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Resumo: O objetivo do presente estudo foi analisar a gestão do conhecimento, no âmbito da 
criação do conhecimento, investigando idéias e concepções acerca de vantagens competitivas 
para as organizações. A abordagem metodológica adotada foi uma pesquisa qualitativa, 
exploratória e bibliográfica. Aborda-se a interação do conhecimento tácito, que está na 
cabeça das pessoas com o conhecimento explícito, que é o registro formalizado, gerando a 
conversão do conhecimento através da socialização, externalização, combinação e 
internalização. São descritas as condições organizacionais que capacitam essa busca, como 
também as cinco fases que possibilitam a criação do conhecimento, ou seja, 
compartilhamento do conhecimento tácito, criação de conceitos, justificação, construção de 
arquétipos e difusão interativa do conhecimento, efetivadas num processo cíclico e interativo, 
aprimorando através das condições capacitadoras da criação do conhecimento, numa 
interação dinâmica entre os profissionais do conhecimento. Segue-se com conceitos de gestão 
do conhecimento, e para finalizar faz-se uma consideração da gestão do conhecimento como 
vantagem competitiva para as empresas. Observou-se no estudo, que a gestão do 
conhecimento, quando implantada com ênfase na construção de um contexto capacitante 
para a criação e compartilhamento do conhecimento e integrante da estratégia 
organizacional, gera uma vantagem competitiva sustentável para as empresas. 
Palavras-chave: Gestão do Conhecimento; Criação do Conhecimento; Vantagem 
Competitiva. 

1. Introdução 
A gestão empresarial, através dos anos, tem sido marcada por diversas abordagens 
estratégicas de gerenciamento. A abordagem clássica marcou o início do século passado, com 
a Gestão Científica de Taylor que desenvolveu os estudos dos tempos e movimentos e 
continuou por alguns anos como uma abordagem amplamente divulgada. Por volta de 1930, 
surgiu a escola das relações humanas resultado de pesquisas realizada na Western Electric 
Hawthorne Works por Elton Mayo e seus seguidores.  
Na segunda metade do século passado, o surgimento de novas práticas de gestão acelerou 
consideravelmente, dentre elas: gestão por objetivos, gestão da qualidade total, teoria X e 
teoria Y, orçamento base zero, downsizing, grupos t, pensamento de sistemas. E agora a 
Gestão do Conhecimento (GC) vem recebendo uma atenção notável entre as práticas de 
gestão empresarial, decorrente de uma economia motivada pelo conhecimento. Para 
Davenport e Prusak (1999), a GC passou no começo como uma moda ou tendência, para algo 
que as empresas consideram de valor fundamental para o sucesso no mercado. 
Influenciado pelos seus trabalhos e por sua experiência pessoal, Terra (2000, p. 70) acredita 
“que a principal vantagem competitiva das empresas se baseia no capital humano ou ainda no 
conhecimento tácito que seus funcionários possuem”, pois este é difícil de ser imitado e 
copiado. Este é ao mesmo tempo, individual e coletivo, leva tempo para ser construído, pois 
está na cabeça das pessoas. 
No entanto, gerir o conhecimento implica, contudo, uma forma diferente de abordagem que se 
distancia largamente da gestão praticada para os outros fatores de produção. A GC torna-se 
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um grande desafio, pois, a ênfase deve ser na construção de um contexto capacitante para 
criação e o compartilhamento do conhecimento e sua mobilização na inovação de produtos e 
processos organizacionais para assim alcançar vantagens competitivas e atingir os objetivos 
estratégicos das empresas.  
Dentro deste contexto, este artigo tem como objetivo analisar a GC, no âmbito da criação do 
conhecimento, investigando idéias e concepções acerca de vantagens competitivas para as 
organizações. 
A abordagem metodológica utilizada neste artigo foi à revisão bibliográfica, que trava uma 
discussão do assunto em questão, para tanto, com ênfase para as teorias consolidadas que 
fundamentaram as bases conceituais da GC nos últimos anos. Enfoque especial é dado para 
abordagens que analisam a criação do conhecimento organizacional no âmbito da GC como 
vantagens competitivas para as empresas. A pesquisa classifica-se em aplicada, qualitativa e  
exploratória. 

