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RESUMO 
 
Nos últimos anos o mundo sofreu inúmeras transformações. A globalização diminuiu as 
fronteiras e ocasionou um maior desenvolvimento em diversas áreas. Informações passaram 
a ser coletadas, armazenadas e difundidas com incrível velocidade. As organizações 
perceberam que podiam se tornar mais competitivas e vencer a concorrência ao extrair dos 
seus funcionários algo mais valioso do que a força de trabalho, o conhecimento. 
Contudo, há uma grande dificuldade nas organizações para que haja troca de informações 
entre funcionários. Isso decorre da cultura de que o conhecimento individual é o que os 
torna indispensáveis para a organização. As organizações precisam estimular as trocas de 
informações e geri-las. O gerenciamento de informações e conhecimento permite que haja 
o aproveitamento de todo o potencial existente na organização e possibilita a transformação 
do conhecimento tácito em explícito impedindo que os mesmos se percam com as 
demissões e transferências que possam vir a acontecer. 
A análise do material coletado em organizações de médio e grande porte do setor industrial 
da cidade do Salvador, demonstra a ausência da cultura de gestão do conhecimento. As 
organizações que demonstram indícios de práticas de gestão apresentam ainda uma visão 
fragmentada, a exemplo do gerenciamento de informações limitadas aos líderes de setores 
da organização, que controlam as informações a serem redirecionadas ou disseminadas para 
outros setores. No tocante a qualificação requerida dos gestores, é presente a exigência de 
competências de liderança, dinamismo, flexibilidade, sensibilidade, confiabilidade, 
capacidade de desenvolver ambientes de aprendizagem, de envolver e motivar, capacidade 
de conhecer e identificar habilidades, capacidade de prospectar novos métodos e 
tecnologias pertinentes ao desenvolvimento da organização, somadas a um grau de 
escolaridade adequado à área de atuação.  
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INTRODUÇÃO 

 

Durante muito tempo as organizações tiveram como principal forma de trabalho o modelo 

Taylorista-Fordista, onde as atividades laborais eram estruturadas segundo os princípios e 

procedimentos da administração cientifica, subordinadas à burocracia e as decisões ficavam a 

cargo das posições hierárquicas mais altas dentro da empresa. Esse sistema valorizava a tradição 

e fazia uso das normas e regimentos internos para homogeneizar o comportamento dos 

trabalhadores. Estudos da relação capital X trabalho no Século XX trazem interpretações de que o 

ser humano, enquanto elemento na cadeia de produção, era considerado como parte / extensão da 

máquina, um mero recurso para operar de forma mecânica e disciplinada, sem que se levasse em 

conta sua personalidade, seus sentimentos, conhecimentos pessoais ou sua capacidade de 

iniciativa. A força de trabalho era comprada pelo capitalista, com o objetivo de garantir o sucesso 

do negócio. 

Até a década de 70 do século passado, as empresas não sofriam as grandes pressões da  

concorrência, visto que a relação entre o número de organizações produzindo e oferecendo um 

determinado produto e a respectiva demanda caracterizava um grande mercado consumidor para 

ser atendido. Essa situação oportunizava o aumento da produtividade e conseqüentemente a 

compra das mercadorias pelos clientes.  Referindo-se a isso Fleury (2001, p. 36) afirma: 

 
A situação passou a mudar a partir da “crise do petróleo”, na segunda metade da década 
de 70. Com a entrada dos novos players internacionais (especialmente das empresas 
japonesas e, depois, de outros países asiáticos), a oferta tornou-se maior do que a 
demanda e ficou cada vez mais evidente a existência de excesso de capacidade produtiva 
(overcapacity). A partir de então, acirrou-se a competitividade, e as empresas iniciaram 
um profundo processo de reestruturação. 

 

Nos anos 70, as multinacionais começaram a se expandir globalmente e uma nova divisão 

- agora internacional, no âmbito de uma mesma corporação - do trabalho, vai se instaurar. Nos 

países sede, as matrizes, realizam atividades voltadas para a geração de conhecimento e de 

tecnologias, que proporcionavam aperfeiçoamentos e inovações de processos e produtos. As 

filiais se fixavam em locais em que a mão-de-obra era mais barata e se limitavam a oferecer 

matéria-prima e força de trabalho, estando subordinadas às decisões das matrizes. 



