidos pelos clientes transcendem a “aparência física” – o consumidor tem 

decidido sua escolha cada vez mais baseado em valores intangíveis, que, normalmente, estão 

por trás de uma embalagem atraente ou de uma marca conhecida.  

Tudo isso coincide com a consolidação de um cenário iniciado nos anos 70, quando o mundo 

empresarial passou pela transição da economia industrial para a economia do conhecimento e 

assumiu que o conhecimento não é apenas mais um recurso, mas sim o único recurso 

significativo (DRUCKER, 1991). Desde então, o conhecimento organizacional passou a ser 

percebido e a ter importância estratégica na geração, desenvolvimento e sustentabilidade de 

um negócio, produto ou serviço, muito embora se verifique que o que faz originar ou resultar 

um empreendimento inovador e competitivo é a forma como o Saber Corporativo é utilizado e 

como pode ser trabalhado em favor da expectativa do cliente.  

Os principais especialistas em Gestão do Conhecimento – Prusak, Davenport, Leonard-

Barton, Nonaka, Takeuchi, entre outros – mostram, em livros e artigos sobre o tema, ser 

fundamental que o conhecimento se espalhe pela empresa, obedecendo a metodologias ou 

modelos de organização e gerenciamento dos processos e a procedimentos mais adequados a 

cada situação, negócio, ou estágio gerencial.  

De nada adianta se somente algumas pessoas dominam o conhecimento e, pior, se esse 

conhecimento não é repassado ou compartilhado com todos os colaboradores e setores da 

empresa. Mais do que reconhecer a importância do conhecimento para a empresa, é essencial 

implantar maneiras para que ele seja manifestado, compartilhado, gerenciado e aplicado.  

Parece necessário insistir em algo que deveria ser natural para os gestores e executivos: as 

empresas precisam promover o compartilhamento e a aplicação do conhecimento existente ou 

adquirido. De outro modo, não conseguirão acompanhar o dinamismo das inovações nem se 

manter competitivas no mercado globalizado. 

3. O modelo da Dinâmica do Conhecimento Aplicado 

A Dinâmica do Conhecimento Aplicado (DCA) é um modelo de gestão do conhecimento, 

concebido por Silva (2003), que apresenta as etapas de gerenciamento de processos e é 

aplicável ao desenvolvimento de novos produtos e do próprio conhecimento organizacional. 

A DCA é baseada em ideias, experimentos e teorias de grandes autores clássicos, cientistas, 

inventores e empreendedores.  

O principal objetivo é atestar sua funcionalidade e imprescindibilidade ao processo de 

desenvolvimento do potencial humano, nos planos individual e coletivo, no ambiente 

empresarial. A pesquisa realizada demonstrou que, para a DCA funcionar, é necessário que os 

pensamentos estratégico e criativo estejam sob controle, mas sem desrespeitar a natureza 

humana (SILVA, 2003).  

O modelo consiste em quatro estágios – Ideação, Experimentação, Sistematização, Operação 

–, mais dois momentos de avaliação – Satisfaz? –, que compreendem fases de imitação, 

aperfeiçoamento e inovação, conforme Figura 1.  
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Fonte: Silva (2003, p. 10) 

Figura 1 – Dinâmica do conhecimento: imitação, aperfeiçoamento, inovação  

Cada etapa do diagrama é definida, sinteticamente, da seguinte forma: 

 Ideação é o momento para geração e desenvolvimento de ideias, que inclui criar, 

desenvolver (processar) e aplicar (modelos de ação). 

 Experimentação é a fase em que o conceito se transforma em produto real, com as 

adequações para atender aos consumidores. São feitos testes para as condições 

operacionais e de uso. 

 Sistematização tem o objetivo de proceder ao planejamento preestabelecido para o 

desempenho, bem como facilitar o treinamento e a aquisição de conhecimento em geral, 

além de assegurar o domínio tecnológico. Utiliza a documentação, mecanismos 

automáticos e o processo de internalização. 

