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Gestão do conhecimento e
sustentabilidade nas médias e grandes
empresas de Campina Grande do Sul e
Quatro Barras - RS
REGINALDO DOS SANTOS CORDEIRO ET AL

O presente artigo de revisão e de estudo multicaso visa diagnosticar a relação
existente entre os investimentos realizados por organizações de médio e grande
porte dos municípios de Campina Grade do Sul e Quatro Barras, Estado do
Paraná, em gestão estratégica do conhecimento e da aprendizagem, e o
processo de sustentabilidade destas organizações no seu mercado de atuação.
Crê-se, como pressuposto básico, que a gestão estratégica do conhecimento e
da aprendizagem é fator preponderante no alcance da satisfação de clientes
internos e externos. Acredita-se que, com isso, as organizações tendem a obter
um nível mais elevado de poder de competitividade e consequente
sustentabilidade. Crê-se ainda que o alto grau de competitividade predominante
no mundo dos negócios tem comprometido a sustentabilidade de muitas
organizações; estas, muitas vezes por desinformação ou até mesmo por falta de
flexibilidade de seus dirigentes, deixam de perceber algumas soluções que
poderiam certamente contribuir para amenizar os efeitos dessa acirrada
competição. Ainda com base no fato de que se vive, inquestionavelmente, a era
da informação e do conhecimento, espera-se que as organizações candidatas a
vencedoras sejam aquelas que mais acreditam e investem em desenvolvimento
permanente do seu capital intelectual, permitindo uma maior consolidação dos
seus objetivos e metas de crescimento e sustentabilidade.
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This review article and multicase study aimed at diagnosing the relationship
between the investments made by organizations large and medium-sized
municipalities of Campina Grade do Sul and Quatro Barras, State of Parana in
strategic knowledge management and learning, process and the sustainability of
these in your market. It is believed, as a basic premise, that strategic
management of knowledge and learning is a major factor in achieving the
satisfaction of internal and external customers and, thus, organizations tend to
get a higher level of competitive power and consequent sustainability. It is
believed also that the high degree of competitiveness prevailing in the business
world, has compromised the sustainability of many organizations, which often
misinformed or even lack of flexibility of its leaders, fail to realize that some
solutions could certainly help to mitigate the effects of fierce competition. Still,
based on the fact that one lives, unquestionably, the information age and
knowledge, it is expected that organizations are seeking to win over those who
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believe and invest in ongoing development of its intellectual capital, allowing
further consolidation their objectives and goals for growth and sustainability.
Key-words: Learning, knowledge, development, management and
sustainability.

