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PALAVRA DA PRESIDENTE
DESENVoLVENDo PESSoAS PoR mEio Do CoNhECimENTo

Quando pensamos em criar o SQUAD Gestão do Conhecimento nessa 
nova Gestão, (2021 /2023) foi como intuito gerar conteúdos, promo-
ver atividades de mentoria, projetos customizados, cursos, workshops, 
treinamentos e capacitação que pudessem ser úteis para lideranças 
e profissionais de Recursos Humanos.
Comprometimento, engajamento e conhecimento são aspectos nos 
quais eu acredito muito e que me movem. A inquietude de buscar 
pelo novo, trabalhar incansavelmente para deixar um legado que 
faça sentido na vida das pessoas e que seja um diferencial para as 
organizações, é outro ponto muito importante na minha personalida-
de.
Acredito que temos que fazer nossa parte e mais, que não importa 
os meios pelos quais façamos isso. Mesmo porque, cada um de nós 
acaba encontrando uma forma de alcançar seus objetivos, sejam 
eles pessoais ou mesmo do que queremos fazer pela sociedade. 
E a minha forma de engajar-se com meus propósitos é agregando. 
Unindo pontos, esforços e pessoas. Promovendo o intercâmbio de 
ideias e especialmente de conhecimentos. 

Nosso esforço não para por aí. Em junho lançamos a nossa platafor-
ma Universidade Corporativa, juntamente com nosso parceiro estra-
tégico Inlags Academy. 

Juntos temos a missão de ampliar essa nossa jornada de levar conhe-
cimento para outros Estados, em especial para o interior deles. 
Vamos criar uma agenda construtiva desafiadora para os próximos 
meses no sentido de mostrar os benefícios desta plataforma em cons-
tante desenvolvimento, visando oferecer um ambiente de aprendi-
zado e de fluxo de conhecimento.

Desta forma, pretendemos contribuir na cria-
ção de ecossistemas propícios à inovação e 
entregar um espaço para todos os interessa-
dos em desenvolver sua multipotencialidade, 
que é um termo educacional e psicológico 
que faz referência ao interesse de uma pes-
soa em reunir conhecimentos e atuar em 
duas ou mais áreas. 

Os chamados multipotenciais têm facilida-
de em transitar entre funções diferentes na 
mesma empresa e em migrar para novas 
funções buscando crescimento pessoal e 
profissional. Em um mundo no qual vemos 
profissões desaparecerem e novas surgirem 
todos os dias, é uma habilidade desejável e 
está ao alcance de qualquer um.
Vamos juntos transformar a vida das pesso-
as e deixar um legado de aprendizado.

Tania Machado.
Presidente do HUBR+ABPRH.Boa Leitura.
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ÍNDICEComEÇANDo PELo ComEÇo 
(Como diria um velho sábio)

Se você é um Gestor de RH ou mesmo uma Liderança de outra área, 
recomendo parar 5 minutinhos para ler esse EBOOK até o fim. Por quê? 

Porque Gestão do Conhecimento, ou simplesmente G.C. para os mais 
íntimos, pode te ajudar a reduzir muito desperdício de tempo, aumen-
tar a produtividade e a qualidade das “entregas”  (para não falar do 
incremento da competitividade) do seu time de trabalho.

Duvida?

Então, vamos começar com pequenas estatísticas chocantes. Só para 
você refletir.

Pesquisas mundiais apontam:  

20-25% do tempo dos profissionais no ambiente de trabalho são des-
perdiçadas na busca de informação que deveriam estar organizadas e 
acessíveis para que o seu colaborador pudesse agir de forma imediata 
na execução de uma tarefa.  

Mas isso ainda não é o pior. 



Veja a próxima estatística:
  

03 HORAS E MEIA da semana de um funcionário são perdidas 
sem ele encontrar a “bendita” informação... Ou seja, como se não bas-
tasse ficar procurando informações, algumas delas nunca serão mais 
encontradas... Foram para um lugar do qual raramente existe volta: o 
LIMBO da gestão na sua empresa.