 Operacionalização refere-se ao momento da produção, quando as pessoas devem estar 

preparadas e motivadas para tomarem decisões no seu espaço de ação. Em se tratando dos 

sistemas de produção, esta fase consiste em: seguir padrões; lidar com imprevistos; evitar 

imprevistos; melhorar padrões; e construir um bom ambiente. 

Em seu modelo, Silva (2003) defende a manutenção do bom ambiente de trabalho, que 

possibilite a convivência de forma saudável e seja propício ao permanente crescimento 

empresarial e humano. Para o autor, a realização do potencial humano pressupõe 

simultaneidade com a satisfação de necessidades. Ele adverte que o ambiente externo 

apresenta-se igual para todos, portanto os diferenciais e as limitações passam a ter origem no 

ambiente interno.  

Krogh, Ichijo, Nonaka (2001, p. 61) também consideram que “os relacionamentos 

construtivos e prestimosos criam condições para que as pessoas compartilhem seus insights e 

discutam com liberdade suas preocupações, [...] o que fomenta um ambiente em que os 

indivíduos se sintam bastante seguros para explorar os territórios desconhecidos dos novos 

mercados, dos novos clientes, dos novos produtos e das novas tecnologias de fabricação”.  
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Isso faz pensar sobre a dimensão e a importância que a dinâmica do processo de geração do 

conhecimento passa a ter nas estratégias de competitividade e sustentabilidade das empresas.  

4. Comparação entre os modelos de geração e aplicação do conhecimento 

Em linhas gerais, dir-se-ia que a teoria da DCA (Silva, 2003) dá forma ou representa, na 

prática, os modelos e procedimentos sugeridos por estudiosos da Gestão do Conhecimento – 

especialmente as ideias de Nonaka e Takeuchi (1997); Prusak e Davenport (1998); Leonard-

Barton (1998); Krogh, Ichijo e Nonaka (2001).  

Enquanto os principais autores do tema pensaram nas maneiras (métodos) de gerenciamento 

dos processos de criação e desenvolvimento do conhecimento, Silva (2003) apresenta a 

sistematização para a aplicação de alguns princípios que norteiam os modelos dos 

especialistas. Pode-se dizer que os autores dizem o que (é preciso) fazer, e Silva sugere como 

fazer. 

De acordo com os autores referidos, as empresas estão precisando muito mais, ou antes, saber 

identificar ou localizar sua(s) fonte(s) de conhecimento para, depois, aplicar algum modelo de 

transformação. Um sucede o outro, e os dois momentos são fundamentais para o ganho de 

performance das empresas.  

Os princípios básicos da ideia de cada especialista, com as conclusões comparativas entre os 

seus modelos com a teoria da DCA estão expostas no quadro a seguir.  

 

AUTORES COMPARATIVO COM A TEORIA DA DCA 

Davenport e Prusak (1998): 

Destacam as melhores maneiras 

para gerenciar os conhecimentos 

adquiridos 

Não há similaridades entre o que defendem Davenport e Prusak e o 

conceito da DCA. Os procedimentos sugeridos por Davenport e Prusak 

antecedem as práticas da DCA ou, ainda, referem-se a outra instância de 

gestão – a de identificar e organizar o conhecimento adquirido para 

depois sujeitá-lo a processos de desenvolvimento e experimentação. 

Leonard-Barton (1998): Destaca 

as melhores maneiras para 

propiciar a geração e o 

desenvolvimento de 

conhecimento 

As sugestões de Leonard-Barton podem estar inseridas em pelo menos 

duas etapas da DCA: 

(a) Compartilhamento de ideias para solução de problemas (ideação); 

(b) Integração de tecnologias e metodologias; 

(c) Experimentação constante; e  

(d) Know-how de fontes externas (experimentação). 

Nonaka e Takeuchi (1997): 

Destacam as melhores maneiras 

de conversão do conhecimento 

A teoria de Nonaka e Takeuchi também permite aplicabilidade do 

Modelo DCA: a socialização insere-se na etapa ideação; a combinação é 

a própria sistematização dos conceitos criados. 

Krogh, Ichijo e Nonaka (2001): 

Destacam as melhores maneiras 

de gerir (compartilhar) o 

conhecimento. 

