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Introdução à Gestão do Conhecimento 

Você já imaginou a sua empresa operando com força total sem a sua 

presença diária nela? Ter liberdade para pensar em outros empreendimentos 

com a tranquilidade de que seu negócio vai muito bem sem você na operação?  

Já pensou como seria se a sua equipe não cometesse mais aquelas pequenas 

falhas do dia a dia que causam tanto retrabalho e desperdício? Você já pensou 

em como parar de perder tanto tempo e dinheiro com a rotatividade dos seus 

funcionários? Isso é possível através da Gestão do Conhecimento! 

Gestão do Conhecimento (GC) é um termo que está sendo colocado cada 

vez mais em pauta em reuniões, eventos e conversas no meio empresarial. 

Essa cultura consiste em administrar os conhecimentos e boas práticas das 

pessoas na empresa e seu entorno. 

Quando um funcionário está há muitos anos na mesma empresa e 

função, é normal que ele seja o maior portador de conhecimento acerca 

daquela área. Porém, isso se torna um problema quando esse colaborador se 

afasta do cargo, ou se ausenta por algum tempo, afinal, junto dele, partirão 

todas as informações e conhecimentos daquele setor. 

A fim de evitar que o negócio seja prejudicado nesse momento, é 

fundamental que haja processos e seja aplicada a Gestão do Conhecimento. 

A Gestão do Conhecimento visa organizar os conhecimentos necessários 

para que todo o processo de aprendizagem e execução de atividades e funções 

de todos os setores da empresa estejam disponíveis para que qualquer um 

consiga aprender, o objetivo é criar uma cultura de compartilhamento de 

aprendizados em diferentes áreas aplicada ao ambiente empresarial. 
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A GC busca organizar os conhecimentos que existem interna e 

externamente, ou seja, tudo o que já está formalizado e descrito, bem como os 

aprendizados tácitos, que são detidos pelos colaboradores mais experientes. 

Na prática, a GC procura documentar todos os conhecimentos 

pertinentes à empresa. Além de externalizar o conhecimento, é importante que 

ele esteja centralizado e estruturado em uma solução simples, com o objetivo 

de engajar as pessoas no compartilhamento e busca dos mesmos sem 

depender de outras pessoas para resolver uma atividade pontual ou realizar a 

parte mais densa de um treinamento, por exemplo. 

Aplicar a Gestão do Conhecimento dentro da empresa garante uma série 

de benefícios. Entre eles, podemos citar o crescimento da produtividade da 

equipe, que poderá ter acesso rápido e fácil aos conhecimentos necessários, 

não dependendo mais de pessoas-chave para a realização de uma determinada 

atividade e a redução do retrabalho, uma vez que, com todas as informações 

necessárias em uma base de conhecimento, é possível sanar dúvidas 

rapidamente, garantindo assim, mais assertividade na execução das tarefas. 
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Desafios das PMEs com o Conhecimento 

O que se pode identificar como um desafio para as Pequenas e Médias 

Empresas é a comprovação do retorno que a Gestão do Conhecimento trará 

para o negócio. Os  gestores necessitam de uma demonstração da capacidade 

que o projeto oferece de retornar o valor que será investido no primeiro 

momento, ou então, o quanto a proposta irá “salvar” de dinheiro que vem sendo 

desperdiçado com ineficiência. 

Quando se investe em Gestão do Conhecimento, há diversos indicadores 

de retorno para a empresa, porém, muitos deles são difíceis de mensurar. 

Podemos citar: 

• aumento de produtividade, 

• diminuição do retrabalho, 

• redução de perdas econômicas, 

• padrão de qualidade dos serviços prestados,  

• entre outros. 

Os indicadores que são percebidos com maior facilidade são dados na 

fração do tempo otimizado para a realização de tarefas mais complexas e 

treinamentos internos. Com uma gestão do conhecimento bem aplicada, a 

empresa melhora os seus índices de produtividade com percepções claras de 

valor em um curto prazo. 

