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A literatura sobre Gestão do Conhecimento apresenta o homem como 

elemento fundamental nos processos de criação, conversão e 

compartilhamento do conhecimento, reportando como causa freqüente 

de resultados insatisfatórios o não engajamento deeste nos seus 

projetos de implantação. Neste sentido, propõe-se um modelo para 

identificação para identificação dos fatores críticos de sucesso para a 

implantação da Gestão do Conhecimento nas organizações, com foco 

em um de seus processos intensivos em conhecimento que é o de 

desenvolvimento de produtos. A construção do modelo se inicia com 

uma pesquisa bibliográfica cujo objetivo é caracterizar os temas 

envolvidos, como também as ferramentas e métodos que darão suporte, 

constituindo-se na base teórica para este trabalho. A Teoria Geral de 

Sistemas fornece sustentação à construção das relações de influência 

que conduzem aos objetivos estratégicos da organização. O modelo foi 

aplicado em uma empresa de grande porte de Santa Catarina que 

expressa, em suas declarações de missão e visão, o anseio pela 

implantação da Gestão do Conhecimento. Em consonância com o 

embasamento teórico construído, optou-se por uma aplicação piloto no 

seu PDP, observando-se, além dos referenciais bibliográficos, aspectos 

complexos situados no seu contexto. Os objetivos deste trabalho foram 

atingidos e confirmados durante a aplicação. A aplicação do modelo 

possibilitou revelar os fatores críticos de sucesso para a implantação 

da Gestão do Conhecimento, como também a extensão desta influência 

aos seus objetivos, criando e mantendo condições favoráveis à sua 

implantação e continuidade. 
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1. Introdução 

A importância do conhecimento e de sua gestão, como fatores estratégicos para as 

organizações já é largamente aceita na academia (DRUKER, 2002; STEWART, 2004), tendo 

reflexos inclusive no surgimento de novas estruturas organizacionais, trazendo implicações 

para as práticas gerenciais, para as estratégias e para as tecnologias organizacionais (GARCIA 

et al., 2008). A velocidade com que mudanças ocorrem nos mercados, cuja consequência 

maior é a busca por entender antecipadamente as necessidades e percepções de seus clientes, 

configura-se como outro fator que impacta as organizações (CERYNO et al., 2007). 

O processo de desenvolvimento de produtos, sob esta perspectiva, torna-se cada vez mais 

crítico para a competitividade e sobrevivência empresarial, sendo que, enquanto nos processos 

produtivos se destaca o fluxo de materiais, o processo de desenvolvimento de produtos é 

caracterizado pelo fluxo intensivo de informações e conhecimento (PAHL & BEITZ, 1988; 

CLARK & FUGIMOTO, 1991; MORGAN & LIKER, 2006). O PDP, bem conduzido, 

implica na adoção de práticas da Gestão do Conhecimento, o que, por sua vez, fomenta a 

formação de competências e a cultura da inovação na organização (AMARAL et al., 2006). 

O conhecimento tornou-se, por meio de sua identificação, criação, compartilhamento e 

valorização, um dos principais instrumentos para a competitividade das organizações, 

considerando-se relevantes tanto a gestão do conhecimento explícito, como a do 

conhecimento tácito e a criação de novos conhecimentos (TAKEUSHI, 1998). Observa-se, 

contudo, que muitas das iniciativas de Gestão do Conhecimento apresentam resultados aquém 

dos esperados por não estarem, as empresas e os indivíduos que a constituem, preparados para 

as demandas de tais processos (TAKEUSHI, 1998; DAVENPORT et al., 1998; THIEL, 2002; 

LIN et al., 2005). Tais considerações influenciaram este estudo que visa identificar aqueles 

fatores que podem potencializar ou mitigar as chances de sucesso na implantação da Gestão 

do Conhecimento no PDP de uma organização. 

Os resultados da aplicação do modelo desenvolvido indicam que o mesmo possibilita a 

identificação e conseqüente ação sobre os fatores críticos para a implantação da Gestão do 

Conhecimento em um processo estrategicamente crítico, como é o caso do Processo de 

Desenvolvimento de Produtos. 

2. Revisão de literatura 

Neste item será apresentado o embasamento necessário aos temas Gestão do Conhecimento e 

Processo de Desenvolvimento de Produtos, de forma a possibilitar a construção das relações 

causais que farão parte do escopo do trabalho. Também serão abordados os fatores 

considerados críticos para que as organizações iniciem projetos de implantação com maiores 

chances de sucesso. 