2. Conhecimento: Conceitos e Tipos 
A origem do conhecimento e de sua compreensão admite várias correntes interpretativas e se 
constitui em uma das dificuldades no gerenciamento deste recurso. Para que se possa 
estimular a criação e o compartilhamento do conhecimento, em qualquer contexto, é 
necessário que se compreenda sua natureza e como ele se forma, razão pela qual, busca-se 
estabelecer e caracterizar, os conceitos evidenciados na literatura nos últimos anos.  
Conhecimento é definido por Davenport e Prusak (1999, p. 06) como: 

 
Uma mistura fluida de experiência condensada, valores, informação 
contextual e insight experimentado, a qual proporciona uma estrutura para a 
avaliação e incorporação de novas experiências e informações. Ele tem 
origem e é aplicado na mente dos conhecedores. Nas organizações, ele 
costuma estar embutido não só em documentos ou repositórios, mas também 
em rotinas, processos, práticas e normas organizacionais. 

 
Para Nonaka e Takeuchi (1997 p. 63) “conhecimento é um processo humano dinâmico de 
justificar a crença pessoal com relação à verdade”; complementam os autores Von Krogh, 
Ichijo e Nonaka (2001, p. 15) que, “quando se cria conhecimento, interpreta-se uma nova 
situação, desenvolvendo crenças comprovadas e comprometendo-se com elas”; já na visão de 
Hargadon e Fanelli (2002), o conhecimento começa na experiência.   
Entretanto, o conhecimento é um procedimento complexo que envolve a mente humana e um 
conjunto de experiências individuais que é transmitido por mensagens e a pessoa que recebe 
com base em suas crenças pode assimilar, entender, compreender e incorporar em suas 
estruturas mentais.            
O conhecimento possui algumas características próprias, segundo Terra (2000, p. 20) “o 
conhecimento é um recurso invisível, intangível e difícil de imitar. Uma de suas 
características mais fundamentais, porém, é o fato de esse recurso ser altamente reutilizável, 
ou seja, quanto mais utilizado e difundido maior seu valor”; já na visão de Sveiby (1998) o 
conhecimento possui quatros características, são elas: o conhecimento humano é tácito, 
orientado para a ação, baseado em regras, individual e está em constante mutação. Entretanto, 
o conhecimento é um recurso extremamente dinâmico, e difícil de gerenciar pois está na 
mente das pessoas.   
Após a contextualização deste conceito torna-se importante conhecer os dois principais tipos 
de conhecimento, ou seja, conhecimento explícito e o conhecimento tácito  mencionado por 
Polanyi apud Nonaka e Takeuchi (1997). 
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O conhecimento explícito pode ser expresso em palavras e números, e 
facilmente comunicado e compartilhado sob a forma de dados brutos, 
fórmulas científicas, procedimentos codificados ou princípios 
universais, e o conhecimento tácito é altamente pessoal e difícil de 
formalizar, o que dificulta sua transmissão e compartilhamento com 
outros. O conhecimento tácito está profundamente enraizado nas 
ações e experiências de um indivíduo, bem como em suas emoções, 
valores ou ideais (NONAKA E TAKEUCHI, 1997, P. 7). 
 

Segundo Weinzierl (2004), o conhecimento tácito é o conhecimento experimental, subjetivo e 
mais difícil de captar e transmitir. Mesmo que mais complicado de gerir, o conhecimento 
tácito é o principal alvo na maioria dos esforços em GC, isto porque representa o 
conhecimento mais valioso e estratégico da organização. 
No parecer de Nonaka e Takeuchi (1997), para que o conhecimento tácito possa ser 
formalizado dentro das organizações, terá que ser convertido em palavras ou números que 
qualquer um possa compreender. É exatamente durante o tempo em que essa conversão 
ocorre de tácito em explícito e, novamente em tácito, que o conhecimento organizacional é 
criado. 
No entanto, distinguir o conhecimento tácito do conhecimento explícito torna-se essencial 
para gestão deste recurso, reconhecendo a importância do conhecimento tácito na empresa e a 
interação de ambos para o processo de criação do conhecimento organizacional. 

