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1. INTRODUÇÃO
Todas as organizações, independentes da sua área de atuação, geram e usam

conhecimento. Como as organizações interagem com o seu ambiente, elas absor-
vem informação, as transformam em conhecimento e seus tomadores de decisão 
executam ações baseadas numa combinação das suas experiências, valores, regras 
internas e profundamente influenciadas pela sua cultura organizacional. Sem con-
hecimento, resultante da prática e da aprendizagem, uma organização não poderia 
se organizar, e estaria impossibilitada de se manter como uma organização susten-
tável e criadora de conhecimento. 

A mais de uma década, as mais bem sucedidas organizações do mundo soube-
ram utilizar suas competências essenciais para garantir uma vantagem competitiva 
no mercado, mas quando empresas bem sucedidas, como a Nokia, não consegue 
sozinha criar essas competências essenciais, neste caso resultado de uma rede de 
mais de 3000 outras empresas. A Nokia também admite que possui somente a me-
tade da vantagem competitiva que possuía no passado e que tem muito trabalho pe-
la frente para mantê-la (Von Krogh, Ichijo e Nonaka, 2001), pode-se observar que 
o desenvolvimento e manutenção de novos conhecimentos passam a ser um pro-
cesso formal. Como exemplo dessa complexidade, a Nokia, passa a utilizar antro-
pologistas estudando o comportamento de crianças (Lewis, 2001), que utilizam as 
trocas de mensagens instantâneas umas com as outras. O aumento na flexibilidade 
estratégica da organização, em resposta às mudanças organizacionais, faz repensar 
os modos de criação e aquisição de novos conhecimentos (e competências) para o 
futuro da organização e suas estratégias. 

Será dada ênfase a organizações intensivas em conhecimento que Starbuck 
(1992) define como uma organização na qual “o conhecimento tem mais importân-
cia que outras entradas”. Uma organização intensiva em conhecimento também 
pode ser definida como sendo uma organização com um fluxo instável e imprevisí-
vel de trabalho baseado em projetos e, portanto, onde não há ênfase em estruturas 
formais. Pode-se defini-la também como uma combinação dessas duas, uma orga-
nização com um fluxo instável e irregular de trabalho baseado em projetos onde o 
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conhecimento é mais importante que outras entradas. Mas é necessário ampliar es-
sa definição, pois organizações, mesmo inseridas em setores tradicionais da eco-
nomia, necessitam de novos conhecimentos e de amplas redes de relacionamento (e 
de conhecimento) para continuarem competitivas. Será apresentada uma visão, não 
só formal, mas social da criação de conhecimento, destacando que a mesma ocorre 
de diversos modos de aprendizagem, seja este individual, em equipes, em comuni-
dades ou em um espaço de trocas. 

2. Estratégias e criação de valor 
Pensamento estratégico e criação de valor são temas atuais. Vários autores defi-

nem organizações como criadoras de conhecimento, como em Ghoshal, Bartlett e 
Moran (1999) “Gerentes precisam definir as suas organizações como criadoras de 
valor no lugar de apropriadoras de valor”. Do mesmo modo a estratégia vem pas-
sando por um uma grande flexibilidade. A estratégia teve suas distinções históricas 
por muito tempo, mas estão experimentando um grande ecletismo segundo Mintz-
berg e Lampel (1999). Complementares a essa idéia têm que a lógica convencional 
e a inovação de valor diferem entre si nas cinco dimensões básicas da estratégia, ou 
seja, nos pressupostos setoriais, no foco estratégico, clientes, ativos e capacidades e 
finalmente ofertas de produtos e serviços, segundo a visão de Kim e Mauborgne 
(1997). 

Por que algumas empresas são capazes de sustentar elevadas taxas de cresci-
mento das receitas e dos lucros, e outras não, esta questão, formulada por Kim e 
Mauborgne (1997), traz à tona a importância de estratégias de crescimento susten-
táveis, e não convencionais, onde não somente o conhecimento do setor é suficien-
te, mas a criação de novos conhecimentos. Diversos são os autores de estratégia 
que trabalham com inovação e crescimento entre os quais Leonard-Barton (1995), 
Hamel (1998), Kim e Mauborgne (1997, 1999), Markides (1999) e Von Krogh e 
Cusumano (2001). Zack (1999), referindo-se às estratégias baseadas no conheci-
mento, as classifica como de conhecimento essencial, avançado ou inovador. 

Em relação à criação do conhecimento uma das mais tradicionais abordagens é 
aquela que trata de desenvolvimento de novos produtos (Takeuchi e Nonaka, 1986; 
Brown e Eisenhardt, 1998), aonde o aumento do ritmo da mudança tecnológica 
vem realizando uma pressão significativa nas organizações para aumentarem a ve-
locidade na qual estas desenvolvem e aplicam conhecimento.  

Outros estudos ligados à estratégia e à criação de conhecimento são os trabalhos 
desenvolvidos por Prahalad e Hamel (1990, 1995) com a noção de competências 
essenciais (competências distintivas ou estratégicas). Essas pesquisas partem de 
uma questão a respeito do sucesso de companhias japonesas como a Honda, Sony, 
Sharp, Canon, Komatsu (Nonaka, 1991; Collis e Montgomery, 1998; Johansson e 
Nonaka, 1987; Prahalad e Hamel, 1990, 1995), todas com forte ênfase em P&D 
(pesquisa e desenvolvimento), e portanto, intensivas em conhecimento. Uma con-
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clusão a que chegaram é que essas empresas cultivam sistematicamente um peque-
no número de competências tecnológicas centrais que norteiam o desenvolvimento 
de seus produtos estratégicos. A organização inteira deve ter voz nas estratégias e 
não somente os executivos, tornando-se pluralista e participativa. As conversações 
sobre estratégias devem fluir por toda a corporação de forma a que o conhecimento 
possa ser combinado de novos modos. 

