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Tema 4: Criação do conhecimento como processo sintetizador

Autor: Ronaldo Barbosa

CONVITE À LEITURA 

Um síndico de um prédio está enfrentando a seguinte situação: vários moradores estão se queixando 
sobre os longos tempos de espera pelo elevador. As seguintes alternativas foram consideradas até agora:

1 - Construir novos elevadores.

2 - Reduzir o número de andares atendidos por elevador.

3 - Aumentar a velocidade dos elevadores.

São alternativas muito boas, porém óbvias demais, caras e complicadas.

Um amigo do síndico, não morador do condomínio, ouve a história e tem a seguinte ideia: propõe 
que sejam instalados grandes espelhos perto das portas dos elevadores. O problema acaba.

A solução estava em que as pessoas se vissem, aproveitando aquele tempo ocioso para se arrumar 
antes de sair para o lazer ou trabalho. Isso quer dizer, por exemplo, que problemas difíceis também 
têm solução, desde que enxergados de um ângulo diferente.

Problemas muito maiores do que a espera do elevador, rondam a maioria da população brasileira. 
Dados recentemente publicados na Revista PME Exame (edição 67, de novembro de 2013 - http://
exame.abril.com.br/revista-exame-pme/edicoes/0067/) revelam que cerca de 50% da população do 
país ainda não tem acesso à rede de esgoto; que em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, o 
índice de poluição do ar é de 2 a 3 vezes pior do que o recomendado pela OMS; que a lotação do 
nosso metrô (relação passageiros por quilômetro x linhas de metrô) é cerca de 6 vezes maior do que 
o de Nova York e 15 vezes maior do que o de Londres. 

Em lugar de desanimar, talvez tantos problemas propiciem também grandes oportunidades. O escritor 
Denis Russo diz que a grande contribuição que o Brasil pode dar ao mundo são “problemas bons” 

Saiba Mais!

Conheça melhor as perspectivas de Denis Russo Burgierman, assistindo à palestra 
disponível em: <http://www.tedxsaopaulo.com.br/denis-russo/> ou, também, em: <http://
www.youtube.com/watch?v=8Kh2LEGj3BM>, acesso em: 13 jan. 2014.
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Nestes tempos desafiadores, novos espaços se abrem para um novo tipo de empreendedorismo em 
que as empresas nascem para a inovação , para lidar com questões voltadas ao meio ambiente, 
à mobilidade urbana, à qualidade de vida… inúmeros problemas existem nessas áreas que, 
praticamente, só comportam soluções viáveis se elas forem inovadoras. Confrontados com esses 
problemas, os modelos de gestão do conhecimento, inovação e mudança, como o de criação do 
conhecimento de Nonaka e Takeuchi, ganham ainda maior importância.

Por outro lado, uma série de fatores tem que ser incentivados nas empresas para que possa haver a 
criação do conhecimento organizacional. Nesta aula conheceremos um primeiro conjunto de cinco fatores: 
Intenção, Contexto, Incutir uma visão & Mobilizar ativistas, Autonomia e Flutuação & Caos criativo. 

Cada fator convida a compreender outros aspectos gerais da Administração. No recorte que fizemos, 
Intenção remete à Liderança; Contexto está ligado à Cultura Organizacional, e Incutir uma visão 
está ligada a declarações estratégicas como Missão e Visão. Do fator Flutuação e Caos criativo, 
chegamos aos estudos sobre criatividade, do sociólogo italiano Domenico De Masi.

Vamos identificar, a seguir, as primeiras condições e fatores críticos para fazer a criação do 
conhecimento acontecer. Bom estudo!.

TEXTO E CONTEXTO

Se o conhecimento não pode ser controlado, isso não quer dizer que não possa ser estimulado.
Vamos entender um primeiro conjunto de fatores promotores do conhecimento. Ao lado de cada 
fator, quando isso parecer pertinente, inserimos um subtema que ajuda a complementar e enriquecer 
a ideia do próprio fator.

Fator 1: Intenção

O fator Intenção está ligado a objetivos estratégicos reais e ao apoio necessário ao cumprimento desses 
objetivos. Nonaka e Takeuchi (2008) lembram também que a Intenção é carregada de valor e é ela que 
fornece critérios para o julgamento do valor da informação ou do conhecimento criado. Para deixar clara 
a intenção por inovar, a organização deve favorecer o comprometimento de seus empregados, mas 
esse comprometimento deve ir além do individual, deve ser um comprometimento coletivo.

O fator Intenção está relacionado também à ideia de que para haver inovação, há necessidade de 
uma busca premeditada por inovar (DRUCKER, 2003). O papel da liderança é decisivo tanto para 
gerar o comprometimento coletivo como para desenvolver a própria estratégia.