2.1 O processo de desenvolvimento de produtos 

O desenvolvimento de produtos busca atender às necessidades do mercado, considerando-se o 

alinhamento com a estratégia organizacional, as possibilidades e restrições tecnológicas 

existentes, e apresentar como resultado especificações de projeto de produto e processos 

factíveis à manufatura (AMARAL et al, 2006). Tal processo se estende ao acompanhamento 

do produto após o seu lançamento - distribuição, vendas e serviços pós-venda - indo até o 

planejamento de sua descontinuidade (EEKELS E ROOSEMBURG, 1995; ULRICH E 

EPPINGER, 1995; AMARAL et al., 2006). O PDP está, também, inserido no processo de 
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inovação da organização, tendo, portanto, impacto na sua sobrevivência de longo termo 

(EEKELS & ROOSEMBURG, 1995). Isto, por sua vez, implica em gerar e disponibilizar o 

conhecimento necessário para a produção, distribuição, uso e descarte de bens e serviços, a 

partir da interpretação das necessidades de mercado, da estratégia empresarial, das 

oportunidades tecnológicas disponíveis e da integração processológica das diversas áreas da 

empresa, como também da sua cadeia de suprimentos. Sua abrangência compreende o 

planejamento e gerenciamento da carteira de produtos e de projetos, a especificação de todos 

os recursos e procedimentos da manufatura, existentes ou a serem desenvolvidos, e, também, 

as informações e serviços necessários ao uso, manutenção e descontinuidade dos produtos 

(OTTO & WOOD, 2001), caracterizando-se, portanto, como de uso intensivo de 

conhecimento. 

 Como forma de sistematizar o desenvolvimento de produtos, adotam-se abordagens 

metodológicas que encadeiam uma lógica de execução suas etapas, passos e atividades. As 

primeiras abordagens para o PDP se caracterizavam por um viés prescritivo, orientando a 

divisão do processo em fases seqüenciais, agrupando atividades correlatas, de acordo com as 

fases de projeto inerentes à transformação de uma idéia em produto. O caráter seqüencial 

destas primeiras metodologias refletia e carregava em seus resultados a cultura departamental 

vigente à época. Dentro desse conceito figuram metodologias de projeto como as de Asimow 

(1962), Pahl & Beitz (1977), Hubka (1980), French (1985) e Roozemburg & Cross (1991).  

O aumento da concorrência, mercados ampliando-se a níveis globais, e os benefícios 

conseguidos com a evolução nas tecnologias de informação e comunicação, conduziram as 

organizações e a academia no desenvolvimento de novas abordagens para o PDP, capazes de 

entregar resultados mais rápidos e de melhor qualidade (YOUSSEF, 1994). Juntam se a estas, 

novas abordagens para a qualidade, complementares às cinco clássicas de Garwin, que 

acabaram por ampliar o escopo do processo de desenvolvimento de produtos (Paladini, 2008). 

Dentre essas abordagens, destacam-se a Engenharia Simultânea (ANDREASEN & HEIN, 

1987; ULLMAN, 1992; EEKELS & ROOZEMBURG, 1995; LIKER et al., 1999), a 

abordagem das revisões de fase (Stage Gates) (COOPER et al., 1998) e o Desenvolvimento 

Integrado de Produtos (ANDREASEN E HEIN, 1987, AMARAL et al, 2006). Seguindo a 

evolução das abordagens para o processo de desenvolvimento, verifica-se que a academia tem 

dedicado atenção para uma recente variante chamada de Abordagem Enxuta. O 

desenvolvimento Enxuto se aproxima da Engenharia Simultânea, porém analisando 

simultaneamente um conjunto de alternativas e retardando a definição final do projeto, dando 

ênfase às fases de prototipagem e fazendo uso intensivo do conhecimento organizacional 

(WARD et al., 1995; GARZA, 2005; AMARAL et al., 2006). 

Uma característica comum a todas as abordagens para o PDP é o fluxo intensivo de 

informações e conhecimentos. Considerando-se a influência relevante desta característica nas 

novas abordagens, os próximos tópicos apresentam os conceitos fundamentais da Gestão do 

Conhecimento e sua aderência ao PDP.  