3. A ORGANIZAÇÃO DE APRENDIZAGEM 
Sem o compartilhamento de conhecimentos pode-se não ter um aprendizado in-

dividual ou corporativo efetivo, desse modo, o aprendizado passa a ser um aspecto 
cultural importante para a construção de uma arquitetura organizacional. Portanto é 
imprescindível que sejam analisadas as contribuições das organizações de aprendi-
zagem para a criação de conhecimento organizacional.  

Para o seu conceito há uma convergência de várias correntes de pensamento, 
entre elas, os trabalhos de Argyris e Schön (1978) e Peter Senge (1990) dizem res-
peito às organizações que aprendem à medida que os seus colaboradores vão gan-
hando novos conhecimentos. O conceito é baseado numa idéia de Argyris e Schön 
(1978), chamada aprendizagem de duplo circuito (quando os erros são corrigidos 
através das normas empresariais que o causaram). Uma organização que aprende é 
aquela na qual as pessoas, em todos os níveis, individualmente ou coletivamente, 
são continuamente estimuladas a aumentar sua capacidade para produzir resultados 
no que elas realmente acreditam. 

Um dos mais conhecidos trabalhos sobre as organizações de aprendizagem são 
os desenvolvidos por Senge (1990) o qual identifica cinco disciplinas da organi-
zação da aprendizagem: pensamento sistêmico, domínio pessoal, modelos mentais, 
objetivo comum e aprendizagem em grupo. As três primeiras disciplinas têm uma 
importância particular para o indivíduo, enquanto as duas últimas para aplicações 
em grupo. 

Fiol e Lyles (1985) definem aprendizado organizacional como “o processo de 
melhoria das ações através de um melhor conhecimento e compreensão”. Dodgson 
(1993) descreve o aprendizado organizacional como “o modo que a organização 
constrói, suplementa e organiza o conhecimento e rotinas em torno dessas ativida-
des e dentro das suas culturas e adapta e desenvolve a eficiência organizacional 
pela maioria do uso das aptidões da sua força de trabalho”. 

As teorias desenvolvidas por Max Boisot (1994, 1999) sobre os conceitos de 
codificação-difusão ajudam a compreender as características básicas do ciclo de 
aprendizado da empresa. Tanto no indivíduo quanto na corporação o conhecimento 
evolui de uma maneira cíclica: eles nascem, desenvolvem-se, atingem um estado 
de utilização máxima, depois se banalizam e declinam. Esta evolução é acompa-
nhada de uma transformação do conhecimento sob duas dimensões: codificação e 
difusão. 
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Há diversos tipos de organizações que aprendem. A primeira delas é a aprendi-
zagem de circuito simples, que ocorre quando, em adição a erros e correções de 
erros, a organização é envolvida em um questionamento e modificação das normas, 
procedimentos, políticas e objetivos existentes. Essa aprendizagem pode ser refe-
renciada como aprendizado de baixo nível por Fiol e Lyles (1985) e aprendizado 
adaptativo por Senge (1990) e aprendizado estratégico por Mason (1993). No 
aprendizado de circuito simples, as pessoas reagem às mudanças em seu ambiente 
profissional, detectando e corrigindo falhas a fim de manter a situação atual ou a 
desejada.  

A segunda delas é a aprendizagem de duplo circuito que envolve mudanças na 
base de conhecimento organizacional ou nas competências específicas da empresa. 
Essa aprendizagem é chamada de aprendizado de alto nível por Fiol e Lyles (1985), 
aprendizado gerador (ou aprendizado para ampliar as capacidades de uma organi-
zação) por Senge (1990) e aprendizagem estratégica por Mason (1993). Aprendi-
zado estratégico é definido como “o processo pelo qual uma organização toma 
sentido do seu ambiente de modo a ampliar o alcance de seus objetivos para que 
ela possa procurar os recursos e ações disponíveis para processar esses objetivos” 
(Mason, 1993). O aprendizado de circuito duplo procura trazer à tona e questionar 
premissas e normas com profundas raízes numa organização que possam levar à re-
formulação do problema.  

A aprendizagem organizacional é mais que a soma das partes, e uma organiza-
ção, não deve perder suas habilidades em aprender quando membros saem da orga-
nização. Esse aprendizado contribui para a memória organizacional, desse modo, 
não somente influenciam membros imediatos, mas, também membros futuros com 
o acúmulo de histórias, experiências e normas. Igualmente importante é a criação 
de um não aprendizado organizacional no qual, essencialmente, deve-se esquecer 
de parte do passado, assim este ocorre como fator de conflito, assim o aprendizado 
ocorre sobre a influência de vários fatores tais como: estrutura, estratégia, ambien-
te, tecnologia e cultura. 

As formas de aprendizado de uma corporação estão intimamente ligadas à for-
ma como estes ocorrem, podendo ocorrer em diferentes comunidades de prática da 
organização, incluindo P&D, engenharia, produção, marketing, administração e re-
cursos humanos, vendas, assistência técnica, etc. 

3.1. PROCESSOS DE APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL 

Huber (1996) descreve processos ou constructos que contribuem para o apren-
dizado organizacional. Esses constructos são: Aquisição do conhecimento, distri-
buição da informação, interpretação da informação e memória organizacional. Se-
rão destacados brevemente cada um dos quatro constructos e vários sub-construc-
tos e sub-processos que pertencem a estes.  

♦ Aquisição do conhecimento: São identificados cinco processos pelos quais 
uma organização adquire conhecimento: aprendizagem congênita, aquela que nasce 
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da organização, aprendizagem experimental, adquirida através da experiência dire-
ta, aprendizagem por imitação, adquirida de experiência de segunda-mão, aquela 
que outras organizações fazem, enxerto (grafting), obtida, por exemplo, pela aqui-
sição de outra companhia ou aquisição de tecnologia e finalmente pesquisa (sear-
ching) e observação (noticing), que ocorre de três formas, coleta de dados (scan-
ning), pesquisa focada e monitoramento da performance da organização. O apren-
dizado ocorre não somente na aquisição do conhecimento de fora da organização, 
mas, também com o rearranjo do conhecimento existente. 