  
 
 

A globalização da economia se intensifica nas décadas de 80 e 90, com o suporte da infra-

estrutura telemática/informacional que favorece a quebra das fronteiras geopolíticas entre a 

maioria dos países. Torna-se cada vez mais fácil a comunicação entre pessoas, grupos, 

organizações, em tempo real e independentemente das distâncias geográficas e das diferenças 

culturais e idiomáticas. Novas palavras são incorporadas no vocabulário e o inglês se fortalece 

enquanto língua universal, desta forma, tornando-se o lastro das comunicações e interações no 

cibermundo.  A aquisição/utilização desta "língua quase-franca" passa a ser condição 

fundamental para a movimentação na rede (WEB/Net) - desde uma simples "viagem" para o 

encontro de membros de uma comunidade virtual, até transações comerciais e tomadas de 

decisões transnacionais.  

Neste cenário, assenta-se o desenvolvimento da chamada economia informacional 

(CASTELLS, 1999), reestruturam-se as relações de trabalho, conforme analisa Rifkin (1995) e os 

processos produtivos tornam-se cada vez mais dependentes das tecnologias de informação e 

comunicação (TIC). 

 

 

AS TICS E O PERFIL DO NOVO TRABALHADOR 

 

Com o surgimento e avanço das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) as 

relações de produção se alteram e a tecnologia é incorporada ao cotidiano dos indivíduos. A 

grande quantidade e velocidade das informações trocadas propiciam para as mesmas, a 

necessidade de tratamento e gerenciamento destas informações. Surge em algumas empresas nos 

Estados Unidos e Europa - e depois se difundi para outros países - a preocupação com a gestão 

das informações e do conhecimento criados dentro da organização. Percebe-se que algumas 

informações trocadas em conversas paralelas entre os funcionários no horário do café, bem como, 

as reclamações dos clientes e produtos que não atingiram o padrão de qualidade esperado, se 

constituem como fonte de aprendizado. “Nesta nova economia, informação e conhecimento 

substituem capital físico e financeiro, tornando-se uma das maiores vantagens competitivas nos 

negócios; e a inteligência criadora constituem-se na riqueza da nova sociedade”. (Crawford, 

1994, p. 15). 



  
 
 

As relações homem/trabalho sofreram uma mudança bastante significativa. Diante da 

instabilidade que predomina no mercado de trabalho, o profissional do presente é condicionado a 

uma busca frenética por qualificação no intuito de alcançar a sua empregabilidade – capacidade 

do homem desenvolver competências para se manter empregável - para garantir o seu espaço na 

organização. Neste sentido, Zarifian (2001) afirma que: “É indiscutível que para muitos 

assalariados a estabilidade do emprego é, atualmente, uma preocupação contínua, que os leva a 

‘submeterem-se  ao emprego que tem’ (...)”. 

As organizações valorizam cada vez mais o profissional polivalente, aquele capaz de 

desenvolver o maior número de habilidades. Os conhecimentos desprezados no passado em prol 

da força de trabalho, hoje é supervalorizado e considerado pré-requisito para a obtenção da 

vantagem competitiva.  

 

“Dentro da nova sociedade do conhecimento as organizações estão reconhecendo que o 
conhecimento é um ativo corporativo que deve ser gerenciado e mantido para que possa 
gerar vantagens competitivas para a mesma”. ABREU, 2002. 

 
 

Os processos seletivos, que antes eram realizados de forma simples e objetiva, hoje são 

compostos por diversas etapas  executadas através de dinâmica de grupos com o objetivo de 

avaliar a subjetividade do profissional e a sua capacidade de interação. Esta prática reflete a 

necessidade das organizações em formar quadro de funcionários com indivíduos que possuam as 

competências necessárias para trabalhar em grupo, já que a comunicação é um recurso 

fundamental para promover a qualidade das relações interpessoais e melhorar o seu desempenho. 