Com a dificuldade em mensurar o Retorno sobre o Investimento (ROI) da 

Gestão do Conhecimento, o investimento se torna um desafio, pois até que a 

empresa não comprove sua efetividade, isso não será uma prioridade de 

investimento de tempo e/ou dinheiro. Cabe lembrar que mudar uma cultura 

requer esforço e muita paciência. 
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Para as empresas que estão começando, o ideal é que a Gestão do 

Conhecimento seja aplicada desde a concepção do negócio, para que ela 

cresça de forma organizada e não enfrente maiores perdas em sua trajetória. 

Uma boa tática é escolher um setor mais engajado da empresa e criar o 

que chamamos de “case interno de sucesso”. Nele, a ideia é fazer um 

experimento de antes e depois em uma atividade como o onboarding de um 

novo funcionário. 

Dessa forma, com uma atenção no tempo de rampeamento do novato, 

será possível começar a comprovar o ROI do projeto e em um momento 

posterior escalá-lo para o restante da companhia. 
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Onde Encontrar o Conhecimento?  

O conhecimento é um ativo que pode ser adquirido e encontrado por meio 

da leitura, observação, experiências, entre outras ações que geram 

aprendizado. Existem diferentes formatos de conhecimento, que se 

complementam de acordo com o cenário em que estão inseridos. Os 

conhecimentos adquiridos em uma sala de aula, por exemplo, não serão os 

mesmos adquiridos em um ambiente de trabalho, pois existem culturas e 

práticas diferentes. Quando pensamos em conhecimento empresarial, 

normalmente, eles estão ligados à realidade do negócio e suas necessidades. 

Pode-se desenhar um tripé com os tipos de conhecimento que devem ser 

mapeados para gerenciar os conhecimentos da empresa:  

(1) Sobre o negócio e seu entorno, 

(2) Acerca dos processos e operações realizadas dentro da empresa e 

(3) Pessoal que cada integrante carrega consigo.  

Esses três pilares podem conter conhecimentos que estão dentro ou fora 

do negócio, ou seja, muita coisa está internalizada em repositórios de arquivos 

e na cabeça de colaboradores mais experientes. Para outras, é necessário o 

acesso e busca a ambientes externos à empresa, como internet, livros, 

parceiros, fornecedores e até clientes. 

Antes de pensar em buscar o conhecimento, é necessário ter clareza da 

necessidade por trás dele e diagnosticar se esse conhecimento já está 

internalizado na empresa ou se será necessário rumar em busca dela no 

ambiente externo. O ideal é manter todo tipo de conhecimento acessível dentro 

da empresa, ou seja, que todos envolvidos nas operações consigam encontrar 

de forma simples o que necessitam. Porém, quando não há uma cultura de 
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gestão e compartilhamento do conhecimento, é normal que a maioria das 

buscas ocorram fora da empresa. 

Os conhecimentos e materiais que forem coletados podem ser divididos 

em dois grupos: 

Conhecimento Escalável 

O primeiro segmento de conhecimentos, denominamos de 

“conhecimento escalável”. É aquele bloco de conteúdo que pode ser acessado 

por todas as pessoas de maneira padrão. Estes materiais possuem a 

característica de ser mais genéricos e dispensam necessidade de uma 

interferência humana para absorção de quem os consome. 

Materiais ricos como videoaulas, tutoriais e guias são exemplos de 

formatos. Quanto ao conteúdo em si, apontamos, por exemplo, tutoriais 

financeiros e de software, boas práticas de um setor em específico, 

informações administrativas e propriamente processos operacionais. 

Acreditamos que a maioria dos conhecimentos, se feitos de forma didática, 

podem se aproximar de ser um “conhecimento escalável”. O apoio humano se 

dá de forma consultiva e reativa ao que não foi compreendido na apresentação 

do conhecimento aos colaboradores novatos. Construindo um ativo de 

“conhecimentos escaláveis”, a nossa equipe se torna mais autodidata. 

Conhecimento Específico 

A segunda forma que dividimos o conhecimento denominamos de 

“conhecimento específico”. Neste grupo, elencamos conhecimentos que 

dependem de uma interferência humana para se disseminar e facilitar a 

absorção. Conteúdos sobre “como se dá um feedback para um colaborador”, 

“como tratar aquele cliente específico”, ou seja, conhecimentos difíceis de 
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escalar o seu aprendizado via tutoriais ou videoaulas são englobados neste 

módulo. 