2.2 Gestão do Conhecimento e organizações complexas 

Davenport (1998, p. 6), considera o conhecimento uma “mistura fluida de experiência 

condensada, valores, informação contextual e insight experimentado, a qual proporciona uma 

estrutura para a avaliação e incorporação de novas experiências e informações”. Nesse 

sentido, são as interações humanas inseridas em um contexto organizacional que geram o 

conhecimento que normalmente está inserido nos processos, nas práticas e no conjunto de 

valores da organização (DAVENPORT, 1998). 
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O conhecimento humano é criado e expandido por meio de interações sociais entre 

conhecimentos tácitos e explícitos, deliberando um processo que, na organização, amplia os 

conhecimentos criados por indivíduos e os concretiza como parte do sistema de conhecimento 

organizacional (HUSTAD, 2004). Nas organizações, os processos de ampliação do 

conhecimento são orientados por duas dinâmicas, quais sejam “a conversão do conhecimento 

de tácito para explícito, e a transferência de conhecimento” nas esferas interpessoal, intra-

organizacional e interorganizacional. Essas duas dinâmicas se apresentam de quatro formas 

distintas: socialização do conhecimento; a explicitação; a combinação; e a incorporação 

(CHOO, 2003). A criação de conhecimento organizacional se dá pela repetição cíclica destes 

modos de conversão de conhecimento, a partir do novo conhecimento proporcionado pela 

interiorização (THIEL, 2002; CHOO, 2003). 

Nas organizações, o ciclo do conhecimento envolve: a criação de significado, para dar sentido 

aos sinais emitidos pelo ambiente onde ela se insere; a construção do conhecimento, para 

preencher as lacunas de conhecimentos necessários à consecução dos objetivos 

organizacionais oriundos da criação de significado e; a tomada de decisões, que capacita a 

organização a se adaptar ao novo cenário (CHOO, 2003, p. 327-380). Entende-se, então, a 

Gestão do Conhecimento como o conjunto de processos que governam a criação, 

disseminação e utilização do conhecimento com o objetivo de alcançar os objetivos da 

organização (ROWLEY, 1999;ANGELONI, 2006). Os projetos de implantação de Gestão do 

Conhecimento podem ser classificados quanto aos seus objetivos, em quatro abrangentes 

categorias: criação de repositórios de conhecimento; melhoria do acesso ao conhecimento; 

melhoria do ambiente organizacional para os processos de criação, compartilhamento e uso do 

conhecimento; e por fim, gerenciar o conhecimento como um ativo de forma a ser mensurado 

e obter valor monetário para a organização (ROWLEY, 1999). 

Independentemente da categoria à qual se enquadra, um projeto de implantação de Gestão do 

Conhecimento deve levar em consideração os objetivos organizacionais, suas características, 

seus processos críticos geradores de diferenciação, e sua cultura. Verifica-se na literatura que 

não existe uma forma única de se conduzir tal implantação, porém identificam-se fatores 

comuns àqueles considerados de bom êxito. Nesse sentido, tais fatores, atividades ou práticas 

existentes ou a serem desenvolvidas, atributos ou características que podem influenciar o 

sucesso ou falha de uma iniciativa de implantação da Gestão do Conhecimento devem ser 

analisados e tratados como fatores críticos para o seu sucesso (VEEN, 2002; WONG, 2005).

  

Capra (2003, p. 112) acredita que uma abordagem das organizações como “redes não lineares 

complexas, nos dê novas idéias sobre a natureza da complexidade e nos ajude assim a lidar 

com as complicações do ambiente empresarial de hoje em dia”. Tal crença norteia este 

trabalho na medida em que se pretende estabelecer relações entre os requisitos essenciais para 

a implantação da Gestão do Conhecimento e as demandas do Processo de Desenvolvimento 

de Produtos. Velho (2003, p. 27) afirma que “na sociedade complexa, particularmente, a 

coexistência de diversos mundos constitui a sua própria dinâmica”, referindo-se aos 

indivíduos que, ao interagir, carregam toda uma bagagem de significados formados ao longo 

de suas trajetórias nas diversas esferas de suas vidas. 

Morin (2000, pp. 35-40) denota que o conhecimento pertinente é complexo e contextualizado. 