De acordo com Hamel e Prahalad (1995, p. 331): “O trabalho da alta gerência 
não é tanto «controlar» o futuro, mas sim ajudar a acelerar a aquisição de co-
nhecimentos sobre o mercado e o setor de forma a não expor a empresa a merca-
dos inatingíveis e riscos competitivos. O risco diminui à medida que o conhecimen-
to aumenta, a capacidade da empresa de andar para frente também aumenta”. 

♦ Distribuição da informação: É determinante tanto para a ocorrência como pa-
ra a amplitude da aprendizagem organizacional. Tem relação com o processo pelo 
qual uma organização compartilha a informação através de suas unidades e de seus 
membros, promovendo o aprendizado e produzindo novos conhecimentos. O co-
nhecimento dá-se na forma de know-how tácito, cartas, memorandos, conversas in-
formais e relatórios que são capturados e distribuídos (Brown e Duguid, 1991, 
2001). Muito do aprendizado e da inovação ocorre em “comunidades da prática”. 
Quanto maior o compartilhamento ou distribuição da informação, maior a contri-
buição para o aprendizado organizacional. O seu desenvolvimento possibilita a 
uma comunidade a obtenção de uma melhor compreensão e interpretação da in-
formação, reduzindo o tempo de ciclo de aprendizagem e assegurando a participa-
ção de todos os membros da comunidade no exercício da aprendizagem. 

♦ Interpretação da informação: É o processo pelo qual é dado significado para 
a informação, para que esta possa ser compartilhada, antes deve ser interpretada. A 
interpretação da informação é o processo no qual a informação distribuída é deter-
minada ou os significados compreendidos. A interação entre modelos mentais ar-
mazenados e interpretação é crítico para a compreensão de como as organizações 
aprendem. Uma aprendizagem é mais eficiente quando maior for o número de in-
terpretações desenvolvidas. Huber(1996) declara que a aprendizagem organizacio-
nal ocorre quando organizações empreendem criação de sentido e atividades de in-
terpretação da informação. A incerteza é reduzida pela aquisição e pelo processa-
mento de mais informação enquanto é reduzida em discussões ou reuniões.  

♦ Memória organizacional: Refere-se em como uma organização pode armaze-
nar conhecimento valioso, para isso, recorre-se aos repositórios de dados onde esse 
conhecimento é armazenado para uso futuro. Segundo Johansson e Nonaka (1987) 
os gerentes japoneses seniores, como também os de nível médio, são envolvidos 
em juntar informação qualitativa (soft data), pois estes vêem a informação como 
crítica, seja para a entrada no mercado quanto para manter bons relacionamentos, 
do mesmo modo, os autores destacam que quando os gerentes japoneses quiserem 
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informação quantitativa (hard data) para comparar os seus produtos com seus com-
petidores eles olham para o estoque, vendas e outras informações que mostram pa-
ra os itens de movimentação pelos canais. A memória organizacional pode ser tan-
to feita com dados em bruto como números, fatos, figuras e regras quanto com in-
formações qualitativas, tais como: conhecimento tácito, especialidades, experiên-
cias, anedotas, incidentes críticos, histórias, artefatos e detalhes sobre decisões es-
tratégicas. É necessário meios para armazenar e recuperar ambos os tipos de infor-
mação. 

Para Brown e Duguid (1991, 2000, 2001) o conhecimento informal ou práticas 
não canônicas é a chave da organização de aprendizagem. Os autores citam que as 
novas tecnologias colaborativas podem ser projetadas baseadas nestas práticas não 
canônicas, comunidades de prática em lugar de descrições formais de trabalho. A 
base de conhecimento resultante pode ser tratada como “memória de grupo” ou 
“inteligência coletiva”, encorajando, assim, os membros a compartilharem tais in-
formações para que sejam armazenadas de modo eletrônico, pode ser uma tarefa 
difícil, pois pode não ser desejável deixar uma valiosa informação disponível com 
medo de perder sua própria competitividade.  

Huber (1996) diz que há uma falta de trabalhos cumulativos neste campo e falta 
uma síntese de diferentes trabalhos e grupos de pesquisa, sendo necessário maior 
aprofundamento nos quatro constructos.  

3.2. APRENDIZADO INDIVIDUAL 

É necessário desenvolver o potencial de aprendizagem “escondido” que existe 
nos indivíduos. Argyris (1991) traz a noção de que mesmo profissionais altamente 
habilitados são freqüentemente bons no que ele denomina de aprendizado de cir-
cuito simples, afinal eles têm boa formação acadêmica, dominam várias disciplinas 
e as aplicam para resolver problemas do mundo real, mas são ruins no que ele de-
nomina de aprendizado de circuito duplo, isto é, raramente experimentam o fracas-
so, assumindo atitudes defensivas, rejeitando críticas, pondo a culpa em qualquer 
um menos em si próprios. Sua capacidade de aprender se fecha precisamente no 
momento que mais precisam, e não é isso que se deseja em uma organização. Ensi-
nar as pessoas em como usar o raciocínio em favor do comportamento e dos modos 
mais eficazes auxilia a quebra das defesas que possam bloquear o aprendizado na 
organização. 

Bartlett e Ghoshal (2000, p. 618) mostram que: “Ainda desenvolvendo esta ca-
pacidade para criar, promover e aplicar conhecimento por todo o mundo não é 
uma tarefa simples para a maioria das grandes corporações multinacionais. Ape-
sar do fato de que as pessoas são instintivamente curiosas e naturalmente motiva-
das para aprender umas com as outras, as corporações mais modernas são cons-
truídas de modo a restringir e algumas vezes neutralizar este instinto natural 
humano”, vê-se, neste caso, a complexidade do aprendizado. 
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Diversos destacam esse aspecto, como os de práticas de reflexão mais formais 
(Daudelin, 2000), ou seja, reflexão com auxílio de pequenos grupos ao invés da re-
flexão solitária, outro é o da aprendizagem como um processo contínuo baseado na 
experiência (Kolb, 2000). As adaptações ao mundo (transação entre a pessoa e o 
ambiente) auxiliam a questão da aprendizagem individual como parte do processo 
de criação do conhecimento. 