O ideal neste caso é ter um plano geral para o treinamento do colaborador 

junto a um material de apoio que poderá ser utilizado para complementar os 

estudos sobre o tema em questão. Ainda, conversas 1 a 1 com cada uma das 

pessoas que estão aprendendo sobre esse tipo de conhecimento são 

essenciais para que o novato obtenha confiança ao desempenhar 

posteriormente as atividades impostas. Com a união destas duas classes de 

conhecimento sobre um colaborador, teremos maior segurança no treinamento 

dos novatos na função e um método mais claro de o que fazer quando a saída 

de um profissional for iminente. 

A busca pelo conhecimento pode variar, dependendo do momento que a 

empresa está passando em sua gestão. Se a fase é de organização do tripé dos 

conhecimentos da empresa, sua busca, majoritariamente, girará em torno dos 

colaboradores experientes e repositórios de arquivos. Em casos de uma maior 

maturidade com a gestão do conhecimento, a busca será dentro da base de 

conhecimento utilizada pela empresa, afinal, lá estarão todos os 

conhecimentos relevantes ao grupo. 
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Como aplicar Gestão do Conhecimento?  

Passo 1: Identificar a Dor da Empresa 

Antes de aplicar a Gestão do Conhecimento é necessário entender qual é 

a dor que ela irá resolver dentro da empresa. Ela pode ser aplicada dentro de 

qualquer empresa que possua processos complexos, porém, para mensurar 

mais rapidamente o retorno desse investimento, é indicado trabalhar em cima 

de um problema mais pontual que a operação presente. 

Para reconhecer o problema, basta realizar um diagnóstico de possíveis 

causas que atrapalham a produtividade do negócio. Um exemplo, que muitas 

empresas passam, é na entrada de um novo colaborador, onde, quando não há 

um processo de treinamento definido é perdido muito tempo de funcionários 

mais experientes que precisam dedicar sua atenção em ajudar o novato, 

deixando de lado suas tarefas, prejudicando a produtividade de toda empresa. 

Essa é uma das dores que pode ser corrigida pela Gestão do Conhecimento, 

com o armazenamento de conhecimentos relevantes e sua disponibilização 

para o profissional que está entrando, seja com a criação de onboardings, 

trilhas de aprendizagem ou outros formatos. 

Passo 2: Estágio de Maturidade da Empresa 

Tendo a dor detectada, deve-se identificar em qual estágio de maturidade 

da Gestão do Conhecimento a empresa se encontra, os quais podem estar 

divididos em três: criação, padronização e engajamento e otimização. O nível 

de criação é aquele mais básico e embrionário. É onde a maioria das empresas 

iniciantes se enquadram, visto que no começo do negócio o foco é muito ligado 

ao produto e às vendas, algo natural e compreensível tendo em vista a 

necessidade da companhia em “parar em pé”. Nesta fase a empresa começará 
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a criar os seus primeiros processos organizados, identificar as pessoas certas 

para o apoio dos temas específicos e desfazer as “ilhas de conhecimento” que 

foram criadas até então. 

Nessa etapa é fundamental que a empresa incorpore alguns atos no seu 

dia a dia, como o compartilhamento e registro de informações e processos, 

transformando os conhecimento tácitos em explícitos. 

Quando a empresa já for detentora de um bom número de materiais 

relativos ao conhecimento interno, é o momento de organizar todos eles e 

trazer um padrão para o negócio, entrando na fase de padronização. O objetivo 

é que os profissionais sejam muito mais reativos na educação de novos 

colaboradores e externalização de conhecimentos com os clientes. Na fase de 

padronização acontece a organização das informações que foram coletadas e 

a sua distribuição, de modo a facilitar a busca e consulta por soluções. Tendo 

um modelo pronto e validado, torna-se mais fácil a disseminação da cultura, 

possibilitando a replicação do método para as demais áreas da empresa. O 

último estágio é o de engajamento e otimização. Uma empresa que chega 

nesse estágio já é uma companhia diferenciada, que possui uma gestão 

profissional e o foco é engajar cada vez mais a sua equipe a compartilhar aquilo 

que aprende e melhorar gradualmente a didática dos conteúdos e práticas da 

sua cultura de Gestão do Conhecimento. 