Ainda, segundo o autor, o conhecimento é também multidimensional e global, referindo-se a 

inter-retroação entre as partes e o todo, o todo e as partes e das partes entre si.  Nesse sentido, 

a Dinâmica de Sistemas será utilizada neste trabalho para o entendimento das estruturas e do 

comportamento dos sistemas por elas formados, focando-se as conseqüências, para a 
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implantação da Gestão do Conhecimento. Bortolanza (2005, pp. 58-60) sustenta que o 

pensamento sistêmico permite “romper com a linearidade das relações causais”, na medida 

em que se admite o inter-relacionamento simultâneo, onde variáveis podem ser ao mesmo 

tempo causa e efeito. Este inter-relacionamento pode resultar na formação de enlaces 

fechados que podem desenvolver comportamentos internos de controle ou de reforço, dadas 

as formas influências mutuamente estabelecidas entre seus componentes, como também no 

estabelecimento de relações de fluxo que representam a transferência de recursos entre os 

sistemas. 

Os próximos tópicos serão dedicados à identificação, na literatura, dos fatores que podem 

influenciar no sucesso dos projetos de implantação da Gestão do Conhecimento. 

2.3 Fatores críticos à implantação da Gestão do Conhecimento 

A literatura apresenta um bom número de estudos sobre fatores que afetam a Gestão do 

Conhecimento e, particularmente, sua implantação nas organizações. Nesse sentido, foi 

conduzida uma pesquisa profunda na literatura que identificou os fatores considerados críticos 

para iniciativas implantação da Gestão do Conhecimento nas organizações: 

 A adoção de uma plataforma de trabalho para implantação de Gestão do Conhecimento 

deve ser o primeiro passo de um projeto de na medida em que fornece orientação e 

estruturação adequada para a sua prática nas organizações (ASPINWAL et al., 2004; LIN 

et al., 2005). As plataformas para a implantação da Gestão do Conhecimento podem ser 

prescritivas, descritivas ou híbridas, na medida em que orientem sobre os procedimentos da 

Gestão do Conhecimento, descrevam-na e identifiquem seus atributos, ou abordem ambas 

as questões. 

 O suporte da alta direção é crucial para iniciativas de Gestão do Conhecimento, como de 

resto para qualquer iniciativa que incorra em uma transformação profunda na organização 

(CHOURIDES et al., 2003; CIKM, 2003; WONG, 2005). A manifestação desse suporte se 

da na forma de uma clara comunicação da importância da Gestão do Conhecimento para a 

organização, pelo comportamento pró-ativo em relação à troca de conhecimentos, pelo 

incentivo ao trabalho em equipes e pela provisão de recursos (DELBECQ & MILLS, 1985; 

AMABILE, 1996; JARRAR, 2002; CONNELLY, 2003; CHUA, 2003; WONG, 2005). 

 Um projeto de implantação de Gestão do Conhecimento deve reconhecer a natureza do 

conhecimento a ser tratado, identificar necessidades e oportunidades com relação à Gestão 

do Conhecimento e prever diferentes estratégias para fazê-lo (WIIG, 1999; SOLIMAN, 

2000; JARRAR, 2002; ASPINWALL et al. 2004). 

 Uma boa estratégia de Gestão do Conhecimento deve estar ajustada a situação e o contexto 

da organização, como também dar suporte a um aspecto de significativa importância para 

esta, tendo seus objetivos alinhados com os objetivos estratégicos de tal empresa 

(SUNASSE e SEWRY, 2003; ASPINWAL et al., 2004; WONG, 2005; LIN et al., 2005). 

 O estabelecimento de uma infra-estrutura para a Gestão do Conhecimento é crucial para 

seu projeto de implantação, podendo esta ser realizada através de uma coordenação central, 

com equipes e papéis definidos para o desempenho de tarefas inerentes à Gestão do 

Conhecimento (LIEBOWITZ, 1999; EZINGEARD et al., 2000; CIKM,2003; WONG, 

2005). 

 Adoção de uma visão baseada em processos da Gestão do Conhecimento, tais como 

criação, armazenamento, disseminação, compartilhamento, aplicação e uso, que são a sua 

essência e se referem ao que pode ser feito com o conhecimento nas organizações 

(ASPINWALL et al, 2004; WONG, 2005). Wong (2005, p. 271), sugere que os processos 
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da Gestão do Conhecimento podem ser “incorporados às atividades diárias dos 

funcionários, de forma a se tornarem práticas comuns na organização”. A não integração 

dos processos da Gestão do Conhecimento nos processos rotineiros da Organização pode 

se tornar um impedimento importante para a sua implantação (CIKM, 2003). 