Segundo Zarifian (2001) o trabalho ultrapassa o conjunto de tarefas associadas ao cargo e torna-

se o prolongamento das competências mobilizadas pelo indivíduo diante de um mercado de 

trabalho extremamente mutável e complexo.  

Na sociedade da informação o profissional ideal é aquele capaz de desenvolver 

competências como flexibilidade, oratória, liderança, confiabilidade, dinamismo, sensibilidade, 

proatividade e principalmente habilidade de comunicação, para viabilizar a disseminação do 

conhecimento dentro da organização.  

Chiavenato (2002, p.30) diz que as mudanças são rápidas, os imprevistos ocorrem e que 

“o recurso mais importante deixou de ser o capital financeiro e passou a ser o conhecimento. O 

dinheiro costuma ser importante, mas é ainda mais importante é o conhecimento sobre como usá-



  
 
 

lo e aplicá-lo rentavelmente”.  Desta forma, o ser-humano já não é visto apenas como um recurso 

para atingir um fim, e um ser dotado de inteligência, habilidades, valores. 

 

CULTURA DA GESTÃO DO CONHECIMENTO: INTEGRANDO APRENDIZAGEM 
ORGANIZACIONAL E DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS 
 

É primordial que a troca de informações dentro da empresa gere a construção de novos 

conhecimentos, daí a importância de uma cultura de Gestão do Conhecimento (GC). A partir do 

momento que a organização entende que em seu interior existe um potencial que não é visível e 

que pode ser proporcionador do desenvolvimento da mesma, percebe a relevância de gerir esse 

bem intangível que é o conhecimento com propósitos estratégicos bem definidos. Fleury e 

Oliveira Jr.(2001,p.19) entendem por gestão estratégica do conhecimento “a tarefa de identificar, 

desenvolver, disseminar e atualizar o conhecimento estrategicamente relevante para a empresa, 

seja por meio de processos internos, ou seja por meio de processos externos”.  A cultura de GC 

perpassa por esse despertar por parte da organização e também pelo desenvolvimento de 

processos de aprendizagem, pois é através desta que a GC se sustenta, Fleury (2001, p.15) 

ressalta que “todo conhecimento é fruto de um processo de aprendizagem”. Nesse sentido a 

Aprendizagem Organizacional (AO) contribui para acentuar essa cultura, através de processos 

que permitam o compartilhar das informações e do conhecimento. Não existe um consenso a 

respeito do conceito de AO. Ele é visto por Cabral (2000) como potencializador da 

competitividade organizacional pela capacidade a ela atribuída de promover interações a nível 

individual e organizacional e habilitá-los a melhor agirem em meio às mudanças.  

Uma definição mais elaborada feita por Dodgson (1993) apud Cabral (2000, p. 229) 

demonstra que AO refere-se: 

  

às formas como as organizações constróem, suplementam e organizam conhecimentos e 
rotinas em torno de suas atividades e dentro de suas culturas, e adaptam e desenvolvem a 
eficiência organizacional através da melhoria da utilização das amplas habilidades de 
suas forças de trabalho. 
 

 

Segundo este mesmo autor a AO é um conceito que integra as esferas individual, grupal e 

organizacional e ainda permite o uso de abordagens multidisciplinares. A AO tem diferentes 



  
 
 

enfoques, todavia o mais encontrado na literatura é a noção de soma de aprendizagens individuais 

com o objetivo de alavancar competitivamente a organização, o que demonstra o predomínio dos 

interesses do mercado sobre os da sociedade. 

A AO está relacionada a uma mudança organizacional e seu sucesso, segundo muitos 

pesquisadores, dependerá não só do gerenciamento do conhecimento já existente na organização, 

mas do desenvolvimento de novas bases de conhecimento para ações posteriores. Diante desta 

necessidade, pode-se destacar uma outra dimensão da AO associada à criação de competências 

que introduz rotinas dinâmicas na organização, o que possibilita a geração de novas habilidades.  