Passo 3: Técnicas de otimização do compartilhamento de conhecimento 

Observação ou “Job Shadowing”: 

A observação ou “Job Shadowing” é uma técnica utilizada na Gestão do 

Conhecimento para auxiliar na descrição de detalhes de processos difíceis de 

serem expressados pelas pessoas. Chamamos esses conhecimentos de “não-
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escaláveis”, uma vez que  dependem de uma interação maior para serem 

ensinados e aprimorados. 

A lógica da técnica é observar o ambiente ou um colaborador específico 

em seu trabalho e compreender como as tarefas são realmente efetuadas. O 

resultado pode ser diferente de como elas deveriam ser executadas, de como 

o processo aponta como correto ou de como a diretoria pensa que elas são 

feitas. Essa disparidade entre o ser e o dever ser acontece devido à resistência 

dos interessados em expressar os  pormenores do processo, ou também 

porque o mesmo está tão presente no seu dia a dia que passou a ser entendido 

como algo natural, e portanto difícil de ser identificado de forma clara. A 

observação pode ser utilizada para registrar processos que existem, ou em 

casos que a intenção seja melhorar e otimizar algum fluxo de tarefas. É normal 

que muitos dos processos de trabalho não estejam descritos, ou seja, são 

tácitos. Ainda, do que está registrado, muito conteúdo encontra-se 

desatualizado, e só as pessoas que de fato desempenham o trabalho sabem 

como ele é feito. Para se praticar a observação, existem duas formas: Passiva 

(Invisível) e Ativa (Visível). 

Observação Passiva (Invisível) 

Neste caso, o objetivo é que o observador não interfira e nem interaja com 

o profissional observado. Ele não faz perguntas (somente registra as suas 

anotações) e por vezes quem é observado nem toma conhecimento que a 

prática está acontecendo. O observador somente poderá fazer perguntas e 

interagir com o observado após o processo ser concluído. Esta forma de 

observação deve ser usada nos casos em que o trabalho não pode ser 

interrompido, por exemplo, linhas de montagem e controle de tráfego aéreo. 
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A grande vantagem desse formato é a veracidade das informações 

coletadas referente ao processo em questão. Tendo em vista que o observado 

não sabe da prática, ele incorre em diversos vícios e revela grandes 

oportunidades de melhoria, que com uma observação ativa não seriam 

revelados. Uma vez que a pessoa saiba que está sendo analisada, ela terá uma 

maior atenção aos detalhes. 

Observação Ativa (Visível) 

Nesta técnica, o observado tem plena consciência do processo de 

observação. O observador pode interromper o seu trabalho a qualquer 

momento e fazer os seus questionamentos, a fim de compreender melhor o 

processo executado e eliminar as suas dúvidas. Em determinadas situações, o 

observador pode desempenhar algumas tarefas, indo além da observação, para 

compreendê-las melhor ou também “sentir na pele” eventuais dificuldades que 

ocorrem durante determinado processo. Ainda, pode atuar como aprendiz, 

simulando a entrada de um novo colaborador, de forma a validar a absorção e 

a integridade das notas que recolheu. A atenção aos detalhes e o 

aprofundamento se dão mais nesse formato, uma vez que se compreende mais 

a fundo o processo, e em uma equipe mais madura se encontram melhores 

resultados. A observação ativa permite que dúvidas surjam e sejam 

prontamente respondidas e transformadas em melhorias de um processo mais 

otimizado. 

Análise do “Job Shadowing” 

É importante salientar que a observação é uma técnica complementar e 

que por muitas vezes depende de outras práticas para atingir os resultados 

esperados. Para manufaturas ou referente ao trabalho administrativo, a 

observação é relativamente simples. Já para o trabalho de gestão ou outros 
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essencialmente intelectuais, a observação só deve ser usada como 

complemento de outras técnicas como, por exemplo, entrevistas e mentoring. 