Liderança

Exercer uma liderança pode parecer simples para quem acha que se trata apenas de saber delegar 
tarefas. Mas uma liderança envolve o poder de fazer com que várias pessoas se unam por algo 
em comum; envolve a confiança que uma equipe deve ter com o líder, com seus erros e acertos, e 
demanda calma e serenidade para resolver crises. Enfim: liderar é uma grande missão. Quando a 
missão é inovar, precisamos de uma abordagem voltada para a mudança e a criação de conhecimento. 
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Na busca por um estilo de liderança que estimule a criação do conhecimento organizacional, 
chegamos até os estudos de John Kotter, pesquisador de renome internacional na área de mudança 
nas organizações. A obra Liderança para a mudança, de Joseph Kotter, tem vários pontos em 
comum com os fatores críticos para a criação do conhecimento organizacional de acordo com 
Nonaka e Takeuchi (2008). 

A figura abaixo apresenta os fatores de Kotter para mudança, observe particularmente os quatro 
primeiros fatores:

Fonte: Adaptado de Kotter (1997)

Agora vamos falar mais detidamente sobre os pontos levantados por Kotter, de acordo com o já foi 
analisado, também, por Goleman (2007) e Baldwin (2008).

1. Criar um senso de urgência: Kotter argumenta que despertar um sentido de urgência 
é a primeira e mais crítica etapa em mudanças bem sucedidas. Relatórios e planilhas 
não são suficientes, você precisa demonstrar ações que conscientizem as pessoas, 
até mesmo as choquem ou surpreendam, para que elas entendam a necessidade 
da mudança que você determinou. A meta é arrancar as pessoas de suas rotinas e 
zonas de conforto estabelecidas e fazer com que fiquem prontas para mudar. Remete 
diretamente ao fator Intenção, não é mesmo?

2. Organizar uma coalizão orientadora: Para Kotter, sozinho o líder da mudança 
não chega a lugar algum. Toda boa iniciativa de mudança precisa de um grupo de 
defensores influentes e efetivos. É importante identificar as pessoas certas que estão 
totalmente comprometidas com a iniciativa de mudança. Em alguns casos, os melhores 
defensores da mudança são os considerados mais céticos em relação à mudança ou 
que seriam vistos como cínicos ou difíceis de lidar. Veja mais adiante o fator 3, Incutir 
uma visão & Mobilizar ativistas!
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3. Criar uma Visão: uma visão deixa clara a direção da mudança, as outras decisões 
devem estar alinhadas à visão. A visão ajuda também a alinhar os indivíduos e a motivá-
los de forma eficaz.  Novamente, essa questão será retomada na sequência, quando for 
abordado o fator 3, Incutir uma visão & Mobilizar ativistas!

4. Comunicar uma visão de mudança: Kotter afirma que uma visão passa a ter 
significado real somente quando é transmitida de maneira convincente, por isso é vital 
transmiti-la com convicção. Mais uma vez o fator Intenção aparece aqui.

5. Delegar autoridade aos funcionários: esse fator está ligado ao treinamento, 
capacitação, reorganização e remoção de barreiras estruturais que impeçam o time de 
avançar em direção à visão. Lembra o fator 4, Autonomia,  que veremos mais adiante

6. Criar metas em curto prazo: Para Kotter, vitórias em curto prazo são essenciais, 
pois são visíveis e mostram que a mudança está dando resultado.

7. Consolidar ganhos: uma vez transposta uma barreira, passa-se ao próximo 
obstáculo, reorganizando e reunindo forças para as etapas futuras.

8. Ancorar a mudança em sua cultura: a etapa final do processo de Kotter se resume 
a ancorar as novas abordagens na cultura corporativa, o novo comportamento deve 
se tornar a norma e o ideal é que todos na organização tivessem os novos valores 
compartilhados. Lembra bastante o processo de Internalização, visto em aulas 
anteriores, não é mesmo?

Saiba Mais! 

Em entrevista ao portal EXAME.com, John Kotter fala sobre como uma empresa pode 
plantar a semente da mudança. Acompanhe analisando o conteúdo disponibilizado em: 
<http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/empresas-gigantes-nao-sao-boas-em-
promover-mudancas-diz-john-kotter?page=1>. Acesso em: 13 jan. 2014.

Os líderes são os gestores de mudanças!

ATENÇÃO às 3 frases que um líder não deve dizer:

1. Não me traga surpresas !

2. Se você fosse um animal, qual seria?

3. Não tome isso como pessoal !

Saiba o porquê de tal afirmação, lendo o artigo disponível em:

<http://www.3minovacao.com.br/blog/gestao/2013/11/29/3-frases-que-um-lider-deve-
evitar/>, acesso em: 13 jan. 2014.
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Por fim, leia o material sobre 7 importantes lições de liderança de Nelson Mandela, 
disponível em: <http://portaldalideranca.sapo.pt/arquivo/artigos-destaque/7-
importantes-licoes-de-lideranca-de-nelson-mandela>, acesso em: 13 jan. 2014.

TESTE: Você sabe liderar ?

http://veja.abril.com.br/idade/testes/sabe_liderar.html

Fator 2: Contexto

A criação do conhecimento depende de um ambiente adequado que valorize a troca de ideias, a 
liberdade de pensar sem restrições e a superação do medo de errar. É o contexto que condiciona o 
clima favorável para as inovações. 