2.1 A Criação do Conhecimento e os Quatros Modos de Conversão do Conhecimento 

No ambiente competitivo empresarial, a criação do conhecimento com a geração de novos 
produtos, processos e estruturas gerenciais passou a ser o elemento fundamental para a 
sustentabilidade das organizações. 
De acordo com Terra (2000, p.66), “as empresas criadoras de conhecimento seriam, pois, 
aquelas que criam, sistematicamente, novos conhecimentos, disseminando-os pela 
organização inteira e, rapidamente, incorporando-os a novas tecnologias e produtos”. 
Como destaca Michelon et al  (2006), para promover a criação do conhecimento torna-se 
imprescindível identificar os conhecimentos que a empresa necessita para atender aos novos 
desafios e, após identificá-los é preciso buscar as fontes fornecedoras destes conhecimentos. 
Conhecendo a necessidade e as fontes de conhecimento, o passo mais complexo consiste em 
promover a disseminação e a incorporação desse conhecimento, promovendo um ambiente 
para sua criação. 
O processo de criação do conhecimento, baseia-se na interação entre o conhecimento tácito e 
o conhecimento explícito. Para Nonaka e Takeuchi (1997), a transformação do conhecimento 
é interativa e em espiral. Assim, os autores apresentam quatros modos de conversão do 
conhecimento que constituem o cerne do processo de criação de conhecimento como um todo, 
indicados a seguir: conhecimento tácito em conhecimento tácito, chamando por eles de 
socialização; conhecimento tácito em conhecimento explícito, denominado externalização; 
conhecimento explícito em conhecimento explícito, ou combinação, e conhecimento explícito 
para conhecimento tácito, ou internalização.  
Nonaka e Takeuchi (1997), ao defenderem a criação de conhecimento como um processo 
interativo entre o racional e o empírico, entre a mente e o corpo, entre a análise e a 
experiência e entre o implícito e o explícito, indicam a ênfase aos insights, intuições, ideais, 
valores, emoções,  imagens e símbolos. O conhecimento organizacional é, portanto, uma 
interação contínua entre o conhecimento tácito e o conhecimento explícito. A interação ocorre 
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pelas mudanças entre as diferentes maneiras de conversão do conhecimento que, segundo os 
autores acima citados, normalmente é iniciada pelo compartilhamento de experiências e 
modelos mentais dos membros do grupo, ou seja, a socialização. Num mesmo momento, o  
conhecimento é externalizado por meio de diálogo ou reflexão coletiva. A terceira forma é 
conhecimento recém-criado e o conhecimento já existente, materializado em um novo 
produto, serviço ou sistema gerencial. Por último, a internalização vai ocorrer na prática, isto 
é, aprender a fazer, fazendo.  
Entretanto, a criação do conhecimento organizacional sempre ocorrerá resultante destes 
modos de conversão que a partir da internalização devem provocar um novo ciclo passando 
pela socialização, combinação e explicitação contribuindo para a competitividade corporativa. 
Os autores Nonaka e Takeuchi (1997) apresentam cinco condições em nível organizacional 
que promovem a espiral do conhecimento, são elas: intenção, autonomia, flutuação e caos 
criativo, redundância e variedade de requisitos. Segue abaixo suas respectivas definições: 

Intenção: a intenção organizacional é que direcionada a espiral do conhecimento, 
sendo definida como a aspiração de uma organização às suas metas. A intenção é 
freqüentemente expressa por padrões organizacionais ou visões que podem servir para 
avaliar e justificar o conhecimento criado. 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

Autonomia: no âmbito individual, todos os membros de uma organização devem agir 
de forma autônoma conforme as circunstâncias, no entanto, ao permitir essa 
autonomia, a organização amplia a chance de introduzir oportunidades inesperadas. 
Idéias originais emanam de indivíduos autônomos, difundem-se dentro da equipe, 
transformando-se então em idéias organizacionais. 
Flutuação e caos criativos: a flutuação e caos criativo, que estimulam a interação entre 
a organização e o ambiente externo. Quando a flutuação é introduzida em uma 
organização, seus membros enfrentam um colapso de rotinas, hábitos ou estruturas 
cognitivas. Ao introduzir o caos criativo em uma organização, a organização cria 
possibilidades dos indivíduos refletirem sobre suas ações. Sem a reflexão de suas 
ações, a organização pode ser levada ao caos destrutivo. 
Redundância: nas organizações de negócios, a redundância refere-se à superposição 
intencional de informações sobre a empresa como um todo. O compartilhamento de 
informações redundantes promove o compartilhamento de conhecimento tácito, pois 
os indivíduos conseguem sentir o que outros estão tentando expressar. 
Variedade de requisitos: os membros da organização podem enfrentar muitas situações 
se possuírem uma variedade de requisitos, que pode ser aprimorada através da 
combinação de informações de uma forma diferente, flexível e rápida e do acesso ás 
informações em todos os níveis da organização. 