Interessa aqui ressaltar que os processos de GC e AO, são processos que permitem que a 

informação seja difundida e o conhecimento compartilhado, ainda que a maioria das práticas 

tenham objetivos restritos e por isso questionáveis, e que é o processo de aprendizagem que 

sustenta o desenvolvimento do conhecimento, uma vez que este possibilita à organização 

desenvolver competências e estratégias de ação.  

Fleury e Fleury (2002, p. 16) afirmam também que existe um circulo virtuoso unindo 

estratégia e competência, já que, as estratégias de uma organização irão definir as competências 

que serão desenvolvidas e as mesmas se refletirão nas estratégias da organização. Ambas 

ocorreram através do processo de aprendizagem.  

 

COMPETÊNCIAS, UM CONCEITO EM CONSTRUÇÃO 

 

A frase de LeBortef, título desse tópico, demonstra que o conceito de competência recebe 

inúmeros significados, dessa forma é um conceito em construção.  

Para o senso comum competência significa qualidade que uma pessoa possui para realizar 

uma atividade ou tarefa. 

     Nos dicionários Brasileiro e Aurélio este termo é entendido como faculdade para apreciar 

e resolver qualquer assunto e é compreendido como sinônimo de aptidão e idoneidade.  

Segundo Parry (1996) apud Fleury e Fleury (2001, p. 18) os profissionais de RH 

(Recursos Humanos) definem competências como um: 

 

conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes que afetam a maior parte do trabalho 
de uma pessoa e que se relacionam com o desempenho no trabalho ; a competência pode 



  
 
 

ser mensurada, quando comparada com padrões estabelecidos e desenvolvido por meio 
de treinamento. 

 
Para Minarelli  competência é sinônimo de capacitação profissional. Com ela você 

compete no mercado, visto que,  compreende os conhecimentos que adquiriu, as suas habilidades 

tanto físicas quanto as mentais, bem como, a maneira de atuar e a experiência. 

Zarifian (1994, p. 111) faz distinção entre competência e qualificação. O autor afirma que 

a qualificação pode ser comprovada pelo sistema educacional, ou seja, através de certificados de 

cursos, histórico escolar, diploma, entre outros. Já competência vai além, pois, abrange as 

capacidades do indivíduo de ir além das atividades prescritas, assumir iniciativas e ser 

reconhecidos por essas atitudes.  

Para Fleury e Fleury (2001, p. 21) competência é “um agir responsável e reconhecido que 

implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos, habilidades que agreguem valor 

econômico a organização e valor social ao indivíduo .”   

LeBoterf (1994) apud Fleury e Fleury (2001) afirma que a competência não é um estado 

do indivíduo, não se reduz a um conhecimento ou know-how especifico. O mesmo estabelece três 

eixos para a competência. O primeiro, formado pela biografia do indivíduo, o segundo pela 

formação educacional e o terceiro pela formação profissional.  

Para Perrenoud (1999, p.7) competência "é uma capacidade de agir eficazmente em um 

determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos, mas sem limitar-se a eles". Este autor 

acredita que, para solucionar alguma situação colocamos recursos cognitivos complementares em 

ação e em sinergia, e entre estes recursos estão os conhecimentos. Defende que para as 

competências serem desenvolvidas, deve haver um treinamento que ocorre somente quando o 

indivíduo tem tempo de viver experiências e analisá-las. 

Algo comum na visão dos autores citados é a noção funcional da competência, pois 

abordam o trabalhador fazedor, abordagem esta que não dá conta de desenvolver as outras esferas 

do mesmo. A noção de competência nasce no seio das empresas para dar suporte a produção do 

capital, logo, não entende o saber como uma construção social e por este motivo não deveria ser 

uma noção transportada para a educação. 