Os pesquisadores Nonaka e Takeuchi (2008), inspirados na tradição cultural japonesa, buscaram 
também uma espécie de fluxo favorecedor de inovações, um contexto positivo para as interações 
humanas e criação do conhecimento, em que as pessoas possam divergir para promover verdadeiro 
diálogo; os autores denominam tal contexto de ba . Um ba de criação do conhecimento poderá 
ser tanto físico (como um escritório ou outros locais de trabalho), quanto mental (experiências 
compartilhadas, ideias ou ideais) ou virtual (uso de recursos tecnológicos como grupo de discussão 
na Internet) ou ainda, uma combinação deles. O ba não aparece por imposição e nem é produzido 
pelo modelo da gerência tradicional, é um ambiente energizador que promove a valorização 
e o respeito às diferentes opiniões. Ba é um ambiente ao mesmo tempo subjetivo e relacional, 
envolvendo os atores de forma a minimizar conflitos tão comuns nos relacionamentos humanos, 
sobretudo quando se discutem ideias novas que perturbam um ambiente preestabelecido.

 

Fonte: Nonaka e Takeuchi (2008).

A ilustração acima mostra claramente a existência de diversos Ba.
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Observe atentamente como os ambientes Ba se interconectam para criar conhecimento novo e 
como esse conhecimento se desenvolve à medida que a espiral do conhecimento  vai abrindo.

Na figura a seguir, temos uma configuração em Ba de diferentes organizações interconectadas. 
Todas as intersecções convidam à criação e ao compartilhamento de conhecimento novo. Uma 
empresa que siga uma política de compartilhamento de conhecimento como a representada aqui, 
certamente valoriza a gestão do conhecimento.

Fonte: Nonaka e Takeuchi (2008).

O contexto Ba que possibilita promover a criação do conhecimento organizacional, certamente está 
diretamente ligado à cultura da organização. Por esse motivo, precisamos olhar o que isso significa.

Cultura organizacional

A cultura organizacional se refere a um sistema de valores compartilhado pelos membros que 
diferencia uma organização das outras, é espécie de digital da empresa. Esse sistema é um conjunto 
de características-chave que a organização valoriza.

Segundo Robbins (2005), existem sete dimensões da cultura organizacional que, combinados em 
seu conjunto, capturam a essência de como é a cultura de uma organização:

Inovação e disposição para assumir riscos: grau em que os funcionários são 
estimulados a inovar e a ssumir riscos.

Atenção aos detalhes: grau em que se espera que só funcionários demonstrem 
precisão, análise e atenção aos detalhes.

Orientação para resultados: grau em que os dirigentes focam mais os resultados do 
que as técnicas e os processos empregados.
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Orientação para as pessoas: grau em que as decisões dos dirigentes levam em 
consideração o efeito dos resultados sobre as pessoas.

Orientação para a equipe: grau em que as atividades são mais organizadas em termos 
de equipes dos que em indivíduos.

Agressividade: grau em que as pessoas são competitivas e agressivas, em vez de 
dóceis e acomodadas.

Estabilidade: grau em que as atividades enfatizam mais o status quo em contraste com 
o crescimento.

É muito importante perceber que cada uma dessas características vai de um grau baixo até 
um grau elevado. A avaliação da organização em termos dessas sete características revelam 
portanto, uma ilustração de como é a cultura organizacional (ROBBINS, 2005).

Todas as empresas que você conhece tem sua própria cultura organizacional, mas avaliar as 7 
dimensões, não é simples.

PONTO IMPORTANTE

Um bom exemplo de cultura organizacional aparece quando estudamos a cadeia de lojas Wal-Mart.

A Wal-Mart é a maior e mais bem sucedida rede de lojas de varejo do mundo. Iniciada como um 
apequena loja de miudezas em 1945, hoje conta com 4 mil funcionários hoje possui mais de 1,4 
milhão de funcionários e um  volume de vendas que ultrapassa 250 bilhões em dólares por ano. 
A característica que diferencia a Wal-Mart da maioria das ouras empresas, é que ela manteve 
sua cultura de pequeno negócio. A empresa continua  empreendedora e agressiva como há 50 
anos. Ao contrário de muitas grandes companhias, a Walt-Mart nunca perdeu de vista o objetivo de 
seu fundador, Sam Walton. Ele acreditava que sua empresa existia para proporcionar às pessoas 
de baixa renda a possibilidade de adquirir produtos que antes eram acessíveis apenas aos mais 
abastados. Diferentemente de outras empresas, a Wal-Mart cresce sem se acomodar. Pelo 
contrário, seus dirigentes estão sempre preocupados com o fato de não terem aproveitado todo seu 
potencial. Como diz um de seus executivos: “Estamos sempre preocupados com o nosso futuro. 
Somos a maior empresa do mundo com o maior complexo de inferioridade do mundo”.