3.3. APRENDIZADO COLETIVO: AS COMUNIDADES DE PRÁTICA 

Pessoas com práticas e recursos semelhantes desenvolvem identidades simila-
res, permitindo às pessoas formarem redes sociais ao longo das quais o conheci-
mento sobre essas práticas, em particular, pode tanto passar rapidamente como ser 
assimilado prontamente. Existem as redes que conectam pessoas a outras pessoas, 
que elas possivelmente nunca irão conhecer, mas que trabalham em práticas 
próximas, a qual é denominada “rede de prática”. Há os grupos consolidados mais 
fortemente, novamente formados por meio da prática, por pessoas que trabalham 
juntas nas mesmas tarefas ou tarefas similares, a qual é denominada de “Comuni-
dades de Prática” (CoP). 

CoP, portanto, são constituídas por pessoas que compartilham interesses, hob-
bies e trocam experiências e discutem suas práticas, não importando se de forma 
presencial ou virtual, no sentido de potencializarem a aprendizagem mútua. Não 
necessariamente esses profissionais têm a mesma profissão, mas compartilham das 
mesmas práticas. Desse modo, neste trabalho interessa, os profissionais em um sen-
tido amplo de comunidade, e, por conseguinte, de aprendizagem permanente, ex-
cluindo  aqueles  cuja  ênfase  é  no  individual  e  na  competição,  interessa  aque-
les preocupados com o coletivo, com a colaboração. O interesse crescente pelas 
CoPs vem do fato de que estas passam a ocupar um papel central, pois o conheci-
mento é um ato da participação, e portanto, quem o possui são aqueles que o pro-
duzem e o utilizam no dia-a-dia, assumindo um caráter dinâmico, que sistema al-
gum pode substituir.  

O ato constante de contar histórias, sobre problemas ou soluções, sobre desas-
tres e êxitos, durante os cafés da manhã, almoços e nas horas do café, serve para 
várias finalidades coincidentes. O aprendizado de contar suas “histórias da batalha 
do dia-a-dia” faz com que todos compartilhem a inteligência coletiva e colaborati-
va (Brown e Duguid, 2001, pp. 94-95). 

“As CoPs adicionam valor às organizações de diversos modos: Auxiliam a di-
recionar a estratégia, iniciam novas linhas de negócios, auxiliam a resolver pro-
blemas rapidamente, transferem melhores práticas, desenvolvem «skills» profis-
sionais, auxiliam no recrutamento e na retenção de talentos” (Wenger, 2000, pp. 
140-141). 

Pode-se acreditar que por ter na sua essência o conhecimento (intangível) que as 
CoP sejam um modismo, mas as experiências demonstram que pode-se estar dire-
cionando a estratégia, promover a disseminação das melhores práticas, desenvolver 
habilidades dos funcionários e colaboradores, ajudar no recrutamento e retenção de 



Notas breves 

Revista Galega de Economía, vol. 14, núm. 1-2 (2005), pp. 1-19 
ISSN 1132-2799 

8 

talentos, na solução de problemas complexos, na geração de valor e de novo co-
nhecimento. Para isso Wenger (2000, p. 18) complementa que deve-se identificar 
as CoPs potenciais capazes de acentuar as competências estratégicas da empresa, 
proporcionar-lhes a infra-estrutura necessária, permitindo que apliquem de forma 
eficaz seus conhecimentos especializados e usar métodos não-tradicionais para 
analisar o valor das comunidades de prática da empresa. 

3.4. APRENDIZADO COLETIVO: AS EQUIPES 

Até pouco tempo atrás, as organizações foram reinventadas com o uso efetivo 
de equipes. Possivelmente, neste momento, o conceito de CoP está reinventando-as 
novamente. Para isso é necessário que haja uma equipe gerencial que aprenda a 
cultivar esse campo fértil de formas organizacionais emergentes sem destruir todos 
os avanços conseguidos com as equipes. Essa nova forma organizacional traz a 
promessa de completar as estruturas existentes e radicalmente galvanizar conheci-
mento, aprendizado e, sobretudo mudanças, o que leva a um esforço enorme que 
vai além da criação de uma infra-estrutura para as CoP. Wenger (2000). Uma CoP 
é diferente de uma equipe pois é definida por um tópico de interesse, existe uma ta-
refa a ser realizada. É diferente também de uma rede informal, pois tem uma iden-
tidade. Numa equipe, muitas vezes, os especialistas vão de projeto em projeto, nes-
te caso há uma equipe de projeto, não uma CoP. 

Segundo Drucker (2000, p. 13) há três tipos de equipes: A primeira é do tipo de 
equipe que joga sempre junto (como duplas, no tênis), essa equipe é pequena e ca-
da indivíduo se adapta à personalidade, habilidade, pontos fortes e fracos do outro 
indivíduo. A segunda é como uma equipe de futebol, cada jogador tem uma posi-
ção fixa, mas a equipe se desloca de modo coeso à medida que determinados mem-
bros mantêm suas posições relativas. Esse tipo de equipe constitui a base da tradi-
ção japonesa, onde, desde o início, cada função desempenha seu próprio trabalho, 
mas, desde o início, seus membros trabalham juntos. A terceira é do tipo de equipe 
que joga como em uma orquestra, onde todos os membros têm posição fixa. Esse 
tipo de equipe constitui a base da tradição norte-americana, onde cada um faz a sua 
parte e passa a bola adiante. A mudança deste jogo fez com que as indústrias auto-
mobilísticas norte-americana, como a Ford e a GM, levassem mais de uma década 
para alcançar os primeiros resultados positivos em relação às indústrias japonesas 
como a Toyota, a Honda e a Nissan.  