Após analisarem os quatros modos de conversão do conhecimento e as cinco condições 
capacitadoras que promovem a criação do conhecimento organizacional, Nonaka e Takeuchi 
(1997), apresentam um modelo integrado de cinco fases do processo de criação do 
conhecimento organizacional, incorporando a dimensão tempo na teoria. 

Compartilhamento do conhecimento tácito - O processo de criação do conhecimento 
organizacional começa com o compartilhamento do conhecimento tácito, que 
corresponde aproximadamente à socialização, pois, inicialmente, o conhecimento rico 
e inexplorado que habita os indivíduos precisa ser amplificado dentro da organização. 
 Criação de Conceitos - O conhecimento tácito compartilhado, por exemplo, por uma 
equipe auto-organizada é convertido em conhecimento explícito na forma de um novo 
conceito, um processo semelhante a externalização. 
Justificação de Conceitos - O conceito criado precisa ser justificado, na qual a 
organização determina se vale realmente à pena perseguir o novo conceito. 
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Construção de um Arquétipo - Recebido o sinal verde, os conceitos são convertidos 
em um arquétipo, que pode assumir a forma de um protótipo no caso do 
desenvolvimento de um produto concreto ou em um mecanismo operacional no caso 
de inovações abstratas, por exemplo, um novo valor da empresa, um sistema gerencial 
inovador ou uma nova estrutura organizacional. 

− 

− 

− 

Difusão Interativa do Conhecimento - A última fase amplia o conhecimento criado, 
por exemplo, em uma divisão a outras pessoas da mesma divisão, a outras divisões ou 
até a componentes externos constituindo o que chamamos de difusão interativa do 
conhecimento. 

2.2 Os Capacitadores do Conhecimento 

Para se manter no mercado, na era do conhecimento, faz-se necessário que os gestores das 
empresas considerem a construção de um ambiente propício para estimular fatores que 
promovam ações, que colaborem para o aumento da competitividade.  
Para Michelon et al (2006), conhecendo a necessidade e as fontes de  conhecimento, o passo 
mais complexo consiste em promover a disseminação e a incorporação desse conhecimento, 
promovendo um ambiente para sua criação. 
Corroborando com a idéia supracitada, Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) afirmam, que a 
eficácia da criação de conhecimento depende de um contexto capacitante, pois, o fator 
essencial é que o conhecimento, ao contrário das informações e dos dados, depende do 
contexto. Nas palavras dos autores acima os capacitadores do conhecimento mais importantes 
são: (1) instilar a visão do conhecimento, (2) gerenciar as conversas, (3) mobilizar os ativistas 
do conhecimento, (4) criar o contexto adequado e (5) globalizar o conhecimento local.    
Segundo Francisco (2003, p. 29), “uma das maiores dificuldades que as organizações 
enfrentam é descobrir ou saber o que aquela organização precisa saber no futuro”. A visão do 
conhecimento para Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001, p. 130) “confere aos planejadores 
organizacionais um mapa mental de três áreas correlatas: (1) o mundo em que vivem, (2) o 
mundo em que devem viver e (3) o conhecimento que devem buscar e criar”. Através do 
mapa mental do mundo em que vivem é possível especificar as diversas disciplinas e as 
diversas áreas de especialização existentes na organização. A visão do mundo em que devem 
viver permite aos gerentes da organização a possibilidades de comunicar idéias e valores 
positivos, estimulando os trabalhadores a sentir-se bem em relação a seus cargos. Já a visão 
do conhecimento que devem buscar e criar revela aos responsáveis pela organização como se 
deslocar do presente para o futuro. (VON KROGH, ICHIJO E NONAKA, 2001).   
O segundo capacitador, o gerenciamento das conversas, para Von Krogh, Ichijo e Nonaka 
(2001, p. 157), “afeta não apenas o compartilhamento do conhecimento tácito, mas todas as 
demais fases do processo de criação de conhecimento”. Os autores prosseguem afirmando que 
através das conversas as pessoas podem expor novas idéias e refletir sobre os pontos de vistas 
dos demais participantes. No entanto, as conversas exigem diversos ingredientes, entre eles: 
abertura, paciência, capacidade de ouvir, experimentação de novos termos e conceitos, 
polidez, formação de argumentos convincentes, e coragem (VON KROGH, ICHIJO E 
NONAKA, 2001).  
Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) ainda apresentam os quatro princípios norteadores das 
boas conversas. São eles:  