Compartilhamento de Boas Práticas 

Os processos de uma empresa são dinâmicos. Para fazer frente a um 

mercado em constante evolução se faz necessário melhorar na mesma 

velocidade as entregas e o atendimento feitos por cada companhia. Para isso, 

é fundamental que além das ideias vindas dos gestores de cada negócio, a 

equipe se engaje e busque disciplinadamente por gargalos nos processos, bem 

como oportunidades de melhoria em cada detalhe que estiver relacionado às 

atividades que executa diariamente. Com a intenção de alcançar essa 

excelência em produtividade, os profissionais devem ter a confiança e o espaço 

necessário para colocar as suas ideias e insights em favor da empresa. 

Uma técnica para isso é criar uma cultura em compartilhar boas práticas 

e destinar um tempo específico para que discussões sobre esses temas 

tenham oportunidade nas pautas das reuniões da equipe. 

Evolução de Processos 

A experiência prática ensina muito a qualquer processo pré-definido e 

nada melhor que aquele profissional que está na ponta da execução dar a sua 

opinião sobre como auferir melhores resultados de cada conjunto de tarefas 

que forem realizadas. As pessoas, acompanhadas por um responsável ou 

curador, devem ser incentivadas a relatar os seus pontos de vista sobre as 

atividades que realizam e auxiliar na melhoria da empresa como um todo. Saber 

recompensá-las por isso, motiva ainda mais a destinar tempo do seu trabalho 

para investir nesse tema. 
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Lições Aprendidas 

Ao final de cada projeto, é importante reunir toda a equipe para registrar 

as lições aprendidas durante a execução e os pontos a serem melhorados. Esta 

prática é essencial para que os profissionais não incorram em cometer os 

mesmos erros que já haviam sido solucionados e replica as melhorias de forma 

ampla. Nesse momento o foco deve ser absorver aprendizados tácitos que 

foram tidos individualmente no decorrer do projeto e compartilhá-los de forma 

clara e didática com o resto do grupo. Possuir uma base de conhecimento 

auxilia na perpetuação dessa cultura, uma vez que ela vai estimular as pessoas 

a colaborarem com aquilo que aprendem em cada novo projeto, além de 

possibilitar uma maior interação entre as pessoas e fazendo com que os 

processos fiquem sempre atualizados por meio da curadoria de conteúdo. 

 Job Rotation 

De forma mais conceitual, “job rotation” significa o rodízio de funções 

promovido pela empresa para que o profissional adquira novos conhecimentos 

em setores diferentes e acumular experiências sem sair da companhia em que 

trabalha. Espera-se que durante o “job rotation” o profissional consolide a sua 

aderência aos valores da empresa. Nessa fase o colaborador é testado em 

suas aptidões para os perfis de cargos e para os níveis de liderança. 

Outro valor entregue nessa técnica é ligado ao conhecimento geral e 

estratégico sobre toda a companhia. Ainda que estudiosos considerem o 

especialista como essencial para as empresas, o generalista é sem dúvida o 

mais indicado para ocupar cargos de direção e gerência. Independente de 

remuneração, o conhecimento genérico deve sempre ser buscado pelos 

profissionais, e quem se destaca em uma prática dessas possui chances de 

crescer muito na companhia. 
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Nem sempre é possível construir o melhor programa de “job rotation”, 

principalmente em pequenas e médias companhias em razão de escassez de 

tempo e verbas, por isso pode-se pensar em programas mais curtos e 

estruturados para durar dias ao invés de meses, por exemplo. O resultado se 

dará de forma acentuada nas entregas realizadas por quem passou pelo 

processo, e a possibilidade de evolução para cargos mais  importantes desses 

profissionais também ocorrerá de forma gradual. 
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Dicas para Aplicar o “Job Rotation”: 

1 – Promova a disseminação do conhecimento 

A empresa que optar por essa técnica deve evitar a centralização de 

tarefas e de conhecimentos. As pessoas precisam estar cientes do valor do 

conhecimento que possuem de forma internalizada e que todos sairão 

ganhando se ele for disseminado por todos que passarem por determinado 

setor. 

Utilizar uma plataforma para a Gestão do Conhecimento, como o Pulpo, 

pode otimizar esse processo e facilitar a absorção dos aprendizados 

compartilhados pela equipe. 