1

INTRODUÇÃO

Precisa-se de força competitiva! Atualmente as organizações estão enfrentando um cenário
onde a concorrência apresenta-se cada vez mais acirrada, resultado de um mercado cada vez
mais imprevisível, fruto de um ambiente que se encontra em constantes mudanças. O
conhecimento sempre teve seu espaço entre todas as sociedades, porém, recentemente, com o
avanço e a expansão da economia informacional, as organizações se deram conta de sua
importância pelo diferencial proporcionado, que representa ganho valioso em recursos
estratégicos para as pessoas e organizações, e ainda por ser capaz de atingir todo o ambiente
dos negócios.
O crescente fluxo de informações torna a demanda pela aprendizagem uma meta constante,
tendo como objetivo alcançar a melhoria contínua, a fim de aprimorar conhecimentos em
todos os âmbitos, tanto do indivíduo quanto do meio organizacional. Pode-se definir a
aprendizagem como um processo mental ativo, que resulta das tentativas de interagir e
compreender o ambiente em que a pessoa está inserida.
O conhecimento é, desse modo, resultado da aprendizagem e ao mesmo tempo impõe a busca
por novas aprendizagens. Conhecimento não pode ser visto como produto de uma invenção
casual, pois o mesmo resulta de um processo de reelaboração construtiva, socialmente
compartilhado e constantemente aprimorado, pois não possui caráter padrão pré-estabelecido;
atua como efeito positivo da própria subjetividade humana.
Segundo Davenport e Prusak (2001), as organizações, só nos últimos anos, passaram a
valorizar a experiência e o know-how de seus funcionários, ou seja, seu conhecimento. Isso
ocorreu por que as empresas estavam deixando de arrecadar milhões com demissão ou
aposentadoria de seus colaboradores, que, ao se afastarem da organização, levavam consigo o
conhecimento construído e constituído durante o seu tempo de permanência no emprego, bem
como o conhecimento provindo de experiências anteriores.
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Nos municípios de Campina Grande do Sul e Quatro Barras, Estado do Paraná, inúmeras
organizações vêm adotando a gestão estratégica do conhecimento para enfrentar os novos
desafios impostos pela globalização econômica, como meio de garantir a sobrevivência no
mercado, por isso essas organizações buscam ampliar seu desenvolvimento e romper barreiras
com base na sustentabilidade, pois dessa forma, evitam a sua extinção no competitivo mundo
dos negócios.
Propõe-se como hipótese fundamental desta pesquisa que, entre as soluções mais evidentes
está o investimento no capital intelectual da empresa, como forma de se poder contar com
maior quantidade e qualidade de potenciais humanos indispensáveis ao crescimento e
sustentabilidade organizacional, tais como: percepção mais acentuada da organização quanto
ao comportamento e expectativas dos seus stakeholders; maior sensibilidade quanto à
relevância do comprometimento das pessoas com as expectativas e objetivos da empresa e
desta para com aquelas; níveis mais elevados de iniciativa, lealdade e responsabilidade, entre
outros. Na análise multicaso, chegou-se ao número amostral de 12 empresas com o perfil
anteriormente descrito, nas quais foi aplicado questionário fechado contendo 30 afirmativas.