As fases do Modelo de Krogh, Ichijo e Nonaka chamadas compartilhamento 

de conhecimento e criação de conceitos encaixam-se na Ideação, da DCA. 

As que falam da justificação de conceitos e da construção de protótipos 

podem ser comparadas à etapa de Experimentação. A nivelação do 

conhecimento passa também por um momento de avaliação, que talvez tenha 

mais similaridade com o “Satisfaz?”.   
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Não se observam diferenças significativas entre os modelos estudados. Eles são muito 

similares no que se refere aos princípios básicos para a prática da Gestão do Conhecimento e 

concordam sobre os seguintes procedimentos que as empresas devem estabelecer:  

 Perceber a importância e a necessidade da prática da criação e do desenvolvimento do 

conhecimento organizacional; 

 Não descuidar da dinâmica das mudanças e novidades ocorridas no ambiente externo e, 

principalmente, no interno;  

 Atentar para não confundir gerenciamento do conhecimento com gerenciamento de metas e 

lucros;  

 Propiciar ambiente criativo, permitindo a participação de todos os níveis funcionais para 

apresentar sugestões e soluções para problemas. Sugerem duas maneiras: (1) promover a 

“abrasão criativa”, que é a combinação de estilos cognitivos diferentes, e (2) incentivar o 

“experimentalismo” entre os funcionários.  

 Implementar mecanismos de conversão do conhecimento tácito.   

5. Um estudo de caso no setor de biotecnologia 

5.1 Diagnóstico 

Em 2003, com 25 empregados, a Biocod era uma empresa de biotecnologia que atuava na 

área de Genética Humana e Biologia Molecular realizando exames de identificação genética, 

citogenética e diagnósticos moleculares. Ela foi implantada em fevereiro de 2000 e possuía 

uma equipe técnica qualificada, composta por biólogos com vasta experiência. 

Nos primeiros anos de atividade, a Biocod, assim como grande parte das pequenas empresas no 

Brasil, apresentava algumas deficiências principalmente no aspecto gerencial do negócio – 

administrativo e operacional – e no que se refere a criação, desenvolvimento e gerenciamento 

do conhecimento organizacional. Aspectos esses de extrema importância para o sucesso e a 

manutenção do empreendimento, especialmente se o negócio está associado ao dinamismo e às 

inovações do segmento tecnológico.  

O que mais chamou a atenção durante a pesquisa realizada é que os problemas tinham origem 

em questões cotidianas, especialmente no processo de gestão: faltava sistematização do 

método organizacional para a sustentabilidade do negócio. Como não havia formalização das 

etapas, algumas tarefas se repetiam ou tinham uma execução diferente, às vezes decorrente da 

mudança de profissionais.  

Em relação à dimensão dos fatos ocorridos, a Biocod, a princípio, não se ateve a eles. A atenção 

e os esforços estavam concentrados na produção e na comercialização, talvez pela certeza de 

que o serviço oferecido já tivesse aceitação garantida no mercado. Entretanto, até pelo sucesso 

do serviço, em algum momento a empresa teria que organizar e sistematizar os procedimentos 

de gestão, bem como integrá-los aos setores de produção e comercialização. 

Inserida no processo da Dinâmica do Conhecimento Aplicado (DCA), idealizado por Silva 

(2003), a situação que ocorria na Biocod refazia a ordem do processo (considerado ideal) e 

transformava a etapa denominada “Operação” em “Experimentação”, além de ignorar a etapa 

da “Sistematização”, como está mostrado na Figura 2.  
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Fonte: Adaptado de Silva (2003, p. 10) 

Figura 2 – DCA na Biocod  

Pôde-se perceber que essa „modificação‟ no modelo (agregando ou eliminando etapas) feita 

pela Biocod mostrou-se insatisfatória, pois, de alguma forma, alguns processos sofriam com 

atrasos e retrabalho, o que obrigava as gestoras a tomar decisões que acabavam impactando 

no resultado financeiro esperado. 