Saiba Mais!

A ideia de ligar motivação pessoal a um contexto específico tem em Csikszentmihalyi 
(2006) um interessante exemplo que ele denomina de “fluxo”: um ambiente em que se 
está completamente absorvido por uma atividade, as habilidades são aproveitadas em 
grau máximo porque o ser inteiro está concentrado e envolvido. Mais sobre a teoria 
do fluxo você encontra no material disponível em: <http://www.arataacademy.com/
port/mihaly-csikszentmihalyi-estado-de-flow-fluxo-como-elemento-de-realizacao-e-alta-
performance/>. Acesso em: 14 jan. 2013.
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Saiba mais, também, sobre a ideia de que o excesso de tecnologias de comunicação 
nas empresas é inibidor do ambiente Ba, portanto da criatividade, consultando o artigo 
denominado “A Multitasking de mídias como bloqueador do processo criativo: uma visão 
desde a criação do conhecimento”, disponível em: <http://www.dgz.org.br/abr09/Art_03.
htm#R1>, acesso em: 14 jan. 2014.

Fator 3: Incutir uma visão de mudança & Mobilizar ativistas

O fator “Incutir & Mobilizar” é um dos passos iniciais quando se busca a inovação e está relacionado 
à sensibilização para a necessidade de inovar; é a “visão” da mudança que moverá “ativistas” a 
abrirem caminho e moverem os demais colegas. Note que este fator é uma espécie de extensão do 
fator Intenção, visto anteriormente.

O fator “Incutir uma visão & Mobilizar ativistas” está ligado diretamente a uma apropriação da 
cultura da inovação por parte dos professores.  Esse fator é insumo essencial para que as escolas 
empreendam suas próprias iniciativas de inovação com supervisão mais ou menos próxima, por 
exemplo, em relação ao grupo da universidade, em um projeto colaborativo.

Por Baldwin (2008), embora criar a necessidade e urgência compartilhadas em relação à mudança 
possa incitar as pessoas à ação, é a visão que as guiará na nova direção. Kotter (1997) enfatiza que 
é preciso elaborar uma visão relevante que ajudará as pessoas a visualizarem futuros possíveis, 
conforme vimos anteriormente. Para se comprometerem com uma mudança, as pessoas precisam 
saber claramente para onde estão indo e por que tal estado futuro será melhor.

Quanto a mobilizar ativistas, toda boa iniciativa de mudança precisa de um grupo de defensores 
influentes e efetivos. É importante identificar as pessoas certas que estão totalmente comprometidas 
coma iniciativa da mudança e querem ajudá-los a influenciar outros a gerenciar a resistência. 
Gerentes de nível mais elevado, que tenham certa influência na organização, costumam ser bons 
defensores. Contudo, em alguns casos, os melhores defensores são os considerados mais céticos 
em relação à mudança ou que seriam vistos como cínicos ou difíceis de conquistar. 

A visão de mudança está embutida nas declarações de missão e visão das organizações. Por isso 
precisamos entender os significados dessas declarações que são, ou pelo menos deveriam ser, 
muito mais do que simplesmente frases comuns.

Declarações estratégicas: missão e visão

Declaração de missão

É uma breve descrição (normalmente uma ou duas sentenças) e define por que a organização 
existe. Deve descrever a finalidade fundamental da entidade, principalmente o que ela fornece 
aos clientes. Deve também informar os executivos e funcionários sobre a meta geral que eles se 
juntaram para perseguir. 
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Por exemplo, a declaração de missão da empresa Google diz: 

“Organizar as informações do mundo e torná-las universalmente acessíveis e úteis.”

Declaração de visão

Define as metas de médio e longo prazo (três a dez anos) da organização. Deve ser voltada para o 
mercado e expressar - frequentemente em termos visionários - como a empresa quer ser percebida 
pelo mundo. Precisa conter três elementos: uma meta expandida que seja uma descontinuidade em 
relação à posição atual da empresa, um horizonte de tempo durante o qual a meta expandida será 
alcançada e a definição do nicho no qual a empresa pretende operar e vencer. 

Por exemplo, a visão do presidente norte-americano John F. Kennedy em 1961 para programa 
espacial dos EUA, dizia: “Fazer um homem pousar na Lua e trazê-lo de volta em segurança à Terra 
antes do fim da década”. 

Tinha meta, horizonte de tempo específico e, sim, definição de nicho também.

Saiba Mais!

Conheça alguns exemplos de visão e missão de grandes empresas no conteúdo 
disponível em:

<http://www.administradores.com.br/artigos/tecnologia/a-missao-das-grandes-das-
mais-conceituadas-empresas/55256/>. Acesso em: 14 jan. 2014.

Fator 4: Autonomia

Para Nonaka & Takeuchi (2008) a autonomia corresponde basicamente à liberdade do colaborador 
em expor e compartilhar suas próprias ideias.