2. GESTÃO ESTRATÉGICA DO CONHECIMENTO

Pode-se afirmar que o conhecimento é um recurso intangível, que reside essencialmente na
mente das pessoas. Seu conceito consiste na prática de agregar valor à informação e de
distribuí-la, como um conjunto de processos que visa colaborar para a criação, captura e
compartilhamento desse conhecimento. Para melhor entender a gestão do conhecimento, será
essencial entender o conceito de conhecimento, e suas características, que se divide em:
explícito, implícito e tácito.
O explícito é todo o conhecimento que reside fora da mente humana. Nesse caso é o
conhecimento documentado e contido em informações não estruturadas. O implícito é o
conhecimento que pode se tornar explícito a qualquer momento, e que reside na mente
humana, mas que pode ser transferido para o papel ou para outra mente a partir da
comunicação. Já o conhecimento tácito, é aquele que não está escrito e que nem mesmo pode
ser traduzido em palavras. Como exemplo se pode citar um bom jogador de futebol, que
desempenha bem a sua função em campo, mas não sabe transmitir para outra pessoa a
fórmula de como jogar bem (COSTA, 2010).
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Apenas recentemente as organizações perceberam a importância de gerenciar o conhecimento
organizacional de modo a ser compartilhado pelos seus membros. Essa percepção tornou as
organizações mais competitivas no mercado e, consequentemente, aumentou sua
rentabilidade.
Várias empresas, porém, utilizam a gestão do conhecimento de forma indevida; como
consequência, se sobrecarregam de informações e materiais que podem ser inadequados para
a tomada de decisões; isso porque não sabem gerir adequadamente esses dados. Há ainda
muitas empresas que apenas trabalham pela busca da maior quantidade de informação
possível, mas acabam sem obter os resultados esperados, pois não sabem administrá-la para
que ela seja responsável por aumentar o cabedal de conhecimento empresarial.
É muito importante saber como gerir as informações para se beneficiar do conhecimento
extraído delas. Para isso a orientação é armazenar apenas o que for necessário e erradicar a
falsa ideia de que quanto maior o número de informações obtidas, mais conhecimento se
obtém. Caso contrário, isso levará até mesmo à perda de mercado ou de posições já
alcançadas, pois no momento que mais se precisa do conhecimento para tomada de decisão
correta, os gestores se debatem e acabam ficando em situação difícil, por não conseguirem
utilizar a informação necessária diante da quantidade de “lixo” informativo obtida.
A cada dia a gestão do conhecimento se torna um campo cada vez mais crescente, seja no
meio empresarial, seja na área acadêmica. Apesar de ser um tema recente no contexto
organizacional, vem obtendo enormes proporções nos processos de negócios, o que evidencia
a necessidade de se entender a importância do conhecimento gerado, utilizado na solução de
problemas e na melhoria das tomadas de decisões, pois isso resultará no aumento da
produtividade e da excelência do negócio.
Sendo assim, uma boa gestão ajuda a resolver problemas de competitividade e inovação nas
empresas, gera novos procedimentos de trabalho e proporciona a ampliação do conhecimento
na mente humana. Os benefícios às organizações que adotam uma estratégia de gestão de
conhecimento são numerosos, pois resulta em maior agilidade e capacidade de resposta.
Dessa forma, com o aumento, se ganha o rendimento dos colaboradores e contribui para que
estas organizações se tornem mais competitivas e rentáveis. Outro ponto importante é
compartilhar o conhecimento internamente e aplicá-lo em benefício organizacional, pois em
uma organização que tem como objetivo definir uma estratégia adequada desse tipo de gestão,
é necessário dispor dos fundamentos necessários para que a inovação e o compartilhamento
prevaleçam, criando assim novos conhecimentos para toda a empresa.
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Recentemente as organizações têm reconhecido que o conhecimento é cada vez mais
necessário para mantê-las em bom nível de competitividade no mercado e que através dele é
possível melhorar significativamente o seu desempenho, porém a comunicação deve ser um
dos fatores críticos para o sucesso na implementação desse tipo de gestão, pois se trata de
explicar aos colaboradores qual o papel de cada um e a sua verdadeira importância no
contexto empresarial. Sendo assim, a Gestão de Conhecimento deve passar a integrar a cultura
organizacional, onde todos os colaboradores entendam a sua real importância, mas para não
haver maior resistência a esse modelo de gestão é interessante que a alta gestão esteja bastante
comprometida, pois assim a aceitação por parte dos colaboradores será facilitada e sua
resistência se tornará menor, tornando possível obter sucesso e benefícios na sua implantação.
A gestão de conhecimento é um valioso recurso estratégico que se torna cada vez mais
utilizado pelas organizações, tendo em vista que a excelência em gestão de conhecimento
permite às mesmas conhecer melhor suas fragilidades e potencialidades, o que fortalece a
busca pela melhoria contínua e a ampliação de investimentos em prol do conhecimento
organizacional. Com isso, é agregado valor a seus produtos e serviços, o que as torna mais
capazes de aumentar a competitividade no mercado por meio da inovação e da
sustentabilidade.

3. APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL

De acordo com o segundo Fundamento da Excelência em Gestão, proposto pela Fundação
Nacional da Qualidade-FNQ, o aprendizado organizacional consiste na “busca e alcance de
um novo patamar de conhecimento para a organização por meio da percepção, reflexão,
avaliação e compartilhamento de experiências”. FNQ (2010).
Conforme explicita a Fundação Nacional da Qualidade-FNQ, referindo-se aos conceitos
expostos na Figura 1,
O funcionamento do Modelo de Excelência em Gestão propõe que o direcionamento da
organização, dado pela Liderança, ouvindo os Clientes e a Sociedade, é definido por meio das
Estratégias e Planos; a sua implementação é realizada por meio das Pessoas, que compõem a
força de trabalho, utilizando-se dos Processos existentes na organização; e todo esse ciclo, ao
ser executado, deverá conduzir a Resultados, que devem ser analisados e entendidos, gerando
Informações e Conhecimento para serem utilizados no processo de tomada de decisão,
gerando um novo ciclo de gestão. FNQ – Critérios de Excelência (2007).
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As informações e o conhecimento gerados no processo de excelência na gestão são
componentes fundamentais para a própria retroalimentação e atualização do mesmo,
permitindo sua sequência de sucesso.