Apesar de ter se manifestado sobre a importância do conhecimento para o desenvolvimento da 

empresa, a Biocod não estabelecia ações ou procedimentos para que o saber interno fosse 

difundido e compartilhado nem utilizava e administrava o conhecimento adquirido em fontes 

externas. 

O cenário identificado na Biocod lembra uma das teorias de Leonard-Barton (1998) que diz 

que “a rotina tem uma resistência surpreendente”. A princípio a Biocod preocupava-se e 

dedicava a maior parte do tempo à produção no sentido restrito, ou seja, somente à 

realização/execução de testes propriamente dita, e caiu na “armadilha do condicionamento”, 

que limita a percepção da ocorrência de problemas e, consequentemente, o elenco de 

soluções.  

Na época da pesquisa, constatou-se que em alguns setores não existia sistematização para os 

processos operacionais realizado pela empresa. Tal situação remete ao modelo gerencial 

middle-up-down (do-meio-para-cima-e-para-baixo), sugerido por Nonaka e Takeuchi (1997). 

Sem fazer menção especificamente ao modelo ou aos autores, as próprias executivas da 

Biocod reconheceram a necessidade e a utilidade de um gerente para fazer a conexão e a 
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organização dos processos operacionais: “é o nosso sonho de consumo ter uma gerente na 

empresa”. 

Os depoimentos mostravam preocupação excessiva com a qualidade dos serviços prestados, o 

cumprimento de metas de vendas e com a “curva de crescimento” da empresa. Faziam 

entender que o planejamento tácito garantiria a sustentabilidade do negócio.  

5.2 As mudanças a partir da implementação da DCA 

Depois de receber a análise dos resultados da pesquisa/estudo de caso, juntamente com as 

conclusões e aprendizado obtidos com a participação em um programa de gestão empresarial 

que durou quatro anos, a Biocod implementou alterações em vários departamentos do seu 

ambiente organizacional, e os problemas comentados acima foram sanados. 

As mudanças estabeleceram novo patamar de administração e, segundo depoimentos recentes 

de uma das diretoras da empresa, a Biocod tem, hoje, uma “cultura de gestão” moderna, 

atendendo a padrões internacionais, o que propiciou, inclusive, a certificação da Organização 

Nacional de Acreditação (ONA), que é promovida pelo Ministério da Saúde e cujo objetivo 

principal é atestar que os estabelecimentos certificados “utilizam os mais modernos meios e 

recursos científicos na execução dos exames. Traduz, ainda, a existência de infraestrutura 

adequada para a atenção e cuidados aos seus clientes, disponibilidade de corpo técnico 

competentemente habilitado, com normas, rotinas e procedimentos documentados, atualizados 

e disponíveis, a existência de condições de segurança e controle de qualidade e um sistema de 

coleta de dados e indicadores que permitem a avaliação para a melhoria dos procedimentos e 

rotinas” (Biocod, 2008). 

A Biocod é o primeiro laboratório brasileiro de genética a ter esse tipo de certificação e gestão 

com tal nível de profissionalização. Apesar de ainda não ser devidamente reconhecido, 

certamente deverá vir a ser considerado diferencial competitivo pelo mercado, principalmente 

pelos clientes. 

Entende-se que a maior prova da profissionalização da gestão da Biocod é o fato de, 

atualmente, as sócias-diretoras ocuparem cargos administrativos e não mais atuarem como 

técnicas, embora acumulem funções de coordenação. Todas fazem parte do Conselho Diretor, 

criado com a nova estruturação da empresa.  

As executivas reconhecem que o mais importante foi a adoção da sistematização dos 

processos por meio do “desenho” do passo a passo dos procedimentos. Atualmente, todos os 

processos são documentados, e as operações têm que seguir as orientações dos documentos. 

Para a diretoria, que viveu as dificuldades do início da empresa nesse aspecto, a maneira de 

trabalhar hoje é mais racional, mais organizada e mais produtiva.  

Para cada tipo de exame realizado pela Biocod existe o documento correspondente, que 

descreve como deve ser executado. Os procedimentos seguem o padrão da DCA, que, por sua 

vez, atende às exigências de controle de qualidade da ONA. Os processos têm sido 

aperfeiçoados regularmente, de acordo com a identificação da necessidade de mudanças, para 

as quais todos podem apresentar ideias de melhorias (Ideação), que passam por testes 

(Experimentação) antes de serem aprovadas (Sistematização). 