E veja que aqui, se você pensar bem, eu garanto que vai lembrar-se de 
algum procedimento padrão, rotina, planilha, controle ou relatório que 
um dia você fez e que tempos depois, procurou desesperadamente e 
percebeu que ele(a) simplesmente desapareceu do seu setor, do seu 
computador, etc. E desapareceu sem deixar rastro, sem nem mesmo 
uma carta de despedida... 

Claro que não para por aí... O mesmo vale para protocolos, manuais 
que o colaborador do cargo X usava, por exemplo, e que agora o fun-
cionário Y precisa... 

O problema é que o X já foi embora da instituição há vários anos... E 
ninguém mais sabe onde está a informação... Claro que você como lí-
der vai afirmar, com toda a razão, que o tal Manual ou Formulário exis-
te. Mais do que isso, fará com que um, dois ou todos os seus colabora-
dores parem tudo para encontrá-lo. A tragédia se completa quando 
depois de todos os esforços se percebe que não está mais no servidor, 
nem nos arquivos da empresa... (ou, se está, se escondeu em algum lu-
gar secreto que só o colaborador X  sabia...)

Bem, é aqui que começamos a discutir a Gestão do Conhecimento 
(G.C.) como um modelo, uma estratégia ou um sistema que pode fa-
zer a diferença e alavancar o SUCESSO do seu time, da sua área e, por-
tanto, também da sua empresa.

E veja que esses dados iniciais são só um pequeno recorte (até diria eu: 
simplista) do cenário total (modelo) de G.C. que você pode implantar 
e usufruir dentro da sua organização.



ENTÃo, o QUE É ESSA TAL DE G.C.? 
(oU PARA QUE SERVE iSSo TUDo?)

Está claro, precisamos de conceitos. (Um gestor de RH ou um líder pre-
cisa dominá-los antes de discuti-los sob pena de falar bobagem...)

Assim, iniciamos definindo a G.C. com uma frase importante de Fernan-
do Fukunaga (membro da diretoria da sociedade brasileira de gestão 
do conhecimento):

O conceito de  G.C. diz respeito aos processos de conhecimento (cria-
ção, retenção, transferência e aplicação deste mesmo conhecimen-
to), dentro do seu time/organização.

Fica mais fácil, portanto, entender que um dos grandes benefícios da 
Gestão do Conhecimento é criar uma rede integrada (um ciclo virtuo-
so) que favoreça o compartilhar de boas práticas e lições, estimulando 
o aprendizado acelerado / coletivo e a eliminação ou diminuição de 
retrabalho (custo invisível). 

Isso serve para uma empresa privada, da mesma forma que para or-
ganizações do terceiro setor e, com certeza, para instituições públicas 
também. 

No diagrama ao lado, publicado por Leonardo Maia, no site da ENA-
GRO (Escola Nacional de Gestão Agropecuária)  podemos verificar 
que em qualquer setor da economia, a gestão do conhecimento pode 
fazer a diferença, como, por exemplo, nesse diagrama de uma institui-

ção vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.  
Portanto, indepen-
dente do segmen-
to de mercado, a rea-
lidade é muito simples:

Gestão do Conhecimen-
to é uma questão estraté-
gica de primeira ordem!   
Como bem disse o Prof. 
Gide Fernandes da FIA-SP. 

Afinal, é estratégico 
para qualquer empre-
sa atuar com inteligên-
cia na gestão dos pro-
cessos do conhecimento.

Isso significa identifi-
car as fontes gerado-

ras desse “Conhecimento” dentro da organização e conectá-las 
com as necessidades dos setores / projetos que poderão se valer 
dele para solucionar problemas e entregar resultados mais rápidos.