 Investimentos em Gestão do Conhecimento devem ser feitos sob uma profunda análise dos 

recursos disponíveis em uma organização, sendo aconselhável que esta análise faça parte 

do estudo de viabilidade de tal projeto (LEVETT et al., 2000). Tais recursos se referem aos 

de ordem financeira, em tecnologia de informação e comunicação, infra-estrutura para o 

projeto, recursos humanos e o tempo (CIKM, 2003; WONG, 2005). 

 Avaliação de benefícios e criação de valor que são de difícil determinação, quando ligadas 

à iniciativas de Gestão de Conhecimento, devem ser sua principal meta, no sentido de 

permitir aos membros da Organização a percepção dos benefícios por ela gerados (CIKM, 

2003; WONG, 2005, p. 270). 

 A ênfase dada pela literatura à cultura organizacional permite inferir que um projeto de 

implantação de Gestão do Conhecimento deverá estar adequado à cultura vigente, ou esta 

deverá ser mudada de forma a viabilizar a implantação de tal processo (DAVEMPORT et 

al., 1998; WONG, 2005). Uma cultura organizacional favorável a Gestão do 

Conhecimento se caracteriza pela predisposição à exploração, pelo encorajamento à 

inovação, ao compartilhamento do conhecimento como forma de multiplicá-lo, e a 

reutilização deste como forma de valorizá-lo (WONG, 2005). 

 A capacitação tem papel importante no desenvolvimento do projeto de implantação da 

Gestão do Conhecimento (CIKM, 2003), na medida em que torna possível às pessoas 

entenderem os seus conceitos, prepararem-se para a comunicação, para o 

compartilhamento de conhecimento, para a construção de equipes ou em rede, a busca por 

inovação, o aprendizado com os pares, e a criatividade (HORAK, 2001). 

 O sucesso de um projeto de implantação de GC depende da motivação dos participantes 

em compartilhar seu conhecimento, sendo nesse sentido, favorecido quando feito uso de 

políticas motivacionais e de recompensa que incentivem o trabalho coletivo, o 

compartilhamento, a criatividade e a inovação (Lin et al., 2005, WONG, 2005). Nesse 

sentido, Davenport (1998, p. 56) já afirmava que o “conhecimento é invisivelmente criado 

na mente das pessoas, e somente o ambiente organizacional adequado as motivará a criá-

lo, compartilhá-lo e usá-lo.” 

Os principais conceitos inerentes ao Processo de Desenvolvimento de Produtos, à Gestão do 

Conhecimento e sua implantação nas organizações, foram aqui identificados e apresentados. 

Entendendo-se as organizações como sistemas complexos, faz-se necessária a particularização 

da análise dos fatores considerados críticos para que os processos de criação, conversão e 

compartilhamento de conhecimento sejam nelas inseridos. Nesse sentido, propõe-se um 

modelo de identificação dos fatores críticos para a implantação de Gestão do Conhecimento 

na organização pesquisada, com foco inicial no Processo de Desenvolvimento de Produtos, 

por ser este reconhecidamente intensivo em conhecimento. O próximo item dedica-se a 

apresentação e detalhamento do modelo. 

3. Modelo proposto 

O modelo proposto parte do pressuposto de que as organizações funcionam como sistemas 

complexos não lineares, conceito fundamental da Dinâmica de Sistemas, compostos por 

diversos atores inter-retroagindo mutuamente, sob influência de significados próprios ou 

coletivos formados ao longo de suas existências (MORRIN, 2000; CAPRA, 2003). 

Constituindo-se de nove etapas, o modelo se inicia com o reconhecimento da organização, 
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seus objetivos estratégicos e o desdobramento destes para o desenvolvimento de produtos. 

Estas informações orientam a elaboração dos objetivos estratégicos para a Gestão do 

Conhecimento e orientam a identificação dos seus fatores críticos de sucesso. Em sua etapa 

final, o modelo propõe a realização do diagnóstico das dos fatores críticos identificados, de 

forma a subsidiar a tomada de decisão por parte dos seus gestores. A Figura 1 apresenta o 

modelo desenvolvido. 

 
 

Figura 1: Modelo de ação sobre o clima organizacional para a implantação da GC. 