Princípio 1: estimular ativamente a participação. O objetivo deste princípio é  
promover uma ampla participação dos envolvidos na organização, deixando claro que 
a meta da conversa é a criação do conhecimento e garantir de que será de fácil 
compreensão. 
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Princípio 2: definir regras de etiquetas para as conversas. As regras de etiquetas devem 
ser estabelecidas para que os participantes de conversas criadoras de conhecimento 
saibam, não apenas do que está sendo dito, mas também da maneira como se diz.  

− 

− 

− 

Princípio 3: editar as conversas de maneira apropriada. Este princípio tem como 
objetivo produzir conceitos para a resolução de um problema.  
Princípio 4: fomentar a linguagem inovadora. A linguagem é meio de expressão das 
pessoas a respeito do mundo, e tais manifestações são necessárias à criação de novos 
conhecimentos. O jogo da linguagem pode ampliar significados e conceitos, 
capacitando os participantes a melhor formular suas idéias. 

A mobilização dos ativistas do conhecimento é o terceiro capacitador do conhecimento. Os 
ativistas do conhecimento na visão de Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001, p. 182), “são 
fundamentais para a nivelação do conhecimento, pois são as pessoas responsáveis pela 
energização e integração dos esforços de criação de conhecimento em toda empresa”. 
Para os autores supracitados, três são os principais papéis dos ativistas do conhecimento. Eles 
atuam como catalisadores da criação de conhecimento, coordenadores dos programas de 
criação de conhecimento, ou mercadores de antevisões. Um ativista do conhecimento pode, 
também, exercer as três funções. 
O quarto capacitador do conhecimento é a criação de um contexto adequado à criação de 
conhecimento na organização. Segundo Von Krogh, Ichuijo e Nonaka (2001, p. 216), “criar o 
contexto adequado envolve estruturas organizacionais que fomentem relacionamentos sólidos 
e colaboração eficaz”. 
Nas palavras dos autores supracitados, o contexto capacitante é a base para a criação de 
conhecimento, e o ba refere-se ao contexto adequado, ou seja, um espaço compartilhado, que 
serve de fundamento para a criação de conhecimento, caracterizando-se geralmente por uma 
rede de interações. 
A estruturação de um ambiente adequado para a criação do conhecimento na organização, 
Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) apresentam, tendo como referência a espiral do 
conhecimento de Nonaka e Takeuchi (1997), as interações mais comuns que contribuem para 
a criação do conhecimento.  
As interações de concepções, acontecem apenas face a face, é a forma como as pessoas 
compartilham suas experiências, suas emoções. As interações de interlocução dão condições 
ao grupo de compartilhar seus conhecimentos tácitos. As interações de documentação 
acontecem individualmente ou em grupo, já que o conhecimento explícito é facilmente 
transmitido a um grande grupo de pessoas, através de documentos escritos. As interações de 
internalização são individuais e virtuais. É processo das pessoas interiorizam os 
conhecimentos explícitos existentes (VON KROGH, ICHIJO E NONAKA, 2001). 
O quinto capacitador da criação do conhecimento é a globalização do conhecimento local. 
Para Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001, p. 254) o objetivo principal da globalização do 
conhecimento local é “a difusão do conhecimento em toda a organização”. Este capacitador 
depende diretamente dos demais capacitadores citados anteriormente, pois: 