Processo Esquemático Inicial para G.C.

nheiro da Embraer que há mais de uma década trabalha com Gestão 
do Conhecimento num ambiente extremamente complexo, um dos 
grandes benefícios (para que serve G.C.?) é justamente a “transferên-
cia acelerada de conhecimento”.  (https://youtu.be/zRDTP6fX6UI)

Isso muitas vezes evita tragédias organizacionais.

E até mesmo: “HUMANAS”. 

O prof. Gide Fernandes menciona, por exemplo, no blog da FIA-USP que 
o  atentado às torres gêmeas em Nova York nos EUA, no dia 11 de se-
tembro de 2001 demonstrou que se tivesse existido um sistema de troca 
de conhecimentos mais eficaz entre os departamentos de inteligência 
(CIA) e investigações (FBI), isso poderia ter frustrado literalmente os pla-
nos dos terroristas da al-Qaeda. Entre outras coisas, faltou criar uma co-
nexão das fontes de geração do conhecimento com as necessidades 
de análise, o que poderia ter 
poupado centenas de vidas 
humanas. 

De acordo com os dados le-
vantados em inquéritos poste-
riores, a CIA e o FBI ignoraram 
os sinais evidenciados e não 
souberam integrar o conheci-
mento para agir de forma co-
esa contra um plano de ata-
que terrorista que vinha sendo 
construído, pelo menos 5 anos 
antes da tragédia.

O que pode, inclusive, transformar os negócios da própria instituição, 
como na Amazon, citada no artigo que produzimos e  publicamos no 
site da ABPRH (https://bit.ly/3vvYd8t) e pode trazer benefícios concretos 
para grandes, médias e também pequenas empresas, nas quais gerar, 
organizar e acessar conhecimento, multiplicar boas práticas e  com-
partilhar lições aprendidas podem gerar muita economia de tempo e 
dinheiro para as organizações. 

Não à toa a área de RH não pode estar alheia a esse conceito estraté-
gico, afinal, ele faz grandes interfaces com Gestão por Competências, 
Educação Corporativa, Processos de Integração de novos colabora-
dores (onbording) entre tantos outros processos de gestão de pessoas.
 
Como mencionado na entrevista com José Eduardo Carara Jr., enge-

https://youtu.be/zRDTP6fX6UI


Certa vez em uma conferência nos Estados Unidos, um fabricante ca-
nadense de Espadas de Samurai que passou 10 anos no Japão apren-
dendo a arte de fabricar espadas, mencionou algo muito importante 
sobre seus aprendizados e sobre os métodos de transferência de co-
nhecimento utilizados entre o Ocidente e o Oriente.

O mundo Ocidental acredita que o conhecimento é eficientemente 
distribuído por meio de livros, escolas, palestras ou seminários. No mode-
lo americano, então, a gestão do conhecimento ganha um contorno 
fortemente tecnológico, pois, coloca o conhecimento dentro desses 

oCIDENTE  X  oRIENTE
(Como diria um velho sábio)

modelos e o espalha 
em uma velocidade 
tremenda. Hoje em dia 
não precisamos nem 
imprimir um livro é só 
fazer um “download”.

Em contrapartida, esse 
fabricante (Pierre) res-
saltava que os Orien-
tais valorizam uma 
relação mais huma-
na do conhecimen-
to.  Algo como um 
mestre e um apren-

diz onde os ensinamentos são transferidos lentamente, mas de uma 
maneira que não são perdidos. Eles fazem isso por séculos e é tão 
cultural que eles nem são totalmente conscientes desse processo.

Pierre elucida essa história com a diferença do significado das palavras 
Entender x Saber. Na experiência dele o mestre japonês mostra que En-
tender é somente usar nossa mente para atingir a lógica sobre algum 
assunto, mas dessa maneira não desenvolvemos habilidades.
 
Por isso em muitos processos de RH nos quais são realizados treinamen-
tos, os líderes e colaboradores assistem às aulas e entendem, mas isso 
não significa que aprendem, ou seja, que de fato desenvolvem habili-
dades.