 

 

 



  
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A partir da discussão apresentada, nos indagamos de que forma a lógica das competências 

invade a área educacional, mais precisamente a escola. Diante da dinâmica de transformações que 

ocorrem na sociedade, seja ela sociedade da informação, do conhecimento ou da aprendizagem, 

surge à necessidade de profissionais qualificados para atender a demanda do mercado de 

trabalho. O argumento de que a educação é mola propulsora de desenvolvimento sócio-

econômico e cultural, é utilizado para designar-lhe o papel de "treinar" indivíduos e torná-los 

capazes de desenvolver as aptidões necessárias para adaptarem-se as novas conjunturas. Desta 

forma, a educação é pensada para o trabalho e pelo trabalho. A relação educação e trabalho não 

pode nem deve ser ignorada, todavia essa relação não pode ser restringida à noção de que a 

escola deve treinar o indivíduo de acordo com as tendências do mercado de trabalho. Segundo 

Deluiz (2001) a educação deve se voltar para essa adequação e ainda compreende que a educação 

profissional deve ser compreendida como um processo focado na empregabilidade, esta 

entendida "não apenas como capacidade de obter um emprego, mas sobretudo de se manter em 

um mercado de trabalho em constante mutação". A relação educação e trabalho não deve 

ser ignorada, todavia essa relação não pode se restringir à noção de que a escola deve 

treinar o indivíduo de acordo com as tendências do mercado de trabalho. 

A visão de que a escola deve promover tal treinamento, assim como as tensões presentes 

nos sistemas de ensino, tensões estas relativas ao papel designado à escola de transmitir cultura e 

conhecimentos, e/ou, de relacioná-los às práticas sociais, enfatizam a entrada da lógica das 

competências no espaço escolar. Esquece-se, portanto, da educação voltada para a formação de 

sujeitos críticos e agentes transformadores da sua realidade social. Esta que sempre foi defendida, 

porém de aplicação conflituosa, o que acentua a dualidade entre teoria x prática, hoje atende 

ainda menos aos interesses das organizações. Estas valorizam os indivíduos que possuam saberes 

passíveis de serem apropriados por elas, e acentuam que não basta ter o conhecimento, é preciso 

saber como utilizá-los para resolver conflitos do cotidiano – o saber fazer; a valorização dos 

saberes em ação. Citamos novamente Deluiz (2001): 

 
No modelo de competências importa não só a posse dos saberes disciplinares 
escolares ou técnico-profissionais, mas a capacidade de mobilizá-los para 
resolver problemas e enfrentar os imprevistos na situação de trabalho. 



  
 
 

Com este novo modelo, a educação exerce o seu papel de mantenedora do status quo, 

contribui para a perpetuação da sociedade classista e da relação hierárquica. Promove a formação 

de indivíduos alienados e dispostos a contribuir para o desenvolvimento do sistema capitalista 

sem questioná-lo. Dentro dessa lógica, sem a intenção de promover mais um discurso que 

sobrecarregue o profissional da educação, é imprescindível ressaltar a sua importância enquanto 

aquele que está em contato direto com os sujeitos e por esse motivo deve buscar o 

comprometimento para com a formação de um indivíduo que se quer crítico e transformador da 

sua realidade. O educador consciente de que a sua prática pode servir aos dois lados 

hierarquicamente consolidados, pode escolher entre a educação reprodutora e a educação 

transformadora, pois não acreditamos na existência de prática educativa neutra. Neste momento, 

não nos furtamos de citar Paulo Freire (1993, p.19) para quem: 

 
O compromisso, próprio da existência humana, só existe no engajamento com a 
realidade, de cujas ‘águas’ os homens verdadeiramente comprometidos ficam 
‘molhados’, ensopados. Somente assim o compromisso é verdadeiro. 
 

A educação tem uma tarefa maior que a de fazer um treinamento exaustivo de conhecimentos 

para desenvolver competências, ela pode criar experiências que serão vivenciadas consciente e 

criticamente pelos sujeitos. Para Assmam (2000, p.32): 

 
Educar é fazer emergir vivências do processo de conhecimento. O “produto” da 
educação deve levar o nome de experiências de aprendizagem, e não simplesmente 
aquisição de conhecimentos supostamente já prontos e disponíveis para o ensino 
concebido como simples transmissão. 
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