 
A visão do conhecimento focaliza a atenção da organização em conceitos e 
valores fundamentais; as conversas, por sua natureza, são meios para a 
transferência de conhecimentos; os ativistas do conhecimento ajudam a 
coordenar iniciativas desconexas e difundem as informações através de 
numerosas fronteiras; e o contexto adequado definirá as formas de 
compartilhamento do conhecimento, equilibrando a formulação da estratégia 
corporativa com a criatividade local (VON KROGH, ICHIJO E NONAKA, 
2001, P. 254). 
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Hargadon e Fanelli (2002), destacam uma perspectiva em que o conhecimento organizacional 
às vezes possibilita a ação pela facilitação do aprendizado e da inovação organizacional, 
outras vezes restringe a ação impedindo esses processos.  
Assim, os cinco capacitadores da criação do conhecimento buscam eliminar possíveis 
barreiras que interfiram no processo, gerando um contexto adequado para criação do 
conhecimento. 
No entanto, a criação do conhecimento dentro das organizações não é suficiente para atender 
os objetivos empresariais, existe a necessidade de identificação, localização e sua 
disseminação para que se torne efetivo. 
 

2.3 Gestão do Conhecimento 
A partir dos anos 90, afirma Terra (2005), a gestão pró-ativa do conhecimento adquire um 
papel central para a competitividade tanto das empresas, como dos países. O autor prossegue 
dizendo que a gestão do conhecimento apresenta alguns desafios, e que esses desafios são 
guiados especialmente por três forças: os enormes volumes de informação que estão sendo 
criados, armazenados e distribuídos atualmente; a incrível velocidade com que o conteúdo do 
conhecimento está mudando; e a transformação contínua do local de trabalho. 
Administar a organização pautada nos princípios da gestão do conhecimento é uma tarefa que 
já tem sido explorada há muito tempo como afirmam Davenport e Prusak (1999, p. 196) 
quando dizem que: 

 
A gestão do conhecimento baseia-se em recursos existentes, com os quais a 
sua organização pode já estar contando - uma boa gestão de sistemas de 
informação, uma gestão de mudança organizacional e boas práticas de gestão 
de recursos humanos. Se você tem uma boa biblioteca, um sistema de banco 
de dados textuais ou até mesmo programas educativos eficazes, 
provavelmente a sua empresa já está fazendo alguma coisa que poderia ser 
chamada de gestão do conhecimento. 

  
Sveiby (1998), define a GC como uma ferramenta estratégica competitiva resistente ao 
modismo da eficiência operacional e capaz de aproveitar recursos existentes na própria 
empresa, proporcionando o emprego das melhores práticas.  
Já para Terra (2005), a GC significa organizar as principais políticas, processos e ferramentais 
gerenciais e tecnológicos à luz de uma melhor identificação, validação, disseminação, 
compartilhamento e uso dos conhecimentos estratégicos para gerar resultados econômicos 
para a empresa e benefícios para os colaboradores. 
Numa análise dos vários estudos acerca do conhecimento  organizacional, Hargadon e Fanelli 
(2002), destacam duas abordagens teóricas e distintas. De um lado estão as abordagens que se 
concentram nas qualidades empíricas do conhecimento. Para os autores citados acima, os 
fenômenos de interesse nesta abordagem compreendem como as organizações e seus 
participantes adquirem, armazenam, recuperam, processam, distribuem, aprendem, 
desaprendem, codificam e de outras maneiras reproduzem o conhecimento existente. Do outro 
lado estão as abordagens que se concentram nas qualidades emergentes, latentes do 
conhecimento. A partir desta perspectiva, o conhecimento existe como a possibilidade de 
geração de novos artefatos organizacionais. Aqui os fenômenos de interesse abrangem como 
as organizações e seus participantes geram, criam, inovam, desviam, e de outras maneiras 
produzem novos conhecimentos onde antes não existia (HARGADON E FANELLI, 2002). 
No entanto, entende-se por GC a tarefa de criar, armazenar, disseminar e atualizar o 
conhecimento estrategicamente relevante para a organização, para obtenção de vantagem 
competitiva no mercado. 
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2.4 A Gestão do Conhecimento como Vantagem Competitiva 