Ao investir os funcionários de autonomia, a organização amplia as chances de introduzir oportunidades 
inesperadas e aumentar assim, a automotivaçao para a criação de conhecimento novo. A teorias de 
administração reconhecem essa condição como “empowerment” , isto é, delegação de poderes 
dos níveis hierárquicos mais elevados para os mais baixos.

Fator 5: Flutuação & Caos Criativo

Duvidar de “verdades”, mergulhar na ambiguidade e procurar “ordem a partir do ruído”, são exemplos 
do que os autores Nonaka e Takeuchi (208) denominam “Flutuação”. É um desconforto, uma 
interrupção do estado habitual de resistência ao novo e ao conforto. Nesse estado é necessário a 
revisão e o questionamento da validade de nossos pensamentos, perspectivas e planejamentos. 
São elementos que estimulam também a interação da organização com o ambiente externo.

Este fator está ligado também ao questionamento das premissas existentes em relação a uma 
situação com que se está habituado. 
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A pergunta: “Por que sempre fazemos isso sempre dessa maneira?”; seria disparadora da dúvida e 
da livre especulação, ferramentas para inovar. 

Nonaka e Takeuchi (2008) alertam que a “Flutuação” somente desencadeará e induzirá o “Caos 
criativo” se os indivíduos tiverem oportunidade de refletir sobre sua prática, do contrário haverá 
verdadeiro caos ou “caos destrutivo”. 

A expressão de Schön (1997) “confusão e incerteza” voltada ao universo educacional tem simetria 
com “Flutuação & Caos criativo”. Para Schön é impossível aprender sem ficar confuso, ele explica: 
“o grande inimigo da confusão é a resposta que se assume como verdade única. Entendemos ser 
impossível também “inovar” sem estar “confuso”, daí a necessidade de “Flutuação” (quebra de certo 
status presente) seguida de “Caos” (tensão criativa e reflexão para responder a esta quebra).

“Se só houver uma única resposta certa, que é suposto o professor saber e o aluno aprender, 
então não há lugar legítimo para a confusão” (SCHÖN, 1997, p.85). Outro efeito relevante do par 
Flutuação-Caos é o de fortalecer o compromisso subjetivo dos colaboradores.

É possível ser criativo vivendo a vida que vivemos?

Domenico De Masi é um sociólogo italiano contemporâneo, famoso pelo seu conceito de “ócio 
criativo” segundo o qual o ócio, longe de ser negativo, é um fator que estimula a criatividade pessoal. 

Estudioso dos movimentos criativos e dos dramas da sociedade pós-industrial, é um dos primeiros 
autores preocupados, ainda que indiretamente, com questões como sustentabilidade urbana. As 
empresas só agora começam a olhar seriamente questões que Domenico De Masi levantava 20 
anos atrás.

PONTOS IMPORTANTES

Conheça algumas ideias de Domenico De Masi, extraídas das entrevistas completas que estão 
listadas:

•	 De Masi sugere menores jornadas de trabalho diárias e conclui: com pessoas trabalhando 
menos horas por dia, haverá a necessidade de mais postos de trabalho e, portanto, haverá menos 
desempregados. Ele sugere que sejam adotados pelas sociedades trabalhos em meio-período; 
sugere também uma maneira mais livre de trabalho, que privilegie a criatividade; é a favor de 
horários livres de trabalho, ambientes limpos e mais agradáveis.

•	 Devido aos avanços da tecnologia, os seres humanos estão vivendo mais. E considerando 
que têm hoje uma grande sobrevida com relação ao tempo de suas aposentadorias, somado à 
possibilidade de trabalharem com jornadas mais curtas, ele conclui que os indivíduos do futuro terão 
cada vez uma quantidade maior do que chama de “tempo livre”. 

•	 A sociedade industrial educou os indivíduos para trabalhar, mas não os ensinou como gastar 
seus tempos-livres. Então o indivíduo aposenta-se hoje cedo e daí por diante não é mais capaz 
de gastar sua ainda relativa juventude e força de trabalho em algo útil, belo ou eficaz para si e 
para a sociedade. A sociedade industrial não disse ao trabalhador o que ele deveria fazer em seu 
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tempo livre; nem mesmo a sociedade pós-industrial dá esse subsídio ao indivíduo que então se 
aposenta e vê sua vida perder todo o sentido. O trabalhador do século XX não sabe aproveitar 
seu tempo livre em atividades de crescimento pessoal e profissional; e a grande maioria deles 
morre intelectualmente quando de sua aposentadoria. E a morte intelectual parece ser normalmente 
acompanhada também de decaimento físico e moral.

•	 De Masi ropõe um novo modelo de trabalho que privilegie a criatividade e o tempo-livre. É só 
com o abuso do tempo-livre que o indivíduo pode ficar tranquilo e relaxado o suficiente para refletir 
sobre suas ações e produzir obras e trabalhos eficientes que deixem viva sua chama e gosto pelo 
viver e pelo saber. Ele diz que o trabalho deve ser visto como um tipo de lazer e que o indivíduo 
que é capaz de fazer essa mistura entre trabalho-estudo-lazer sem nem mesmo perceber está 
praticando o ócio criativo.