Figura 1 – Modelo de Excelência em Gestão

Fonte: FNQ – Critérios de Excelência (2007)

Também isso indica que aprendizagem é um tema que vem ganhando cada vez mais espaço
nas organizações, pois visa agregar valor aos meios utilizados para o desenvolvimento do
quadro funcional e da organização como um todo e, por sua vez, pode ser definida como a
“aquisição de conhecimentos, habilidades, valores, convicções e atitudes que acentuem a
manutenção, o crescimento e o desenvolvimento da organização” (GUNS, 1998, p.89).
Em suma, a aprendizagem organizacional atua no processo de mudança dos valores e também
dos conhecimentos da organização, incrementando suas habilidades na resolução de
problemas e em sua capacidade de ação frente às ameaças do meio ambiente. Desse modo, o
contexto de aprendizagem pode ser pensado como um processo de mudança provocado por
estímulos diversos, mediado por emoções e que pode se manifestar ou não em modificações
no comportamento de uma pessoa.
A mudança na cultura organizacional possibilita às organizações criarem uma cultura de
aprendizado contínua, para que elas possam estar adaptadas às inúmeras transformações
resultantes da sociedade, baseadas na informação e no conhecimento. Portanto, a moderna
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organização não pode ser de patrão e funcionário. Ela deve ser organizada como equipe; uma
vez que consiste de especialistas intelectuais, ela precisa ser uma organização de iguais, onde
convivem colegas e associados. Desse modo, a gestão organizacional deve atuar no
desenvolvimento de competências e habilidades profissionais aliadas à informação e ao
conhecimento para que os funcionários possam, numa situação qualquer, utilizá-las tanto para
a resolução de problemas na organização, como para o aprendizado ao longo da vida.
Outro ponto alto da aprendizagem se dá pelo fato desta oferecer autonomia ao colaborador na
realização de tarefas que contribuem para o desenvolvimento organizacional e para sua
realização como indivíduo em relação ao seu bem-estar em vários aspectos e em seus diversos
níveis.
Decisões paradigmáticas pela aprendizagem em qualquer lugar (in company, home, e-learning
e remote-learning); que visem desenvolver competências no contexto do negócio; que
ocorram através da ação em detrimento da mera audição; que enfoquem uma maior
diversidade de públicos (clientes internos e externos, fornecedores, equipes); que tenham uma
constância ininterrupta e que visem à solução de problemas, a melhoria do desempenho e os
resultados, são as decisões de gestores por excelência, que realmente percebem onde a
empresa está e onde poderá chegar.
A aprendizagem promove mudanças e enriquece experiências, que por sua vez promoverão
necessidade de mais conhecimentos, tendo como campo de efetivação a mente humana,
conforme demonstrado na Figura 2.
Figura 2 – Campo de Ocorrência da Aprendizagem
Comportamentos
Valores
Decisões
Hábitos
Ideias
Criatividade
Iniciativa, etc.

Fonte: Os autores (2011).

No entanto, pretende-se que a decisão pela aprendizagem seja uma decisão estratégica, na
qual as pessoas tenham um sentido amplo e seguro para o “aprender”, o qual muitas vezes
está distante das concepções de aprendizagem vivenciadas em muitas organizações, ou seja,
as pessoas devem aprender e saber o porquê aprendem, devem aprender e saber para que
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aprendem e, principalmente, devem aprender e saber que isto significa seu desenvolvimento e
sua consolidação no ambiente de trabalho e na organização.
O desenvolvimento de competências como relações interpessoais, visão, estratégias,
liderança, entre outras, passa necessariamente pela aprendizagem que pode ser abordada a
partir de eixos estratégicos, como o foco no cliente e a excelência operacional.
O ser humano é ávido por conhecimento e sempre estará mais propenso a comprometer-se
com instituições que lhe proporcionem maiores desafios quanto à aprendizagem. Nesse
sentido, as organizações (ambientes nos quais as pessoas passam grande parte da vida de
aprendizado), devem tornar-se as grandes oportunidades de crescimento e desenvolvimento
dessas pessoas, como forma de também serem um atrativo para que estas desejem estar
sempre presentes e dedicadas à realização organizacional. O treinamento e o desenvolvimento
podem ser tidos então como processos, através dos quais a organização orienta a aquisição de
competências, regras e conceitos, com vistas à melhoria do desempenho em curto prazo, e
ainda aperfeiçoa capacidades e motivações, a fim de tornar os colaboradores, os parceiros da
organização em longo prazo.
Decidir pela aprendizagem no ambiente organizacional é uma atitude indispensável para os
gestores modernos. Esta aprendizagem não só tornará as pessoas mais confiantes e dedicadas
à organização, como também proporcionará maiores condições de competitividade, visto
serem estas mesmas pessoas o grande diferencial com o qual a empresa poderá contar em
momentos de maiores dificuldades e de necessidades de empenho e determinação. Pode-se
identificar como habilidades a serem aprimoradas nas pessoas, entre outras: o uso de recursos
de informática, desenvolvimento gerencial, comunicação, relações interpessoais e com os
clientes, qualidade de vida no trabalho, liderança, educação básica, média e superior.
Milkovich (2000) afirma que a aprendizagem modifica constantemente os conhecimentos das
pessoas, suas habilidades, suas crenças e atitudes e também comportamentos, os quais são
fruto de cada experiência. Salienta ainda que o treinamento deve ser elaborado de forma o
mais abrangente possível, incluindo muito mais que simples capacitação, mas também
competências que façam das pessoas agentes proativos e enriquecedores do ambiente de
trabalho.
Além disso, o gestor estrategicamente posicionado quanto ao treinamento e ao
desenvolvimento das pessoas, terá outro desafio considerável: o de promover a transferência
dos saberes acumulados pelas pessoas, para o crescimento da própria organização. A Figura 3
ilustra a sequência a ser executada nessa dinâmica de aprendizagem pessoal e organizacional,