Do ponto de vista da abordagem, a presente pesquisa tem caráter qualitativo, considerando a 

existência de uma relação dinâmica entre o mundo real e os indivíduos, estes últimos 

caracterizados por suas interpretações subjetivas dos fatos, cuja revelação não 

necessariamente pode ser traduzida em números, mas sim por ferramentas lógicas e de 

observação (RICHARDSON; PERES, 1999). É de natureza prática, posto que revela verdades 

e interesses localizados, visando a criação de conhecimento para a aplicação prática. 

Etapa 1: 

Formação da Equipe 

Etapa 2: 

Identificar os objetivos estratégicos da organização 

Etapa 3 

Avaliação de Portfólio de Produtos 

Etapa 6: 

Identificar os FCS para a implantação da Gestão do Conhecimento 

Etapa 9: 

Diagnóstico dos Fatores Críticos de Sucesso 

Etapa 5: 

Identificar as relações causais entre os objetivos da GC no PDP e os 

objetivos estratégicos organizacionais 

 

Etapa 4: 

Elaborar os objetivos estratégicos para a gestão do conhecimento no 

PDP 
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4. Aplicação e resultados 

4.1 Descrição da empresa pesquisada 

A empresa pesquisada atua no estado de Santa Catarina, Brasil, e está vinculada a uma 

organização de abrangência nacional, com mais de 60 anos de existência, que coordena cerca 

de 500 unidades operacionais, atendendo aproximadamente 1.700.000 pessoas por ano. Em 

Santa Catarina, sua estrutura compreende mais de 1000 empregados distribuídos em todas as 

regiões do estado, nos seus 22.000 m
2
 de área construída. 

Tendo a implantação da Gestão do Conhecimento como objetivo expresso em suas 

declarações de Missão e Visão, a empresa decidiu por um projeto piloto no seu processo de 

Desenvolvimento de Produtos, por sua importância estratégica. 

4.2 Descrição da aplicação e resultados obtidos 

A formação da equipe de trabalho foi auxiliada pela aplicação de critérios desenvolvidos a 

partir dos conceitos teóricos inerentes à GC e ao PDP, abordados neste artigo. Tais critérios 

foram dispostos em uma matriz de priorização (HRONEC, 1994), que orientou a seleção dos 

candidatos de acordo com suas competências para o projeto. Como resultado, obteve-se uma 

equipe multifuncional composta por 6 integrantes, representando as divisões: comercial, de 

desenvolvimento de produtos, de planejamento estratégico, e de publicidade e propaganda. 

A identificação dos objetivos estratégicos da organização foi feita através de pesquisa 

documental no seu Plano Estratégico. Os objetivos identificados foram priorizados, com o 

auxílio do diagrama de Mudge (CSILLAG, 1995), e aplicados na avaliação do portfólio de 

produtos da organização pesquisada através do uso de Scoring Models (COOPER et al., 

2001). O ranking final dos projetos orientou a determinação dos objetivos estratégicos da 

Gestão do Conhecimento, objeto da Etapa 4 do modelo. 

Para elaborar os objetivos estratégicos da Gestão do Conhecimento, na sua implantação para o 

PDP da empresa pesquisada, a equipe foi estimulada a desenvolver as suas declarações de 

Missão e Visão. Para tanto, utilizou-se o Brainstorming Clássico (PAHL & BEITZ, 1996).  

As declarações de Missão e Visão obtidas são a seguir apresentadas, respectivamente: 

a) Oportunizar aos colaboradores os conhecimentos relevantes, por meio da 

identificação, documentação melhoria e uso de seus processos, para melhor atingir os 

objetivos PDP; 

b) Ter implantado, até 2010, as práticas da Gestão do Conhecimento no Processo de 

Desenvolvimento de Produtos; 

Utilizando-se do método 6-3-5 aplicado sobre as quatro formas sob as quais ocorrem as 

dinâmicas de conversão do conhecimento, conforme detalhado na Figura 2, e de diagramas de 

afinidades para a categorização das idéias geradas, foram determinados os objetivos 

estratégicos para a gestão do conhecimento. 