Saiba Mais!

DE MASI, Domenico. O ócio criativo. Rio de Janeiro: Editora Sextante, 2000.

Trechos do livro mais famoso do escritor Domenico De Masi, estão disponíveis 
gratuitamente em: <http://books.google.com.br/books?id=bDHBUp1f1ykC&printsec=fro
ntcover&dq=domenico+de+masi&hl=pt-BR&sa=X&ei=8kivUraWD8STkQft6IDoBA&ved
=0CDEQ6AEwAA#v=onepage&q=domenico%20de%20masi&f=false>, acesso em: 14 
jan. 2014.

Para ver Domenico De Masi no programa de entrevistas Roda Viva da TV Cultura, 
consulte: <http://www.youtube.com/watch?v=CLOjkmil2UI>, acesso em: 14 jan. 2013.

Se preferir, analise, também, a mesma entrevista transcrita em: <http://www.rodaviva.
fapesp.br/materia/30/entrevistados/domenico_de_masi_1999.htm >, acesso em: 14 jan. 
2013.

Para finalizarmos, que tal uma reflexão sobre a gestão do conhecimento e a importante 
questão da inovação?

Muitos filmes retratam o que acontece quando um sistema preestabelecido é ameaçado. 
Mas quando um filme retrata uma historia real, de uma experiência que poderia ter 
modificado toda uma indústria, o filme ganha em importância, ensina, diverte e convida 
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a pensar . É o caso deste filme que narra a aventura do empresário Preston Tucker que 
desenvolveu sua própria fábrica de automóveis.

Tucker, Um Homem e Seu Sonho (1988, dir. Francis Coppola).

Este belo filme mostra história real do empreendedor, Preston Tucker, que em 1940 
desafiou as grandes montadoras de automóveis de sua época, construindo uma 
fábrica de veículos inovadores. Os veículos que produziu tinham uma série de itens 
de segurança que só foram adotadas muitos anos depois. Porém, da fábrica saíram 
apenas 50 unidades: as grandes empresas e o governo boicotoram as suas ideias, 
levando Tucker à falência.

AGORA É A SUA VEZ

Questão 01

A empresa ECOURB acaba de ser criada. Ela tem uma proposta voltada para a área de 
sustentabilidade urbana. Os empreendedores estão entusiasmados com o modelo de criação do 
conhecimento de Nonaka e Takeuchi e por isso apostam na valorização do conhecimento tácito 
dos funcionários. Os gestores aplicam uma série de medidas baseadas justamente nos fatores que 
estudamos, ou seja: 

Fatores promotores do conhecimento
Intenção
Contexto

Flutuação & Caos criativo
Incutir uma visão e mobilizar ativistas

Autonomia
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Leia com atenção as medidas aplicadas pelos gestores:

Medida 1 Medida Medida 3

A empresa irá desenvolvervários 
iniciativas para promover a 

convivência eo bom climaentre os 
funcionários: música instrumental 
ao vivo nos intervalos, exposições 
de arte pelos corredores, sessões 

de cinema no final da tarde, 
estímulos a jogos e esportes nos 

finais de semana. Busca-se a 
integração e a livre circulação de 

ideias.

Será criada uma linha 
específica de apoio 
financeiro à criação 
de um laboratório de 
ideias. A alta gestão 

quer detectar quem são 
os colaboradores mais 
criativos e valorizá-los.

Cada funcionário deverá 
dedicar 10% do seu 

tempo diário de trabalho a 
desenvolver ideias novas. As 

ideias serão apresentadas 
em um seminário da empresa 

em que serão convidados 
representantes deempresas 

parceiras e investidores. 
Alguns funcionários estão 
muito preocupadosporque 
nunca falaram em público 

antes, mas isso não diminui o 
entusiasmo das equipes.

Medida 4 Medida 5

A empresa permite que seus 
profissionais tomem decisões por 
conta própria, em um grau maior 
do que de outras empresas do 

mesmo setor.

Novos funcionários devem ser selecionados com base nos 
valores de criatividade e disposição para inovar.

Associe cada medida a um fator e escolha a alternativa com melhor associação entre as medidas 
e os fatores do modelo estudado:

a) Medida 1 – Intenção; Medida 2 – Autonomia; Medida 3 – Incutir uma visão & 
mobilizar     ativistas; Medida 4 – Flutuação & caos criativo; Medida 5 – Contexto.

b) Medida 1 – Autonomia; Medida 2 – Contexto; Medida 3 - Flutuação & Caos 
criativo; Medida 4 – Incutir uma visão & mobilizar ativistas; Medida 5 – Intenção.

c) Medida 1 - Contexto; Medida 2 - Intenção; Medida 3 - Flutuação & Caos criativo;  
Medida 4 - Autonomia; Medida 5 - Incutir uma visão & mobilizar ativistas.

d) Medida 1 – Incutir uma visão e mobilizar ativistas; Medida 2 – Intenção;      Medida 
3 – Autonomia; Medida 4 – Contexto; Medida 5 – Flutuação & Caos criativo.

e) Medida 1 – Autonomia; Medida 2 – Intenção; Medida 3 – Contexto; Medida 4 – 
Incutir uma visão & Mobilziar ativistas ; Medida 5 – Flutuação e Caos criativo.