59

Revista Formadores: Vivências e Estudos, Cachoeira-BA, v. 6, n. 1, p 52-66, Nov. 2013

REGINALDO DOS SANTOS CORDEIRO ET AL

indicando que pouco sentido haverá no acúmulo do conhecimento, se este não for convertido
em diferencial competitivo para a empresa.
Figura 3 – Aprendizagem e Transmissão do Conhecimento

Fonte: Os autores (2011).

A aprendizagem individual construirá também a aprendizagem coletiva. Cabe ao líder eficaz
incentivar, de forma participativa e espontânea, a transferência desses saberes essenciais para
a “pessoa” da organização, podendo esta ser tida como empresa inteligente e capaz de
sustentar-se nos desafios do mercado, justamente por poder contar com esse diferencial tão
relevante: o conhecimento de seus colaboradores e, por iniciativa destes, de si mesma. Dessa
forma, os programas de treinamento e desenvolvimento alcançarão proporções bem mais
elevadas de retorno, pois não cairão no senso comum de treinar por treinar, mas de treinar
para impactar, visando também à consolidação das reais parcerias com os clientes.

4. CAPITAL INTELECTUAL
Somente nos últimos anos as organizações se deram conta da importância do conhecimento de
seus colaboradores para sua permanência no mercado que se torna cada vez mais competitivo,
tendo em vista que o gerenciamento e a retenção do capital intelectual são, em suma, um
diferencial estratégico para as empresas na era do conhecimento. O capital intelectual é
formado por toda informação transformada em conhecimento por seus detentores.
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O Capital Intelectual também pode ser entendido como a principal fonte de intangíveis nas
organizações que o têm como um diferencial frente à competitividade em relação a seus
concorrentes, tendo em vista que o conhecimento tácito de seus colaboradores poderá ser
utilizado para ampliar e potencializar seu negócio, porém o mesmo deverá ser estimulado,
mapeado e registrado para que possa ser usado em benefício da organização sempre que
necessário.
Segundo Stewart (1998), o capital intelectual é constituído pelo conhecimento, a informação,
a propriedade intelectual, e experiências que podem ser utilizadas para geração de riquezas
para a organização.
Como sabemos, o capital intelectual é composto pelos conhecimentos adquiridos e
acumulados de uma organização, isto é, todos os conhecimentos que vem sendo acumulados
por uma organização resultantes das pessoas, de seus projetos, de suas patentes, sistemas,
metodologias e ainda daqueles provenientes da interatividade do ativo do capital humano para
com a missão e os objetivos da empresa.
Como exemplo, pode-se citar uma empresa que destina parte de seus recursos para o
investimento no desenvolvimento de seus colaboradores, e ainda cria metodologias que visem
à valoração dos mesmos, pois, por meio e através deles, é que a empresa conseguirá buscar
sua sustentabilidade.
Já descrito por Chiavenato (2004), o capital intelectual é a soma do que se aprende e se sabe.
Trazendo para o meio organizacional, pode-se dizer que o bem mais valioso e o maior
patrimônio que constitui uma organização é intangível, o qual circula em suas dependências
todos os dias, isto é, o conhecimento contido na mente das pessoas que prestam sua
contribuição à empresa, seja atuando sobre produtos, prestando serviços, no atendimento a
clientes, processos, em técnicas e, muitas vezes, até mesmo de forma indireta.
Para melhor entendimento do assunto, o capital intelectual pode ser dividido em três grandes
áreas:
Quadro 1 – Divisão do Capital Intelectual
O capital humano
(competências
individuais)
O capital estrutural
(estrutura interna)
O capital do cliente
(estrutura externa)