Drucker (2000, p. 14) apresenta diversas questões como: Podemos jogar vários 
tipos de jogos ao mesmo tempo? E se a organização só pode jogar um tipo de jogo 
a cada vez? Que equipe usar? Que jogo jogar? Essas são decisões arriscadas na vi-
da de uma organização, assim como passar de um tipo de equipe para outro. Mudar 
uma equipe demanda o mais difícil aprendizado que se possa imaginar: desapren-
der. Exige o abandono de habilidade adquirida com muito custo, hábitos enraizados 
por toda uma vida, valores profissionais e de ofício profundamente assimilados, e  
−talvez o mais difícil de todos− exige que se abandonem os velhos e estimados re-
lacionamentos.  
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3.5. O APRENDIZADO ORGANIZACIONAL 

Teóricos que lidam com a globalização nas organizações como Bartlett e Gho-
shal (2000) apresentam muitos casos de empresas que estão gerenciando o co-
nhecimento e a aprendizagem de modo global, como por exemplo, a McKinsey & 
Company, a Skandia e a Procter&Gamble Europe, ressaltando sempre a necessida-
de de um conhecimento ou de uma alavancagem da aprendizagem (Bartlett e Gho-
shal, 1998) para as organizações transnacionais. 

A partir deste ponto será dada ênfase ao aprendizado organizacional e, para tan-
to, serão apresentados diversos trabalhos envolvidos no sentido da criação de uma 
teoria da criação do conhecimento, como os diversos modos de conversão do co-
nhecimento e das suas etapas segundo Nonaka (1985), dos “espaços” para a criação 
do conhecimento Nonaka e Konno (1998) e do conceito dos capacitadores do co-
nhecimento de Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001). 

4. A TEORIA DA CRIAÇÃO DO CONHECIMENTO 
Um dos objetivos do gerenciamento do conhecimento em organizações é o de 

tornar o conhecimento mais visível. Isso corresponde a uma distinção importante 
entre o conhecimento tácito e o conhecimento explícito, como descrito inicialmente 
por Polanyi (1997). A criação de conhecimento em uma organização pode ser vista 
como um processo que começa com o indivíduo aprendendo e compartilhando esse 
novo conhecimento. Há dois tipos de conhecimento: explícito e tácito, o primeiro é 
formal e sistemático, é desse modo, fácil de comunicar e de compartilhar, o segun-
do consiste em modelos mentais, convicções e perspectivas que não podem ser ar-
ticuladas facilmente, mas podem ser compartilhadas.  

Nonaka e Takeuchi (1995) apresentam que a criação do conhecimento na orga-
nização é uma interação entre os dois tipos. Eles vêem que eles trabalham em am-
bas as direções, em um movimento e fluxo ininterruptos. Este processo que eles 
chamaram de conversão do conhecimento, sugerindo que o conhecimento é socia-
lizado e compartilhado através de quatro diferentes modos de conversão do co-
nhecimento. Em relação aos modos de conversão do conhecimento, Nonaka (No-
naka, 1991; Nonaka e Takeushi, 1995; Nonaka e Konno, 1998) apresenta quatro 
quadrantes, que tem início na conversão do conhecimento tácito para tácito, deno-
minado “socialização”, de tácito para explícito, denominado “externalização”, de 
explícito para explícito, denominado “internalização” e por último de explícito para 
tácito denominado “internalização”. Esse modelo de criação do conhecimento é 
denominado Modelo SECI (figura 1). Nesses quatro modos, o fluxo de conheci-
mentos move-se de tácito para explícito e para tácito uma vez mais, pela espiral de 
criação do conhecimento, ou seja: 

 
• Socialização: É um processo de troca de experiência e, portanto, de criação de 

conhecimento tácito, como os modelos e habilidades mentais compartilhadas. Um 
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indivíduo pode adquiri-lo diretamente de outros, sem a linguagem, ou seja, pela 
observação e prática, pela proximidade física. A chave para a sua aquisição é a 
experiência e atividades conjuntas. 

• Externalização: É um processo de articulação do conhecimento tácito em concei-
tos explícitos, publicamente compreensíveis. É a essência do processo de criação 
do conhecimento, no qual o conhecimento se torna explícito, tomando a forma de 
metáfora, conceitos, hipóteses ou modelos. O modo de externalização da con-
versão do conhecimento é tipicamente vista no processo de criação do conceito e 
iniciada pelo diálogo ou reflexão coletiva. 

• Combinação: É um processo de sistematização de conceitos explícitos em um sis-
tema de conhecimentos, ou seja, é uma combinação de diferentes partes de co-
nhecimento explícito por meio da análise, da categorização e da reconfiguração 
de informações que podem levar a um novo conhecimento. 

• Internalização: É a absorção de conhecimento explícito em conhecimento tácito e 
está intimamente relacionado ao aprendizado pela prática. É favorecida se o co-
nhecimento for verbalizado em forma de histórias contadas ou se forem utilizados 
processos de documentação de sistemas, a qual auxilia os indivíduos a internali-
zarem suas experiências. 

 
Os últimos dois tipos de interação são os passos mais críticos na criação de no-

vos conhecimentos, pois requerem o envolvimento ativo do indivíduo. 
 

Figura 1.- O modelo SECI e o conceito de “Ba” 
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4.1. A CRIAÇÃO DE CONHECIMENTO NA ORGANIZAÇÃO 

Nonaka (1991, 1995) aponta que o princípio atrás da inovação contínua e bem 
sucedida de muitas organizações japonesas é a habilidade para criar e administrar o 
conhecimento. Isto define a criação de conhecimento em uma organização como 
sendo a habilidade para gerar conhecimento novo e incorporar esse conhecimento 
em outras inovações. O princípio é simples, contudo muitos gerentes ocidentais 
falham em não tomar o conceito de conhecimento como uma fonte duradoura de 
vantagem competitiva. Preferem medir o conhecimento novo em termos de medi-
das quantitativas, como custos ou eficiência, mas também métricas qualitativas. A 
organização que cria conhecimento é considerada mais como um organismo vivo, 
com uma sensação coletiva de identidade e propósito fundamental. Faz com que 
uma nova idéia seja incorporada à visão da organização, passando a ser uma ex-
pressão das aspirações da administração executiva e das metas estratégicas da cor-
poração, alimentando, assim, o potencial para a construção da sua rede de co-
nhecimentos.  