Resposta: Alternativa C
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Questão 02

(Enade 2006 - adaptada) 
Muitas empresas têm dificuldades em promover mudanças nos comportamentos de seus funcionários 
no ambiente de trabalho.
PORQUE
As crenças, valores e atitudes que compõem a cultura organizacional influenciam o comportamento 
dos funcionários na empresa.

Sobre as afirmações acima, assinale a alternativa correta.

a) As duas afirmações são verdadeiras, e a segunda justifica a primeira.

b) As duas afirmações são verdadeiras, e a segunda não justifica a primeira.

c) A primeira afirmação é verdadeira, e a segunda é falsa.

d) A primeira afirmação é falsa, e a segunda é verdadeira.

e) As duas afirmações são falsas.

Resposta: Alternativa A.

Questão 03

No livro “Toyota, a fórmula da inovação”, de Matthew May, há uma interessante história: 

“Uma velha senhora morava numa rua onde um grupo de meninos jogava bola todas as tardes. 
Como eles faziam muito barulho, ela pensou em pedir que falassem mais baixo mas teve uma ideia. 
Chamou a garotada e falou o contrário: que gostava demais de ouvi-los brincar, mas que estava 
com problemas de surdez e só poderia escutá-los se gritassem mais alto ainda. 

E propôs um acordo: toda vez que fizessem muito barulho, cada um ganharia um dólar. Os garotos 
adoraram a proposta e aceitaram. No dia seguinte brincaram e gritaram como nunca. No final do 
dia, receberam o dinheiro combinado. Na tarde seguinte, a historia se repetiu. Só que dessa vez a 
senhoradisse que tinha só 50 centavos. Os meninos aceitaram a contragosto. No outro dia, nova 
surpresa: ela disse que tinha menos ainda e que, desta vez, pagaria menos, apenas 10 centavos 
paracada um. Os garotos se revoltaram e disseram que não voltariam mais: não valia apena gritar 
por 10 centavos ao dia.”. Ao decidir pagar por uma coisa que os garotos faziam de graça, a senhora 
tirou o prazer deles de brincar. A mesma coisa pode acontecer com uma equipe de trabalho. 

(Adaptado de Domingos, 2012).

Com base nessa história, escolha a alternativa mais adequada:

a) Num ambiente propício, os profissionais contribuem de graça, simplesmente 
porque o ser humano gosta departicipar, sugerir, ser ouvido pelos outros, provar seu 
valor. No momento em quea empresa decide pagar, a magia se rompe: elas só criarão 
movidas pelo dinheiro.
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b) As pessoas se esforçam para dar o melhor de si apenas se forem pagas.

c) Ideias boas e originais sempre podem ser compradas.

d) Para estimular a equipe a participar com ideias, só pagando.

e) A remuneração jamais rouba o poder criativo das pessoas.

Resposta: Alternativa A

Observação: Remunerar ou não as iniciativas de boas ideias é um assunto polêmico. Para alguns 
autores deve haver a valorização com base na premiação, para outros, o reconhecimento é 
importante mas não deveria implicar remuneração, conforme a história que acabamos de ler.

Questão 04

Você já se perguntou: Como a Apple consegue inovar tanto?

Sobre essa questão, leia o texto seguinte, que foi adaptado do livro “Oportunidades Disfarçadas”, 
de Carlos Domingos:

Você não acha espantoso quenum mundo tão competitivo quanto o atual, a Apple consiga se destacar 
tanto da concorrência? Enquanto as outras marcas apresentam produtos novos, a empresa lança 
revoluções : o Ipod, o Iphone, o Itunes…Como a Apple consegue emplacar tantas novidades e sair 
sempre na frente? Abaixo, algumas revelações que tentam responder isso:

Primeiro:obstinação em ralizar o que foi planejado.

Steve Jobs dizia:”Todo fabricante de automóveis gosta de exibir seu carro-conceito, que deixa 
imprensa e consumidores de queixo caído.  O problema é que, quando o caro finalmente é lançado, 
quatro anos depois, é um lixo. O que acontece? Ora, o deigner tem uma peça maravilhosa nas mãos, 
mas os engenheiros simplesmente nao conseguem fabricá-la em série. Na Apple, nos conseguimos.”

Segundo:prazos exíguos.

Propositadamente, Jobs e sucessores estabelecem prazos curtos para a equipe. Segundo ele, 
prazos confortáveis permitem às pessoas se dispersarem em tocarem vários projetos ao mesmo 
tempo. Já prazos apertados fazem todo mundo se concentrar, e as coisasa progridem rápido. Foi o 
que aconteceu com o iPod. Um prazo razoável pra desenvolvr um produto eletrônico desse tipo, é 
de no minimo, um ano e  meio. O pessosoal da Apple teve só nove meses.