As alterações dos procedimentos podem ser sugeridas por qualquer funcionário e devem 

passar pelas etapas de teste e aprovação. A empresa, aliás, adotou um programa de incentivo à 

inovação, premiando as idéias acatadas.  
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Também existe um cronograma com as datas para a revisão dos processos, cuja avaliação é 

feita por pelo menos duas pessoas – uma faz a análise crítica, a outra aprova, ou não, as 

mudanças, que ocorrem geralmente em intervalos de, no máximo, um ano, podendo acontecer 

antes, se necessário.  

Desde a sistematização dos processos, foram criados indicadores para todas as áreas, o que 

permite ter um histórico dos resultados a partir de então. Para esse acompanhamento, são 

realizadas reuniões regulares, com os respectivos responsáveis, para a análise dos resultados e 

dos indicadores da empresa. Para cada objetivo estratégico da Biocod existe um indicador 

correspondente.  

Ainda em termos de gestão do conhecimento, a Biocod continua apresentando projetos a 

instituições de pesquisa e agências de fomento nacionais, alcançando bom índice de 

aprovação. Outra iniciativa, nesse sentido, direcionada aos funcionários, é a ajuda financeira 

para conclusão ou retomada dos estudos. Os resultados têm sido positivos. Há funcionários 

premiados por teses de mestrado desenvolvidas no ambiente da empresa. Também se observa 

o crescimento intelectual e social, além da satisfação pessoal de colaboradores que retomaram 

os estudos e, a partir daí, demonstram maior confiança e capacidade de trabalho.  

Além disso, os novos funcionários passam por um “treinamento de integração”, cuja 

finalidade principal é fazê-los conhecer a empresa e a função para a qual foram contratados. 

Eles recebem os documentos referentes aos processos que irão executar, o que propicia a 

validação do cumprimento dos procedimentos descritos. 

Ainda que não seja o maior laboratório do Brasil em número de exames, a Biocod tem 

parceiros em estados estratégicos, o que possibilita boa abrangência de atuação. O seu 

destaque fica por conta da qualidade de execução dos testes e do formato de gestão 

profissional implementado. Tudo isso posiciona a Biocod entre os cinco melhores laboratórios 

do País.  

O planejamento da empresa não extrapola três anos, porque a dinâmica do setor, que envolve 

tecnologia e inovação, passa por mudanças (novidades) constantes. Portanto, os objetivos 

principais para o desenvolvimento e o crescimento sustentável da Biocod estão atrelados à 

diversificação do portfólio, às melhorias contínuas das operações e à adoção das tecnologias 

disponíveis.  

Quando do estudo de caso, os indicadores da gestão na Biocod eram direcionados 

preferencialmente para o ambiente externo – cliente –, e agora, após os ajustes gerenciais e 

operacionais, o gerenciamento foi contemplado com a adoção de indicadores de eficiência 

e/ou eficácia dos processos internos – Processamento de Amostra, Indicador de Produtividade 

Setorial, Indicador de Produtividade por Colaborador entre outros –, que passaram a ser 

estratégicos.  

É perceptível através da análise dos indicadores uma melhoria significativa em vários 

aspectos gerenciais para o negócio, tais como: até 70% mais agilidade na entrega dos 

resultados e redução de 60% do custo direto no processamento das amostras.  

O estudo nos leva a questionamentos sobre o que estará acontecendo no ambiente interno de 

outras empresas, também de base tecnológica, que igualmente necessitam explorar e 

estabelecer condições favoráveis à criação e ao desenvolvimento do conhecimento 

organizacional.  
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6. Conclusão 

Há algum tempo o conhecimento organizacional é sinônimo de vantagem competitiva, e 

empresas que já perceberam as mudanças – notadamente as multinacionais, além das 

pioneiras, japonesas – praticam o gerenciamento sistemático do seu conhecimento como 

forma de fomentar a inovação e, assim, manter-se à frente dos concorrentes.  