A maneira pela qual muitas organizações bem sucedidas convertem o conheci-
mento está, primeiro, na união de coisas e idéias contraditórias por metáfora, solu-
cionando estas contradições por analogia e, finalmente, cristalizando os conceitos 
criados, incorporando-os em um modelo que torna o conhecimento disponível para 
a organização. Esse processo de criar conhecimento por metáforas, analogias e 
modelos tem implicações diretas na estrutura da organização. O princípio funda-
mental da estrutura do preparo das organizações era a redundância que pode ser 
uma ferramenta usada para gerar conhecimento que, em troca, dirige a inovação e a 
vantagem competitiva.  

Nonaka (1991) afirma que há três modos de uma organização poder perceber as 
vantagens da redundância: por competição interna, por rotação estratégica de fun-
ções, e pelo acesso livre da informação organizacional. 

Os papéis na organização que criam conhecimento também são afetados. Os 
empregados de apoio são os receptores iniciais e intérpretes da informação nova. 
Os gerentes seniores criam uma visão aberta bastante para os empregados de apoio 
interpretarem as suas novas experiências, cada de um modo diferente. As equipes 
provêm um contexto compartilhado em que os indivíduos podem discutir as suas 
próprias perspectivas e novas formas. Os gerentes médios sintetizam o conheci-
mento tácito dos funcionários de apoio, e os executivos de topo tornam isto explíci-
to e incorporam-no em novas tecnologias e previsões. 

Muitas organizações intensivas em conhecimento podem apreender desses 
exemplos a importância em ver o conhecimento como uma fonte duradoura, ou au-
to-sustentável de vantagem competitiva é organizar as suas organizações em torno 
desse princípio fundamental de inovação. 

4.2. OS ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM: O CONCEITO DE “BA” 

Foram vistos conceitos utilizados para a criação e utilização do conhecimento 
na  organização  através  da  espiral  do  conhecimento,  mas  só  esses  movimen-
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tos  não  respondem  a  todas  as  dúvidas  em  relação  à  criação  do  conhecimen-
to. 

Nonaka e Konno (1998) apresentam algumas questões complexas, dentre elas: 
Quais as condições fundamentais para a criação do conhecimento? Onde o co-
nhecimento é criado? É possível gerenciar o conhecimento como um outro recur-
so? 

Por que pensar em espaços compartilhados de aprendizagem? Hamel e Prahalad 
(1995, p. 273) diziam “A proximidade geográfica também pode ajudar a mobilida-
de de competências. Quando uma competência está espalhada por várias instala-
ções da empresa em uma dúzia de países ou mais, o aprendizado coletivo e a rea-
locação de indivíduos a novos projetos é mais difícil. Uma empresa deve evitar a 
fragmentação geográfica desnecessária de suas competências essenciais”, isso não 
é necessariamente válido nos dias atuais, onde as redes prevalecem e empresas ne-
cessitam de cooperação maior. 

Surge o conceito de “Ba”, que é definido por Nonaka e Konno (1998) e pode ser 
pensado como um espaço compartilhado para as relações emergentes, este pode ser 
um espaço físico (um escritório, espaço de negócios (redes), etc.), virtual (um e-
mail, uma teleconferência, etc.), mental (das experiências compartilhadas, das 
idéias, dos ideais) ou uma múltipla combinação destas. Os autores acrescentam 
igualmente: “consideramos o «Ba» como sendo um espaço compartilhado que ser-
ve de base para a criação de conhecimento, seja este individual ou coletivo”. O 
que diferencia “Ba” das interações normais humanas é o conceito de criação de 
conhecimento. “Ba” disponibiliza uma plataforma para o conhecimento indivi-
dual/coletivo avançado, para a criação de conhecimento. 

A definição possui múltiplas perspectivas. Esse espaço favorece a emergência 
de fenômenos, o saber das relações. Não trata somente de simples interações entre 
os indivíduos, ao contrário, os autores propõe que o “Ba” será construído de “in-
formação necessária” à criação de conhecimentos tanto individuais quanto coleti-
vos, desse modo as interações serão condicionadas por esse contexto rico em co-
nhecimentos. 

Quatro formas de “Ba” são apresentadas, as quais não são unicamente identifi-
cadas pelo modelo de criação de conhecimento organizacional (Nonaka e Takeu-
chi, 1995) visto anteriormente, mas dentro de numerosos contextos. 

Os autores (Nonaka e Konno, 1998) apresentam em primeiro lugar as equipes 
de projetos urgentes da Sharp. Aqui o “Ba” se situa no exterior da organização. As 
interações se situam dentro de uma dimensão interorganizacional onde os membros 
interpretam os elementos passados e os difundem tanto em saberes tácitos ou codi-
ficados. O processo determinante é a emergência de novos conhecimentos.  

O segundo exemplo de “Ba” é concretizado em uma divisão da Toshiba espe-
cializada na promoção de novos mercados. Esta divisão é transversal e detém as 
competências tecnológicas variadas. Esta deve introduzir a inovação, o desafio e a 
velocidade na gestão. Os membros deste “Ba” interagem através de uma Intranet e 
de reuniões regulares. Seu papel é de fato ser uma espécie de agente interno que 
junte e dinamize os conhecimentos fundamentais. 
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O terceiro exemplo de “Ba” provem de uma empresa Maekawa. Nonaka e Kon-
no (1998) descrevem esta estrutura como um grupo de empresas independentes, 
possuindo cada uma delas seus produtos próprios, com tecnologias e mercados dis-
tintos. Existem “Ba” como entidades autônomas, que se situam a um nível organi-
zacional, agregação de grupos e indivíduos presentes dentro dessas entidades. Es-
ses diferentes espaços compartilhados permitem a esta empresa −segundo os auto-
res− de crescer e inovar. 

O papel dos dirigentes e executivos é disponibilizar os “Ba” para a criação de 
conhecimento, sua tarefa é gerenciar a emergência do conhecimento.  