Se realmente o objetivo é desenvolver uma habilidade, no caso dele a 
habilidade de fabricar Espadas de Samurai, a única maneira de atingir 
o objetivo é Aprender fazendo e utilizando todos os sentidos corporais 
nesse processo. O Saber só é plenamente atingido, quando fisicamen-
te vivenciamos o processo de corpo (Parafraseando o filme Karate Kid: 
“Tira Casado, Põe Casaco, Tira Casaco, Põe Casaco...), até a  mente 
e alma terem uma resposta do corpo. Essas experiências normalmente 
são únicas e ficam gravadas em nossa memória para sempre pois, es-
tão associadas a fortes e intensas emoções (cérebro límbico), um me-
canismo extremamente eficiente de memorização do cérebro.

Uma comparação concreta para todos nós é o processo de desenvol-
vermos a habilidade de andar de bicicleta, uma experiência utilizando 
todo o corpo, todos os sentidos, e que uma vez adquirida essa habili-



“Diga-me e eu 
esquecerei; 

ensina-me e eu 
poderei lembrar; 
envolva-me e eu 

aprenderei.”
- Benjamin

Franklin

dade, nunca mais se esquece. Muitas pessoas lembram até hoje da emoção 
do primeiro dia que andaram de bicicleta sem ajuda de rodinhas, processo 
traumático de repetição, mas prazeroso e, no final, eterno em suas memórias.

A Frase de Benjamin Franklin de certa maneira capturou o mesmo sentido dos 
orientais destacando a importância de se envolver profundamente como 
mecanismo de reter habilidades e aprender de verdade...

É claro que a tecnologia intensiva (visão ocidental) na gestão do conheci-
mento é importante, afinal nesses últimos anos de crises mundiais e pande-
mias, o salto em TI foi grandioso... e o RH não pode deixar de olhar o mundo 
pela lente digital... 

Portanto, a forma como o conhecimento é gerado, armazenado, multiplica-
do para nossos líderes e colaboradores pode usufruir do melhor tanto do oci-
dente  (ferramentas e tecnologia) quanto do oriente (mentoring, melhores 
práticas e experiência vivencial)

Mas os especialistas alertam:

Acreditar somente em uma das duas ou começar apenas com sistemas/fer-
ramentas pode ser uma tentação e uma armadilha fatal...

Porque o conhecimento está dentro das pessoas.  E isso envolve uma mudan-
ça de mentalidade e não a compra de uma plataforma digital, apenas.



RECADo fiNAL REfERêNCiA BiBLioGRáfiCA

AUToRES

Para finalizar, uma pesquisa da TSIA detectou que a implantação de 
sistemas de gestão do conhecimento nas empresas eleva a produtivi-
dade geral das organizações entre 10 e 40%.

Projeto do Hub de Gestão do Conhecimento (GC)

Ao longo dos próxi-
mos meses, iremos 
construindo “Ciclos 
de Conhecimento” 
por meio do “squad” 
(time) de ABPRH na 
Vice Presidência de 
Gestão do Conhe-
cimento para levar 
até você mais ferra-
mentas e estratégias 
(artigos, vídeos, pes-
quisas, e-books, lives, 
etc...). 

Fique atento a pro-
gramação no site 
e plataformas da 
ABPRH, para forta-
lecer seu RH e suas 
Lideranças sobre o 
tema.

http://www.sbgc.org.br/blog/o-que-e-gestao-do-conhecimento1760191
https://fia.com.br/blog/gestao-do-conhecimento/
http://enagro.agricultura.gov.br/gestao-do-conhecimento/beneficios-da-ges-
tao-do-conhecimento
https://www.tiespecialistas.com.br/gestao-do-conhecimento-classificacao-
-do-conhecimento-organizacional/

Fabrizio Rosso - CEO Fator RH (www.fatorrh.com.br)
Contato: fatorrh@fatorrh.com.br
Flavio Rosso - Diretor de Projetos Z F Alemanha
Contato: flavio.rosso@zf.com