O advento da era do conhecimento fez com que muitas organizações não conseguissem mais 
obter vantagens competitivas sustentáveis através da rápida alocação de novas tecnologias e 
ativos físicos e com a excelência da gestão de seus ativos e passivos financeiros.  
Como já exposto no início do trabalho, mais do que nunca o conhecimento será a maior e 
melhor vantagem competitiva para uma empresa. 
Vantagem competitiva é definida por Churchill e Peter (2003, p. 48) como “a capacidade de 
ter um desempenho melhor que o dos concorrentes na oferta de algo que o mercado valorize”. 
Segundo Porter (1992), o posicionamento competitivo pode ser descrito a partir das cinco 
forças competitivas, são elas: ameaça de produtos ou serviços substitutos, criados a partir do 
conhecimento que está nas empresas; ameaça de empresas entrantes, cada vez mais normal na 
atualidade; poder de barganha de fornecedores, o que muitas vezes é possível devido a uma 
melhor produtividade por parte de quem detém o conhecimento; poder de barganha de 
consumidores, devido à concorrência cada vez mais acirrada; e rivalidade entre empresas 
existentes, que ao invés de se tornarem competitivas juntas, querem sim, umas acabar com as 
outras. 
Segundo Davenport e Prusak (1999), o que uma empresa coletivamente sabe, a eficiência com 
que ela usa este conhecimento e a prontidão com que ela adquire e usa novos conhecimentos, 
caracterizam a única vantagem sustentável que a empresa possui.  
Para Weinzierl (2004), quando bem utilizado, o conhecimento das pessoas pode traduzir-se 
em vantagem competitiva a médio e longo prazos, estabelecendo-se políticas condizentes à 
realidade do mercado consumidor no que diz respeito à melhoria de processos e da 
competitividade. 
Quanto à competitividade baseada no conhecimento, Terra (2000, p. 43), destaca que “as 
empresas nacionais, em particular aquelas expostas à competição internacional, precisam 
além de aumentar rapidamente o seu investimento em qualificação profissional, P&D, 
implementar práticas gerenciais modernas e indutoras de ambientes organizacionais voltados 
à inovação de produtos e processos. Enfim, precisam adotar pró-ativamente estratégias de 
Gestão do Conhecimento”. 
Nesse sentido, o autor continua dizendo que “as empresas ‘mais avançadas’ são aquelas que 
estão derrubando as paredes funcionais e criando uma ‘teia impecável’ entre invenção, 
projeto, fabricação, vendas, logística e serviços, e permitindo que as decisões, assim como a 
criação, captação e codificação do conhecimento estejam ocorrendo nos níveis mais baixos da 
organização”. 
No parecer de Linke (2001), o capital intelectual será a vantagem competitiva, porque tudo 
pode ser copiado rapidamente, mas o conhecimento humano leva mais tempo para ser 
copiado. 
Dentro desta assertiva, o conhecimento nas organizações precisa ser compartilhado para um 
maior número de seus membros, para que quando necessitarem de informações eles possam 
saber onde a mesma está e como podem usá-la em benefício da empresa, alcançando assim 
uma vantagem competitiva entre os concorrentes. 

3. Considerações Finais 
A GC tem merecido crescente atenção, especialmente em seu aspecto de criação do 
conhecimento organizacional. Visto como competência essencial e vantagem competitiva 
sustentável da organização, o conhecimento empresarial e sua gestão têm alterado os 
paradigmas gerenciais e demandado uma postura gerencial mais preocupada com este ativo 
intangível.  
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A criação do conhecimento organizacional oferece uma perspectiva econômica e 
administrativa fundamentada no capital humano, assim, duas dimensões do conhecimento 
tornam-se relevantes para as organizações gerenciarem sua base de conhecimento: tácito e 
explícito. 
No entanto, o conhecimento tácito é o conhecimento subjetivo e mais difícil de captar e 
transmitir. Mesmo que mais complicado de gerir, o conhecimento tácito é o principal alvo na 
maioria dos esforços em GC, isto porque representa o conhecimento mais valioso e 
estratégico da organização. 
Contudo, o desafio gerencial é capacitar para a criação do conhecimento, focalizando este 
processo dinâmico no desenvolvimento de novos produtos, novos processos e novas formas 
ou arranjos organizacionais mais flexíveis, obtendo no conhecimento o meio para alcançar os 
objetivos organizacionais, proporcionando uma vantagem competitiva sustentável.  
Pode-se concluir, através de uma reflexão critica do referencial teórico exposto que a GC, 
quando implantada baseada na assertiva da construção de um contexto capacitante para a 
criação e compartilhamento do conhecimento e integrante da estratégia organizacional, gera 
uma vantagem competitiva sustentável para as empresas e de difícil imitação, pois está 
enraizada nas pessoas que trabalham na empresa, e não em recursos físicos, que são 
facilmente copiados pelos concorrentes. 
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