Nonaka e Takeuchi (1997) sustentam que inovar é criar conhecimento e, nessa visão, é 

preciso recriar a empresa e todos dentro dela, em um processo contínuo de autorrenovação 

organizacional e pessoal. Segundo eles, para que isso aconteça plenamente, as habilidades 

compartilhadas com outros precisam ser internalizadas, isto é, modificadas, enriquecidas e 

traduzidas, de modo a se ajustarem à identidade e autoimagem da empresa.  

Infelizmente, esse modelo não tem paralelo comparativo em relação à maior parte das 

empresas brasileiras, pelo menos no que diz respeito ao estágio de evolução gerencial e de 

inserção no contexto da globalização. O empresariado nacional ainda tem um bom caminho a 

percorrer para se equiparar à profissionalização dos modelos de gestão das corporações 

internacionais.  

O quadro empresarial no Brasil leva a crer que a adoção de práticas para a criação e o 

gerenciamento do conhecimento organizacional está condicionada à cultura de gestão da 

empresa, ao nível de atualização gerencial de seus principais executivos, bem como à sua 

competência e disposição para assimilar e aceitar novos modelos de administração de 

negócios.  

Fundamentado na leitura de autores especialistas em Gestão do Conhecimento e, 

principalmente, no estudo de caso referido neste artigo, é possível relacionar algumas 

constatações que favorecem ou prejudicam a criação de um ambiente propício ao 

desenvolvimento do conhecimento organizacional que, acredita-se, estejam ao alcance de 

organizações de qualquer porte ou segmento de atuação, a saber: 

 Os principais executivos devem estar cientes da importância do conhecimento para a 

competitividade e sustentabilidade da empresa e comprometidos em alcançar esse 

objetivo;  

 A criação e a gestão do conhecimento devem fazer parte da cultura da empresa; 

 O conhecimento precisa ser identificado – onde está, o que se sabe, quem sabe o quê; 

 O conhecimento precisa ser compartilhado, e não ficar restrito a algumas pessoas ou 

departamentos, ou ainda ficar „armazenado‟, sem qualquer utilização; 

 Se no organograma não existe a função do gerente médio, é aconselhável criá-la ou 

escalar um funcionário para fazer o gerenciamento do saber da/na empresa; 

 A má condução ou deficiência gerencial prejudica ou interfere na gestão do conhecimento 

organizacional; 

 É necessário que todos os processos estejam sistematizados para a melhor aplicabilidade 

do conhecimento. 

Davenport e Prusak (1998) atestam que o conhecimento existe em qualquer empresa e se 

movimenta conforme sua utilização – produtiva ou improdutiva. As leituras e o estudo de 

caso comprovam a afirmação dos autores e possibilitam destacar a relevância do 

“movimento” do conhecimento para o desenvolvimento e a geração de novos produtos, 
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serviços ou negócios. E, repetindo, sua contribuição para a competitividade e o 

desenvolvimento sustentável da própria empresa. 

O raciocínio deveria ser simples: se o conhecimento existe, ele deve ser utilizado ou aplicado 

de maneira a incrementar o portfólio e os negócios da empresa. No entanto, as implicações 

para que o conhecimento organizacional se movimente e chegue a toda a empresa extrapolam 

as áreas de P&D e exigem a participação e a disposição de todos. 

Pelo que se viu, a gestão empresarial é tão fundamental quanto a gestão do conhecimento 

organizacional. Mais que isso, pode-se dizer que são questões intrinsecamente associadas e 

interdependentes, porque são integrantes e integradoras do empreendimento. Reconhecer essa 

conexão e promover ações que a favoreçam talvez seja o segredo para o desenvolvimento e o 

êxito sustentáveis de empresas baseadas em tecnologia e inovação. 

Acredita-se que a implementação da DCA, adequada ao contexto e ao estágio de desenvolvimento 

empresarial da organização, poderá mudar o cenário brasileiro e configurar-se num dos caminhos, 

se não o mais indicado, para promover a inovação na gestão organizacional.  
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