Tais objetivos, depois de filtradas as redundâncias, foram também priorizados e são a seguir 

apresentados em ordem de prioridade: 

a) Reconhecer, estimular e criar formas de valorizar os resultados das equipes; 

b) Desenvolver e implantar ações de Endomarketing; 

c) Institucionalizar a gestão por processos; 

d) Propiciar ambientes favoráveis à socialização; 
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e) Utilizar os recursos e práticas da Gestão do Conhecimento no mapeamento, criação e 

melhoria de processos; 

f) Criar e implantar equipes multidisciplinares para a condução de novos projetos; 

g) Criar, implantar e disponibilizar pesquisas relevantes; 

h) Propiciar e participar de grupos de discussão para socialização e combinação dos 

conhecimentos; 

 
 

Figura 3: Perguntas para a obtenção dos objetivos estratégicos da GC. Adaptado de Kaplan & Norton, 1997 

Os resultados desta etapa foram utilizados para identificação dos fatores críticos para a 

implantação da Gestão do Conhecimento, como também na identificação das relações de 

causa e efeito que levam a sua consecução. 

A identificação das relações causais entre os objetivos estratégicos da Gestão do 

Conhecimento no PDP e os objetivos estratégicos da organização foi obtida através do 

preenchimento da matriz de relacionamentos apresentada na Figura 4. Na primeira coluna da 

matriz são relacionados os objetivos estratégicos da Gestão do Conhecimento, elaborados na 

Etapa 4, aqui tratados como causa e, na sua primeira linha os objetivos estratégicos da 

organização, identificados na Etapa 2, agora tratados como efeito ou conseqüência. 

A distribuição da importância encontrada entre os objetivos para a Gestão do Conhecimento 

no alcance dos objetivos estratégicos organizacionais foi considerada pela equipe como 

suficiente para validá-los, passando-se então para a próxima etapa do modelo. A identificação 

Visão e 

estratégia da 

G.C 
 

Socialização 

Para obtermos                       Objetivos 

o compartilhamento              Medidas 

do conhecimento      Metas 

 ao longo do PDP,      Iniciativas                    

quais objetivos                       

deveremos perseguir? 

Interiorização 

Para que o  

conhecimento               Objetivos 

necessário seja             Medidas 

interiorizado                 Metas 

formando                      Iniciativas 

competências 

relevantes ao PDP,  

quais objetivos  

deveremos perseguir? 

Exteriorização 

Para obtermos 

sucesso na                             Objetivos 

codificação dos                     Medidas 

conhecimentos que               Metas 

 possam ser                           Iniciativas 

transmitidos na forma 

de princípios ou regras, 

que objetivos devemos  

perseguir? 

Combinação 

Para viabilizarmos 

a criação de novos               Objetivos 

conhecimentos                     Medidas 

a partir da                             Metas    

combinação de                     Iniciativas  

conhecimentos já 

codificados, que  

objetivos deveremos 

perseguir?” 
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dos fatores críticos de sucesso para a implantação da gestão do conhecimento foi feita com o 

auxílio do diagrama de Ishikawa (HRONEC, 1994), seguindo-se da construção de uma matriz 

equivalente a da figura 4, tento agora os fatores de impacto identificados na coluna das causas 

e os objetivos estratégicos da Gestão do Conhecimento na primeira linha, como efeito. 

Aplicando-se Pareto (PMI-MG, 2002, p. 83), obteve-se a lista de Fatores Críticos de Sucesso. 

para a implantação da Gestão do Conhecimento. A Figura 5 apresenta a listagem dos fatores 

críticos identificados. 
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Figura 4: Matriz de relacionamentos entre Objetivos da GC no PDP e objetivos estratégicos organizacionais 

Fatores críticos para a implantação da Gestão do 

Conhecimento na divisão: 

Detalhamento dos seus significados; 

Banco de idéias A existência deste recurso é vista como fundamental 

para a gestão do conhecimento no setor. 

Comunicação A comunicação deve ser clara e eficaz  

Cultura gerencial Dar exemplo e praticar ações favoráveis aos às 

dinâmicas da Gestão do Conhecimento. 

Cultura organizacional Idem a anterior, porém abrangendo a organização. 

Disponibilidade de metodologia Adoção de metodologias conhecidas para os processos 

internos e de tomada de decisão. 

Equipe qualificada Qualificação da equipe alinhada aos objetivos da 

organização. 

Estrutura física Disponibilidade de recursos físicos necessários ao 

desempenho do trabalho. 

Liberdade de expressão Considerada importante para que os conhecimentos 

sejam difundidos. 

Memória de projetos Criar e disponibilizar memória organizacional. 