- Habilidades das pessoas em agir em determinadas situações
- Educação, experiências, valores e competências
- Conceitos, Modelos, Processos, Sistemas;
- São criados pelas pessoas e utilizados pela organização
- Relações com clientes e fornecedores, Marcas, Imagem e reputação.
- Depende de como a organização resolve e oferece soluções para os
problemas dos clientes.

Fonte: CHIAVENATO (2004, p. 54- 55)
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Todos estes são recursos invisíveis e intangíveis; daí a dificuldade em gerí-los corretamente.
Mas, através do intercâmbio entre as partes, são alcançados os resultados tangíveis almejados
pela empresa, resultantes do perfeito uso do capital intelectual em prol da organização.

5. DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA DE CAMPO

Foram aplicados 12 questionários em empresas de médio e grande porte dos municípios de
Campina Grande do Sul e Quatro Barras, no Estado do Paraná. As 30 afirmativas
apresentadas ao respondente estão plenamente relacionadas à questão principal do presente
trabalho, qual seja: o investimento em gestão estratégica do conhecimento e da aprendizagem
organizacional e sua relação com a força competitiva da empresa e sua estabilidade no
mercado.
O Quadro 2 apresenta as características principais das abordagens realizadas em termos de
direcionamento de temas, através das afirmativas constantes do mesmo.
Quadro 2 – Perfis de Abordagem da Pesquisa de Campo Multicaso
PERFIL DA
ABORDAGE
M
FUNDAMEN
TO 1
Investimentos
FUNDAMEN
TO 2
Percepção/sen
so da empresa
em relação aos
investimentos
em gestão
estratégica do
conhecimento
e da
aprendizagem

FUNDAMEN
TO 3
Percepção/sen
so dos
trabalhadores

ALGUMAS DAS AFIRMATIVAS UTILIZADAS

-A empresa investe na capacitação e qualificação dos seus trabalhadores.
-A empresa investe em capacitação técnica (saber cumprir com eficiência e eficácia suas
atribuições profissionais) e em capacitação comportamental (saber ser mais responsável,
comprometido, leal, amigo, etc.).
-A empresa acredita que investindo em treinamento e desenvolvimento, terá maiores
condições de manter-se no mercado.
-A empresa acredita que os conhecimentos repassados aos seus trabalhadores refletem no
nível de satisfação dos clientes.
-A empresa acredita que os investimentos na aprendizagem e no conhecimento dos
colaboradores tornam estes mais motivados para o trabalho e para a vida.
-A empresa relaciona a qualidade do conhecimento e da aprendizagem dos seus
colaboradores aos bons níveis de qualidade final dos seus produtos/serviços.
-Os trabalhadores desta empresa são capacitados a tornarem-se agentes permanentes de
solução, evitando-se com isso a cultura do “isto não é comigo”.
-Nesta empresa acredita-se que os níveis de satisfação e motivação do trabalhador estão
associados aos níveis de investimento em capacitação e qualificação dos mesmos.
-Nesta organização há o senso de que tão importante quanto o “poder fazer” e “querer
fazer” (isto, em relação às condições de trabalho e à iniciativa do trabalhador), é o SABER
FAZER, ou seja, que o trabalhador tenha os conhecimentos necessários para uma alta
performance.
-Esta empresa entende que os conhecimentos e saberes dos seus colaboradores formam os
seus próprios conhecimentos e que isso a faz mais perceptível em relação ao mercado em
geral e à sua sustentabilidade no mesmo.
-Os trabalhadores têm acesso a informações sobre os procedimentos internos.
-A empresa incentiva uma comunicação mais eficaz em todos os seus níveis, como forma
de fazer fluir o conhecimento adquirido pelos trabalhadores.
-Os trabalhadores têm acesso a informações de outros setores da empresa, como forma de
se promover uma visão sistêmica do todo organizacional.
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-A empresa mantém seus colaboradores informados e esclarecidos da sua missão, visão e
dos seus objetivos e metas.
-Os trabalhadores, nesta empresa, são altamente integrados ao processo, recebendo
instruções permanentes quanto à necessidade de eficiência e eficácia na realização das suas
funções, bem como de procedimentos para a melhoria contínua.