4.3. CRIAÇÃO DO CONHECIMENTO COMO UM PROCESSO 

Pode-se definir “Criação do Conhecimento” como um processo no qual os indi-
víduos e grupos criam e compartilham conhecimento tácito e explícito (Von Krogh, 
Ichijo e Nonaka (2001). Há diversos autores que trabalham com essa idéia entre os 
quais (Despres e Chauvel, 2000): Hedlung, Earl, Carayannis, Wiig, Edvinsson, 
Snowden, Inkpen e Dinur, Van Buren. Conceito complementar é o de estratégias 
bem definidas de desenvolvimento de competências essenciais (Prahalad e Hamel, 
1990, 1995). 

Em Nonaka e Takeuchi(1995) as seguintes etapas da criação do conhecimento 
são distintas: compartilhamento de conhecimento tácito, criação de conceitos, justi-
ficação de conceitos, construção de protótipos e nivelamento do conhecimento. Em 
relação a cada uma delas pode-se destacar:  

 
• Compartilhamento de conhecimento tácito: Compor pequenas microcomunida-

des, com características de interfuncionalidade, valores e visão compartilhada na 
maneira de agir, encontrar fontes de conhecimento tácito entre os membros da 
comunidade, clientes, fornecedores e outros parceiros de negócios, compartilhar 
práticas e experiências por empatia ativa.  

• Criação de conceitos: Capturar conhecimento tácito em linguagens (criar co-
nhecimento social explícito), novas palavras, analogias, procedimentos, dialogar 
com os membros da comunidade, utilizar e mesclar conceitos atuais, coletiva-
mente imaginar o novo conceito em uso por um consumidor ou pela organização.  

• Justificação de conceitos: Diversificar a participação na fase de justificação de 
conceito, listar critérios para avaliação do conceito, acessar o valor potencial do 
conceito para a organização, clientes e sociedade, selecionar conceitos que satis-
façam esse critério, fazer uso da “imaginação sintética”.  

• Construção de protótipos: Converter conceitos justificados em protótipos de pro-
dutos ou serviços, desenvolver e utilizar ferramentas (ex: 3D, CAD-CAM, redes 
multimídia, tecnologia de comercialização, work-flow, banco de dados de “me-
lhores práticas”), utilizar sempre componentes existentes, testar o quanto antes o 
protótipo.  
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• Nivelamento do conhecimento: Visualizar dois resultados do processo, produtos 
ou serviços e conhecimento (tácito e explícito), reduzir o tempo entre “aprendiza-
gem” e “ensino”, transferir conhecimento na manufatura, marketing e vendas 
através de especificações de produto/serviço, procedimentos, treinamento, diálo-
go face-a-face, desenvolver um catálogo do conhecimento, membros da comuni-
dade, conceitos, documentos, critérios de justificação, encorajar a recirculação do 
conhecimento.  

 
 Na figura 2, pode-se observar uma representação do Processo de Criação do 
Conhecimento. 

Criação de conhecimento é um processo botton-up (de baixo para cima), en-
quanto práticas de gestão são de natureza top-down (de cima para baixo). Gerenciar 
a criação de conhecimento é um ato de balanceamento para reconciliar o processo 
botton-up e o top-down, ou seja, o caos da criação de conhecimento, com a ordem 
da gestão. 

 
Figura 2.- O processo de criação de conhecimento 
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FONTES: Nonaka e Takeuchi (1995); Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001). 
 
Usando como ponto de partida, as cinco fases da criação de conhecimento de 

Nonaka e Takeuchi (1995), uma questão urgente que surge é em que circunstâncias 
podem ser criadas condições que capacitem esse processo de criação do conheci-
mento. Como já visto, somente soluções tecnológicas e hierárquicas não são sufi-
cientes, muitos outros mecanismos devem ser encontrados que aumentem a cons-
ciência da criação de conhecimento em todas as “veias” da organização. 

Em Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) os seguintes capacitadores do conheci-
mento são identificados, e apóiam as etapas de criação de conhecimento de vários 
modos: Instilar a visão do conhecimento, gerenciar as conversações, mobilizar os 
ativistas do conhecimento, criar o contexto adequado, e por último, globalizar o 
conhecimento local. Para essas condições capacitadoras os autores desenvolveram 
uma grade denominada 5×5, onde os autores apresentam relacionadas, as cinco fa-
ses da criação de conhecimento com os cinco capacitadores do conhecimento Von 
Krogh, Ichijo e Nonaka (2001, p. 18). 
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5. A SHARP COMO UMA ORGANIZAÇÃO CRIADORA DO 
 CONHECIMENTO 

A Sharp é uma empresa tratada pela literatura, seja de estratégia, competências 
essenciais e criação de conhecimento (Hamel e Prahalad, 1995; Collis e Noda, 
1995; Nonaka e Takeuchi, 1995; Collis e Montgomery, 1998; Nonaka e Konno, 
1998; Von Krogh, Ichijo e Nonaka, 2001). Sua fundação ocorreu em 1912, produ-
zindo inicialmente lápis, e tem sido, uma organização com reputação para a criação 
de novos produtos. Atua em duas grandes divisões de negócios, componentes 
eletrônicos (módulos de LCD-telas de cristal líquido, diodos laser, células solares) 
e produtos de informação/consumo (TVs, projetores em LCD, linha branca para re-
sidências e equipamentos para comunicação). Tem estratégias tecnológicas claras 
(LCD Digital Network Strategy e Personal E&C-Entertainment & Communica-
tion) de desenvolvimento de produtos únicos e uma aceleração nas atividades de 
negócios para redução substancial de custos. Sua estratégia tem um foco central em 
pesquisas de estilo de vida (Digital New Life 21 Strategy) de ferramentas de infor-
mação pessoal e na criação de dispositivos originais únicos aliada a estratégia de 
patentes (Collis e Noda, 1995; Sharp, 2002, pp. 3-4). É líder em células fotovoltai-
cas, TV de tela ampla em LCD, e parte significativa de suas receitas são investidas 
em áreas de crescimento futuro, desenvolvimento de produtos únicos e dispositivos 
proprietários. Tem grande interação entre as áreas de negócios, como pode ser visto 
em Collis e Montgomery (1998, pp. 10-11) “dispõe de capacidade tecnológica em 
óptica eletrônica, que proporciona vantagem competitiva a cada um de seus negó-
cios”. 