Terceiro: A missão da Apple parece ser difundir a beleza e simplicidade no setor de eletrônicos. Num 
mundo em que os produtos se assemelham em eficiência e qualidade, um Apple se destaca pelo design.  

Responda, agora, à seguinte questão:

Quais dos fatores ligados à criação de conhecimento organizacional estudados até agora estão 
mais diretamente ligados às ideias do texto?
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Resposta: Três fatores aparecem um tanto combinados na descrição do texto.

Podemos apontar:

- O fator Intenção da empresa em desenvolver e apoiar a criação de conhecimento 
novo na forma de inovações (item primeiro).

- O fator Flutuação & caos criativo,por conta da pressão e dos prazos apertados (item 
segundo).

-O fator Incutir uma visão & Mobilizar ativistas, pela busca da beleza e simplicidade no 
design (nos três itens). 

Saiba Mais!

DOMINGOS, Carlos. Oportunidades Disfarçadas: Histórias Reais de Empresas que Transformaram 
Problemas em Grandes Oportunidades. Rio de Janeiro: Sextante, 2009.

Nesse livro, o autor reúne 200 casos reais de companhias e pessoas que transformaram grandes 
problemas nas melhores chances de suas vidas.

Questão 05

Conheça duas culturas organizacionais bastante diferentes:

Organização A

Essa empresa é uma indústria manufatureira. Espera-se que os executivos documentem todas as 
suas decisões. Os “bons admnistradores” são aqueles capazes de oferecer dados detalhados que 
dêem sustentação às suas recomendações. As decisões criativas, que incorrem em mudanças 
significativas ou em riscos, não são encorajadas. Como os responsáveis por projetos fracassados 
são abertamente criticados e punidos, os executivos procuram não implementar ideiais que se 
desviem muito do status quo. Um gerente de nível hierárquico mais baixo cita uma expressão 
frequentemente utiliada na empresa: “se não estiver quebrado, não tente consertar”.

Existem varios regulamentos e regras que devem ser obedecidos pelos funcionários. Os chefes 
supervisionam os subordinados bem de perto para garantir que não haja desvios. Espera-se que 
os funcionarios tenham pouco contato com colegas que ficam fora de sua área funcional ou linha 
de comando. 
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Organização B

Essa empresa também é uma indústria manufatureira. Aqui, contudo, os dirigentes estimulam e 
recompensam a mudança e riscos. As decisões baseadas na intuição tem o mesmo valor que aquelas 
consideradas totalmente racionais. Os dirigentes se orgulham de sua historia de experimentação de 
novas tecnologias e de seu sucesso no lançamento regular de produtos inovadores.  Executivos ou 
funcionarios que tiverem uma boa ideia são encorajados a levá-la adiante. Os fracassos são tratados 
como “experiências de aprendizagem”. A empresa se orgulha de ser orientada para o mercado e 
responder rapidamente as mudanças e as necessidade de seus consumidores. Os funcionarios 
desfrutam de considerável autonomia para escolher a maneira de atingir seus objetivos.

Adaptado de Robbins (2005)

Analisando essas duas organizações do ponto de vista da gestão do conhecimento - criação do 
conhecimento organizacional, responda:

Qual das organizações tem mais sucesso na criação do conhecimento organizacional? Analise 
utilizando os fatores do modelo estudados nas aulas 4 e 5.

Resposta: A empresa B está interessada claramente em facilitar a criação do 
conhecimento organizacional. Tomando por base o modelo de Nonaka e Takeuchi 
(2008), temos alguns indícios claros, de acordo com o texto:

- É uma organização que aprende;

- Valoriza o conhecimento tácito;

- Apresenta Intenção de inovar;

- Valoriza Autonomia dos funcionários para levar ideias adiante.

FINALIZANDO

O universo de variáveis associadas à Gestão do Conhecimento nas empresas é muito grande. 
Entre as abordagens possíveis, nos dois extremos, estão aquelas bastante técnicas, voltadas 
ao uso de tecnologias específicas e outras voltadas à promoção do conhecimento, como a do 
modelo que estamos estudando. Nesta abordagem, estamos vendo com profundidade crescente, 
como o conhecimento individual pode elevar o conhecimento de todos que pertencem à mesma 
organização, o chamado conhecimento organizacional.

Nesta aula, vimos um conjunto de cinco fatores que interferem na espiral do conhecimento: Intenção, 
Contexto, Incutir uma visão & Mobilizar ativistas, Autonomia e Flutuação & Caos criativo. 

Esses fatores se conectam a um segundo conjunto de cinco fatores que veremos na próxima aula, 
completando o quadro teórico básico do celebrado modelo de criação do conhecimento de Nonaka 
e Takeuchi.

Bons estudos!
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