2 – Mentoring 

É aconselhável que para cada colaborador que está aprendendo as 

rotinas em determinado setor, exista a atuação de um mentor para 

acompanhamento das atividades. Esse profissional ficará responsável por 

apresentar o departamento, os colaboradores que nele atuam, bem como a 

execução das atividades para o “visitante”. Em caso de dúvidas, será a ele que 

o participante do processo poderá recorrer. Quando conversar com o 

profissional que exercerá a função de mentor, também apresente as vantagens 

que o job rotation trará a ele nos moldes de uma relação ganha-ganha. 

Oxigenação de ideias e contato com uma outra geração são ganhos 

interessantes para esse profissional. 

3 – Planejamento 

Um planejamento de atividades para o participante do job rotation facilita 

o aprendizado e a performance do profissional no projeto. Com uma estratégia 
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alinhada, evita-se retrabalho e possíveis omissões no aprendizado. Para isso, 

estruturar bem o projeto se faz imprescindível, com a implementação das 

devidas melhorias, quando necessário. 

4 – Mensuração 

Trabalhar o feedback por parte do participante e do mentor junto ao RH 

ou ao departamento responsável pelo programa é fundamental para identificar 

os pontos fortes do processo e aqueles que precisam ser melhorados. Ainda, é 

possível compreender alguns gargalos e oportunidades de melhoria nas áreas 

e avaliar o real aprendizado do profissional. 
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Como Aplicar Gestão do Conhecimento 

sem Muito Investimento?  

A Gestão do Conhecimento é uma área que pode ser aplicada em vários 

nichos de negócio, apenas variando a sua profundidade mediante o nível de 

complexidade e o estágio de maturidade de cada empresa. Existem práticas, 

métodos e ferramentas que auxiliam na sua implementação. O maior 

investimento que será aplicado é o tempo. A respeito de ferramentas, é possível 

improvisar utilizando plataformas de repositório de arquivo, documentos de 

texto ou planilhas online, os quais terão um custo reduzido, ou até, inexistente. 

Com a evolução do trabalho, pode-se pensar em ferramentas mais 

completas além de uma maior dedicação e investimento por parte dos recursos 

humanos da companhia. 

O PULPO 

Apaixonados por descobrir grandes problemas ainda não resolvidos e 

propor soluções acessíveis, eficientes e escaláveis a quem sofre com eles. 

Desenvolvemos o Pulpo para que todas as pessoas consigam se organizar de 

maneira eficiente no seu trabalho, estudos e vida social. O Pulpo centraliza todo 

o conhecimento importante elaborado por grupos de pessoas e torna isso fácil 

de encontrar, criar e aprender. 

A Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento – SBGC 

A Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento (SBGC) é uma 

Organização da sociedade civil de interesse público (OSCIP) que há mais de 15 

anos promove a integração entre academia, terceiro setor e organizações 

públicas e privadas interessadas em praticar, desenvolver e pesquisar o tema 

https://pulpo.work/
https://pulpo.work/
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Gestão do Conhecimento. Por meio de eventos e de treinamentos contribui 

para o compartilhamento de conceitos, métodos e técnicas que promovam a 

socialização do conhecimento, o aumento da efetividade das organizações, a 

competitividade do País e a qualidade de vida das pessoas. 

Promove a cada dois anos o KM Brasil, maior evento de gestão do 

conhecimento da América Latina, e anualmente o Fórum Executivo com a 

participação de palestrantes com atuação relevante nacional e 

internacionalmente. Apoiamos profissionais e empresas associadas no 

aprimoramento contínuo de seus conhecimentos e práticas, além de sermos 

um ponto de encontro para todos que pretendem atuar na Economia do 

Conhecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

Conteúdo: 

 
https://pulpo.work/  

https://pulpo.work/
https://pulpo.work/
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Gostou deste e-book? 

Acesse outros conteúdos em 

 

www. 
lojasupervendedora 

.com.br 
 

Acesse também 
nossas redes sociais: 

/lojasupervendedora 

@lojasupervendedora 

/lojasupervendedora 
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