-A empresa estimula a aprendizagem social, na qual o trabalhador aprende conceitos de
trabalho em equipe, cidadania, companheirismo, responsabilidade social, ética, etc.
-A empresa incentiva a aprendizagem para o desenvolvimento pessoal, além do
profissional, incluindo, neste caso, cursos e treinamentos que vão além do simples
“aprender a fazer tarefas”.
-Os colaboradores desta empresa são capacitados a trabalharem com espírito de equipe,
sendo informados de que a unidade fundamental da organização é a própria equipe e não o
indivíduo.
-Já se constatou na empresa casos de pessoas desmotivadas por não terem apoio a
aprendizagens para a vida como um todo; coisas relevantes para sua vida pessoal, como
cursos, palestras, seminários e outras formas de educação.

Fonte: Dados da Pesquisa (2011).

De acordo com os índices alcançados em cada Fundamento da pesquisa, pode-se constatar a
realidade das organizações quanto aos níveis de qualidade e aceitação dos investimentos em
gestão estratégica do conhecimento e da aprendizagem e sua relação com o grau de
sustentabilidade das mesmas, conforme demonstrador no Quadro 3.

Quadros 3 – Índices de Concordância da Pesquisa
PERFIL DA ABORDAGEM

ÍNDICE DE
CONCORDÂNCIA

FUNDAMENTO 1
Investimentos

76,70%

FUNDAMENTO 2
Percepção/senso da empresa em relação aos investimentos em gestão estratégica do

73,63%

conhecimento e da aprendizagem
FUNDAMENTO 3
Percepção/senso dos trabalhadores quanto à sua integração por meio da informação e

55,21%

do conhecimento disponibilizados pela empresa, com vistas à aprendizagem técnica
FUNDAMENTO 4
Percepção/senso dos trabalhadores em quanto à atenção da empresa para com a

52,08%

aprendizagem comportamental
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Fonte: Dados da Pesquisa (2010)