Formalização de processos Os processos devem estar formalizados, como 

também sua criação e melhoria seguirem 

metodologias claras e conhecidas. 
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Práticas gerenciais Decorrentes da cultura gerencial, estas devem estar 

alinhadas com as práticas favoráveis aos modos de 

conversão do conhecimento. 

Processos de feed back Devem ser claros, objetivos e construtivos. 

Recursos tecnológicos Disponibilidade destes recursos para o 

desenvolvimento do trabalho. 

Reuniões em grupo Fomentar e buscar torná-las propícias ao 

compartilhamento e criação de conhecimentos. 

Tamanho da equipe Deve ser adequada ao trabalho que lhe é delegado. 

Figura 6: FCS para a implantação da Gestão do Conhecimento. 

A partir da identificação dos fatores críticos de sucesso, a equipe foi convidada a refletir eles 

procurando identificar os indicadores que os revelam na organização, bem como valores 

mínimos e aceitáveis para tais indicadores sob a ótica da implantação da Gestão do 

Conhecimento. Tal processo conduziu ao estabelecimento de três patamares: desempenho 

insuficiente, indicando a necessidade de esforços imediatos para a sua melhoria; desempenho 

mínimo, indicando a necessidade de melhorias visando sua elevação para o terceiro patamar, 

e; desempenho desejável, indicando que os mesmos oferecem condições desejáveis para a 

implantação da Gestão do Conhecimento, não se descartando a adoção de melhorias contínuas 

para os mesmos. A definição dos indicadores apropriados englobou também a forma com que 

são mensurados na organização, possibilitando a realização do seu diagnóstico e, a partir 

deste, a identificação dos Fatores Críticos deficitários ou com desempenho insuficiente, 

concluindo assim a aplicação do modelo. 

5. Conclusão 

A bibliografia que trata a Gestão do Conhecimento apresenta uma preocupação quanto à 

efetiva implantação de suas práticas, especialmente no que tange a necessidade de se conhecer 

os fatores que exercem influência sobre o indivíduo no sentido de favorecer ou não a sua 

disposição à adoção das práticas da Gestão do Conhecimento na condução diária de suas 

atividades. Visando a identificação de tais fatores e a viabilização de sobre eles exercer 

alguma influência, sugeriu-se a sua caracterização, e o estabelecimento das relações de 

causalidade entre eles, os objetivos estabelecidos para a Gestão do Conhecimento e os 

objetivos estratégicos organizacionais. 

 O objetivo geral de desenvolver um modelo para a identificação dos fatores críticos de 

sucesso para a implantação da Gestão do Conhecimento foi alcançado. O domínio dos fatores 

críticos à sua implantação permitiu à equipe de trabalho identificar, através dos indicadores 

que os revelam, quais os níveis de maturidade deles na organização pesquisada. O 

conhecimento combinado a partir das fontes bibliográficas também permitiu perceber a 

necessidade de se alinhar a estratégia para a implantação da Gestão do Conhecimento com a 

estratégia geral da organização pesquisada e seus desdobramentos na mesma. O caráter cíclico 

do modelo permite o acompanhamento de tais fatores em vários estágios da organização, o 

que é relevante dada a constatação na literatura do vínculo destes com a cultura e, por 

conseqüência com o clima organizacional. 

 Por fim, a aplicação do modelo revelou que, embora com ligeiras diferenciações nas 

descrições dos fatores lá identificados, todos guardam certa relação com aqueles fatores 

determinados pela revisão bibliográfica, confirmando a aplicabilidade do modelo. 

 Neste trabalho, pôde-se verificar que os investimentos necessários para a implantação 

da Gestão do Conhecimento nas organizações são via de regra, vultosos e que incursões neste 
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sentido, sem a devida preparação dos atores envolvidos, tem apresentado resultados aquém 

dos esperados. Isto posto, recomenda-se a identificação e ação sobre seus fatores críticos de 

sucesso, de forma a torná-los favoráveis à implantação da Gestão do Conhecimento como 

parte de quaisquer projetos desta natureza. Cabe informar também que estão sendo 

conduzidas novas pesquisas no sentido de, a partir dos resultados aqui obtidos, identificar 

ações que maximizem as chances de potencializar os efeitos daqueles fatores favoráveis à 

implantação da Gestão do Conhecimento e minimizar os efeitos daqueles que lhes são 

desfavoráveis. Os resultados desta nova etapa serão objeto de publicação futura. 
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