Outro aspecto forte para a criação de conhecimento é o de seus valores “A ne-
cessidade de compartilhar atividades determina a estrutura básica da Sharp. (...) 
investe no esforço de coordenação, para minimizar os conflitos decorrentes do 
compartilhamento de importantes atividades” (Collis e Montgomery, 1998, pp. 22-
23). “Como em muitas empresas japonesas, a cultura da Sharp reforça a visão de 
que a organização constitui uma família ou uma comunidade cujos membros de-
vem cooperar para um bem maior” (Collis e Montgomery, 1998, p. 24), essa visão 
está claramente definida, “O importante é que os gerentes podem articular a visão 
do conhecimento e chamá-la por esse nome ou incluir idéias sobre conhecimento 
em outros documentos corporativos. A Sharp formulou uma declaração por escrito 
que chama «visão do conhecimento»” (Von Krogh, Ichijo e Nonaka, 2001, p. 132).  

Sua base de conhecimento explícito pode ser descrita sob o conceito de “optoe-
letrônica” que serve como uma estrutura para a identificação e o desenvolvimento 
de novo conhecimento. A base de conhecimento tácito pode ser simbolizada pelo 
slogan “Não imite”, que leva seus pesquisadores a distinguir o que é realmente um 
novo produto, ou único. 

Desse modo suas funções de desenvolvimento de produtos e de P&D foram es-
tudadas por pesquisadores da área, principalmente após sua parceria com a Apple 
para a construção do Newton, no início da década de 80, e de seu sucesso contra 
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empresas americanas como a Xerox. (Hamel e Prahalad, 1995, p. 17) e que envolve 
muitas coalizões com outras empresas, outro ponto de destaque da cultura da em-
presa. 

Na Sharp é estimulado o aprendizado coletivo à partir de suas competências es-
senciais e de criação de conhecimento, nas palavras de Nonaka (1997, p. 209) “A 
Sharp constitui uma forma «aperfeiçoada» de estrutura em hipertexto para criar o 
novo conhecimento em nível organizacional”. É Sharp constitui uma típica organi-
zação intensiva em conhecimento. 

6. CONCLUSÃO 
Destaca-se no trabalho a urgência, não somente do pensamento estratégico, mas 

de um modelo avançado de gestão que priorize a criação de conhecimento, pode-se 
denominá-la de gestão baseada no conhecimento ou gestão estratégica do conheci-
mento, mas também uma estratégia de valor. A gestão do conhecimento é um con-
ceito administrativo que não pertence tipicamente ao mundo empresarial conven-
cional, mas à nova economia, ganhou notação popular em todas as grandes empre-
sas do mundo, simultaneamente à explosão das empresas “ponto com” e da nova 
economia.  

Um primeiro passo para o efetivo uso estratégico do conhecimento é a mudança 
significa da comunicação na organização, caso contrário pode-se não obter resulta-
dos significados ou inovadores. A capitalização do conhecimento para a gestão dá-
se somente através de transformações gerenciais. Havendo necessidade de mudan-
ça no estilo convencional de trabalho, nos negócios, organização, nos sistemas de 
desenvolvimento de recursos humanos, no conhecimento compartilhado. Trata-se 
de um processo que envolve a criatividade muito além dos sistemas de informação.  

Muitas das críticas feitas nos processos de gestão, que envolvem conhecimento, 
são no sentido destas não representarem, de fato, uma estratégia efetiva, ficando 
muito mais próximos de projetos de tecnologias de informação ou de técnicas ou 
métodos administrativos convencionais do que de modelos de gestão ou de estraté-
gia, seguindo a tendência norte-americana de melhores-práticas, sendo poucas as 
organizações que examinaram esses problemas que afetam a cadeia de valor, dire-
tamente ou indiretamente, e tem relacionamento com a administração corporativa, 
por outro lado, mas será crítico para as organizações e a sua futura gestão. 

O elemento mais importante de uma estratégia baseada no conhecimento não é 
um esquema estratégico, mas a visão de conhecimento, visão esta que permita uma 
utilização espontânea, bem como a criação de conhecimento e a constituição de es-
paços de troca de conhecimento (“Ba”). 

Ao se mapear uma estratégia baseada no conhecimento, a primeira referência 
diz respeito aos ativos de conhecimento que a organização possui, e como pode ser 
administrada para a criação de valor. Posteriormente inclui-se sistemas, estruturas 
organizacionais e cultura que permitam constantemente criar e adquirir novos ati-
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vos de conhecimento. Cada vez mais pessoas serão envolvidas em projetos interor-
ganizacionais nos quais se cria e se compartilha conhecimento. A visão de con-
hecimento pode ser um ponto de partida para que haja uma liderança apropriada- 
distribuída, devendo haver diversos “ba” que possam converter energias intelec-
tuais em projetos específicos. 

Um passo inicial é desenhar processos de criação de conhecimento com vinculo 
à revisão da estratégia adotada, como visto por Drucker (2000, pp. 6-7) “Para os 
gerentes, a dinâmica do conhecimento impõe um imperativo claro: toda organi-
zação tem que saber gerenciar a mudança em sua própria estrutura... Por fim, to-
da organização terá que aprender a inovar  −e a inovação pode agora ser organi-
zada e deve ser organizada− como um processo sistemático”. 

Como iniciar um processo de criação do conhecimento. Antes de tudo, um de-
senvolvimento amplo dos conhecimentos que a organização necessitará para o fu-
turo. Organizar e juntar diversas microcomunidades e dá-la poder e status, criando 
consciência para a visão e as metas de negócios. Explicitamente encorajar e nutrir 
relações consistentes na organização além de uma cultura de “compartilhamento” 
de conhecimentos. Explicar as etapas no processo e desenvolver ferramentas para 
simplificar o trabalho em cada uma das fases do processo de criação de conheci-
mento, por fim, visualizar o conhecimento criado, e não somente os produtos e ser-
viços.  
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