6. ANÁLISE DE DADOS
Com base nos resultados obtidos por meio de pesquisas com as empresas de médio e grande
porte da região, pode-se verificar, acima de tudo, um panorama favorável e satisfatório, pois
as mesmas adotam a prática de investimento em conhecimento, retenção de talentos e
políticas de valoração dos colaboradores, que por sua vez retribuem por meio de atitudes que
visem o melhor para sua organização, comprometendo-se com a agregação de valor ao seu
trabalho
Conforme dados da pesquisa, 91% das empresas afirmam que investem na capacitação e
qualificação de seus trabalhadores, sendo que 100% delas acreditam que investindo em
treinamento e desenvolvimento terão maiores condições de se manter no mercado. Outro dado
relevante é que todas as empresas alvo da pesquisa acreditam que os conhecimentos
repassados aos seus trabalhadores refletem no nível de satisfação dos clientes, sendo que o
aspecto de maior destaque foi que 55% das empresas da região incentiva a aprendizagem para
o desenvolvimento pessoal, além do profissional, incluindo, nesse caso, cursos e treinamentos
que vão além das fronteiras da empresa passando a agregar valor ao dia a dia de seus
trabalhadores perante a sociedade.
Os dados revelam ainda que 91% das empresas estimulam a aprendizagem social. Assim, os
seus colaboradores são capacitados a trabalharem com espírito de equipe, sendo informados
de que a unidade fundamental da organização é a própria equipe e não o indivíduo apenas.
A grande preocupação das organizações pesquisadas com a interface entre a aprendizagem e a
motivação dos colaboradores é evidente, ou seja, acredita-se que quando se investe em
políticas de aprendizagem organizacional, há um reflexo perceptível e direto no desempenho
profissional dos trabalhadores, pois estes se tornam mais motivados a realizar o trabalho,
podendo ser verificado a partir desse fator que há uma relação direta entre a redução dos
índices de retrabalho, de acidentes de trabalho, de absenteísmo e de turnover, com o nível de
investimento em educação do trabalhador.
Desse modo, pode-se constatar que quanto mais se investe em conhecimento e aprendizagem
organizacional, mais alto é o nível de ideias e sugestões apresentadas pelos colaboradores
dentro das empresas, o que as impulsiona a promoverem a participação dos trabalhadores com
mais ideias e sugestões para o processo de melhoria contínua, motiv que as leva a investir em
cursos, palestras, seminários, oficinas, reuniões e dinâmicas de grupo.
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Além disso, em 82% das empresas os trabalhadores são altamente integrados ao processo,
recebendo instruções permanentes quanto à necessidade de eficiência e eficácia na realização
das suas funções, bem como de procedimentos para a melhoria contínua, afinal 64% das
empresas relacionam a qualidade do conhecimento e da aprendizagem dos seus colaboradores
aos bons níveis de qualidade final dos seus produtos/serviços, crendo que os níveis de
qualidade estão diretamente relacionados aos níveis de investimento em conhecimento e
aprendizagem organizacional. Já a falta desses investimentos resulta no aumento dos índices
de turnover e na baixa produtividade dos trabalhadores, como evidenciado no fato de que
27% das empresas constataram casos de pessoas desmotivadas, por não terem acesso amplo
aos conhecimentos e às informações relevantes para o desempenho das suas funções e para
sua vida pessoal.

7. CONCLUSÃO
É notório que nas organizações que instituem a cultura de Gestão do Conhecimento, eleva-se
a atenção ao que cada colaborador tem a oferecer para seu desenvolvimento, elevando-se
também o nível de comprometimento com a sustentabilidade da organização.
Nesse novo cenário as organizações ainda não estão totalmente preparadas para as mudanças
e, para enfrentar esse novo desafio, estão sempre inovando e adquirindo sucessivamente
novos conhecimentos organizacionais para continuar apresentando uma postura competitiva
em um mercado que se apresenta cada vez mais acirrado.
Como se verificou por meio das pesquisas, para as empresas de médio e grande porte de
Campina Grande do Sul e Quatro Barras, o conhecimento deixou de ser apenas um fator para
avaliação de cargos funcionais e passou a ser um diferencial competitivo, pois, através da
gestão e aprimoramento do conhecimento, ele se torna um elemento de essencial importância
para a sua sustentabilidade no mercado. Desse modo, a gestão do conhecimento procura atuar
adaptando a organização aos desafios pertinentes a sua realidade e busca, acima de tudo, a
sobrevivência organizacional, tendo em vista que as aberturas para novas aprendizagens
geram novos conhecimentos e aprimoram esse ciclo de melhoria contínua no ambiente
organizacional.
Com base na análise dos resultados obtidos, é possível propor às empresas, como fator de
melhoria, mais investimentos e melhor aplicação do capital intelectual de seus trabalhadores
como meio de se atingir a excelência organizacional, assim pode-se citar incentivos à
comunicação mais eficaz em todos os seus níveis, como forma de fazer fluir o conhecimento
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adquirido pelos trabalhadores. Desse modo, quanto mais a empresa investir em capacitação
técnica e comportamental, mais promoverá aos trabalhadores ampliação da visão sistêmica do
todo organizacional. Contudo, caberá à empresa manter seus colaboradores informados e
esclarecidos sobre sua missão, visão e seus objetivos e metas, assegurando assim o
comprometimento de todos.
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