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Aprendizado Organizacional,Gestão do 
Conhecimento e Inovação nas 

Geradoras Verticalizadas.

�Prof. Dr. Nivalde J. de Castro - Instituto de Economia da 

UFRJ e Coordenador do GESEL – Grupo de Estudos do Setor Elétrico. 
nivalde@ufrj.br

�Engº Fernando Goldman - Pesquisador associado do 

GESEL – Grupo de Estudos do Setor Elétrico e mestrando em eng. de 
produção da UFF. fernandogoldman@yahoo.com.br
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Considerações analíticas das relações 
entre gestão do conhecimento, 

inovações tecnológicas e 
organizacionais

Baseado no artigo técnico:

Apresentado no SEGET- outubro/2007
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Objetivos centrais da apresentação são 
analisar:

1- O por quê das dificuldades que  as 
Geradoras Verticalizadas enfrentam ao 

implantar processos de Gestão do 
Conhecimento (GC) de forma sustentada;

2 - As repercussões dessas dificuldades na 

Gestão da Inovação.
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O que é Aprendizado Organizacional?

Aprendizado Organizacional: O esquema tradicional de 
Argyris&Schoen – Adaptado de Moresi(2001) 

Resultados

Ação

Organizacional

(Rotinas)

•Objetivos/metas

•Políticas

•Regras e etc.

Single loop

Double loop

Estruturas de 
Conhecimento 
Existentes
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Os pesquisadores da economia da 
inovação sustentam que:

Para haver inovação, seja disruptiva ou 

incremental, 

determinados fatores ambientais precisam 

estar presentes;

que a organização esteja preparada para 
ela.

Pasteur
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Não basta estimular e reconhecer:

1. a importância da propriedade intelectual;
2. do registro de patentes;

3. o culto à invenção e inovação.

Esses são instrumentos estratégicos para o 
desenvolvimento industrial,... 

...mas não bastam.
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Verdadeiro desencadeador de:
• diferenciação;

• criação de novos conhecimentos e
• de inovações realmente relevantes,

só se desenvolve e  difunde 
adequadamente se acompanhado de...

...mecanismos de Gestão do Conhecimento 

sustentada.

O conhecimento tácito
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Ênfase exagerada na Tecnologia da Informação-TI

•Foco: informação em tempo hábil para tomada

de decisão e iniciativas de Reengenharia.

• Automação da gestão.

• Binômio Tecnologia&Eficiência

•Conseqüência: desilusão – não valorizou a experiência e o 
conhecimento ganho por ela.

Fonte : Vania Araújo - Hermes Consultoria em I&C

1ª. Era da GC – período anterior a 1995
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Abordagens tecnomíopes ?

•“O conhecimento somente se difunde quando 
existem processos de aprendizagem pelos 

quais os seres humanos desenvolvem novas 

capacidades de ação eficaz. (Peter Senge) 

• A tecnologia da informação embora crítica 
para permitir a divulgação de informações, não 

pode capturar e armazenar conhecimento.”
(Peter Senge) 
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Foco: Conversão do Conhecimento Tácito em Explícito 
(Nonaka/Takeushi).Modelo SECI. É possível?
•Questionamento: deveria ser holístico e dialógico e não 
dualístico(Coexistência de dois princípios ou posições 

contrárias, opostas). Tal como foi utilizado, era frágil ao 
abordar as teorias cognitiva e psicológica.

•Conseqüência: em 2002 a Segunda Era começa a chegar ao 
fim.

Fonte : Vania Araújo - Hermes Consultoria em I&C

2ª. Era da GC – 1995 início da transição
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“Eu sempre sei mais do que eu posso 
dizer,mesmo após o haver dito e, sempre 
posso dizer mais do que eu posso 
escrever”(Dave Snowden)

Este é um princípio operacional básico da GC 

e que não foi plenamente compreendido na 2ª

Era.
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Foco: Usa a capacidade de auto-organização das comunidades 
informais e identifica um modelo de fluxo natural de criação, 
fragmentação e utilização do conhecimento.

O conhecimento é visto tanto como “coisa”quanto como um 
fluxo.

Se apóia no Pensamento Complexo que configura uma nova 
visão de mundo, que aceita e procura compreender as 
mudanças constantes do real e não pretende negar a 
multiplicidade, a aleatoriedade e a incerteza, e sim conviver 
com elas

3ª. Era da GC – separa contexto, narrativa e 
conteúdo
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Após um período de ênfase equivocada nas 
TIC, em todo o mundo a GC, aliada à Gestão 
da Inovação, vem se firmando como condutora 
de ações de incentivo à criatividade e inovação, 
visando à otimização e o desenvolvimento de 
novos produtos, processos e sistemas.

GC e Gestão da Inovação
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•“Se a inovação é um paradoxo, então - como 
ocorre em qualquer paradoxo – a solução deve 

estar na reavaliação dos pressupostos 
fundamentais da mentalidade que está sendo 

aplicada.” (Stephen Denning)

O Paradoxo da Inovação
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•“Inovações revolucionarias não servem para 

que a empresa continue a fazer o que sempre 
fez; são para que ela faça algo 

fundamentalmente diferente.”(Stephen 
Denning) 
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A inovação só ocorrerá nas Geradoras 
Verticalizadas como  desenvolvimento de um 

processo cultural, quando houver suporte às 
capacidades cognitivas e de inovação 

(conhecimentos tácitos)  dos envolvidos. 

Essas capacidades só serão possíveis como 
resultado de uma Gestão do Conhecimento 

adequada e sustentável.

Conclusão :
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--

Muito obrigado. 

Blog : 
www.kmgoldman.blogspot.com/

Discussão


