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Abstract  
The transformations, coming from changes of the industrial society for information and 

knowledge society, are changing concepts and managerial administration forms. 
Subjects which were not so important, as for instance the behavior and people's learning 

process, inserted in a context where the capital and the standardized work were the point-keys for the success 
of organization; nowadays they stand out for being indispensable when the information and the people 
become the principal elements for the production and competitiveness of the organizations. 

The objective of this work is present the most important elements of an  enterprise's 
architecture for the management in the knowledge era by the evolution of concepts, as well as propose a 
configuration for them. 
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Área Temática: Gestão Estratégica e Organizacional nas Empresas 
 
Resumo 

As transformações, advindas da mudança da sociedade industrial para uma 
sociedade de informação e conhecimento, estão mudando conceitos e formas de gestão 
empresariais.   

Questões que não eram tão relevantes, como por exemplo o comportamento e o 
processo de aprendizagem das pessoas, inseridos num contexto onde o capital e o trabalho 
padronizado eram os pontos-chaves para o sucesso de uma organização, atualmente se 
destacam por serem imprescindíveis quando a informação e as pessoas passam a ser os 
principais elementos para a produção e competitividade das organizações. 

O objetivo deste trabalho é, a partir da evolução de conceitos, apresentar os 
mais importantes elementos de uma arquitetura organizacional para a gestão na era do 
conhecimento, bem como propor uma configuração para os mesmos. 

 
Palavras-chaves: administração, era do conhecimento, arquitetura organizacional, novos 
paradigmas. 

 
1. NOVO PARADIGMA PÓS ERA INDUSTRIAL 

 
O mundo e a sociedade atual vivem um momento de profundas transformações.  

Conceitos, de uma forma geral, estão surgindo, ressurgindo ou sendo adaptados. 
Vivencia-se um momento semelhante ao que precedeu a Revolução Industrial; 

em que houve mudança de comportamentos, fechamento empresas, abertura de novas 
oportunidades, êxodo rural, dentre uma série de mudanças estruturais que ocorreram. 

Nunca a sociedade mundial esteve tão dependente da informação como a partir 
da década de 90.  Na Era Industrial, o capital e o trabalho eram os fatores de produção mais 
importantes para qualquer organização e para o desenvolvimento de qualquer nação.  Na 
Era do Conhecimento, os cérebros – representados pelo capital intelectual, as pessoas – e a 
informação são os novos fatores chaves para o cenário atual. 

 



 

A gestão na era do conhecimento passa a se diferenciar de outras formas 
gerenciais no momento em que as informações, as pessoas, a forma como os indivíduos 
gerenciam a informação, organizam-se, produzem, armazenam e compartilham 
conhecimento e como se comportam dentro de um novo contexto, passam a ser diferenciais 
competitivos. 

 
2. PRESSÕES E ESTRUTURA ORGANIZACIONAIS 

Todos os desafios e pressões que estão sendo impostos às empresas, nas 
últimas décadas, tornam cada vez mais difícil a sobrevivência, tendo como resultado a 
falência cada vez mais rápida das empresas. 

Nadler et al (1994) apresentam as forças que contribuem para aumentar a 
pressão sobre as organizações, conforme apresentadas no Quadro 1: 
 
Quadro 1 – Forças que contribuem para aumentar a pressão sobre as organizações. Fonte: Nadler 

et al (1994). 
 

Força Componente de mudança 
Tecnologia 
 

O crescente índice de mudança ameaça as posições e 
investimentos existentes. 

Competição 
 

Um número crescente de competidores eficientes estão 
surgindo nas principais indústrias. 

Excesso de oferta 
 

A capacidade de ofertar a maioria dos produtos e serviços é 
superior à demanda. 

Globalização 
 

A competição ocorre hoje em escala global 

Expectativas  
do  cliente 

Tendo mais escolhas, os clientes esperam maior valor, 
qualidade e serviço. 

Participação  
do Governo 

Os governos passaram a apoiar mais às indústrias de seus 
países. 

Propriedade As modificações nos padrões de propriedade empresarial 
estão levando à maior expressão das exigências dos 
proprietários 

Dinâmica da força  
de trabalho 

Modificações na constituição da força de trabalho, inclusive 
sexo, raça, nível educacional e distribuição etária estão 
criando uma força de trabalho radicalmente diferente do 
passado. 

 
Diante destes desafios, forças e pressões, faz-se necessário, aos executivos e às 

organizações, modelar o espaço organizacional para satisfazer necessidades e aspirações 
humanas e de mercado, ou seja, necessita-se de uma arquitetura organizacional. 

Nadler et al (1994), apresentam um modelo de arquitetura organizacional 
contendo entradas e saídas, interdependência interna organizacional, capacidade de 
feedback, adaptação relacionada ao comportamento organizacional, conforme apresentado 
na Figura 1: 

Como entradas ou insumos, os autores colocam: o ambiente como sendo todos 
os fatores, inclusive instituições, grupos, indivíduos e eventos que estão fora da 
organização analisada, mas que têm um impacto potencial sobre essa organização; os 
recursos como sendo os vários bens aos quais a organização tem acesso, inclusive recursos 
humanos, tecnologia, capital e informações, bem como recursos menos concretos 
(reconhecimento no mercado e assim por diante); e a história, como sendo os padrões de 

 



 

comportamento, atividades e eficiência passados da organização que podem afetar o 
funcionamento organizacional atual. 

Ainda é situada a estratégia como determinante tanto da natureza do trabalho, 
como do produto organizacional crítico, e também como compreendendo as decisões que 
distribuem recursos escassos em função das limitações e oportunidades de um determinado 
ambiente. 

Os autores definem as saídas ou produto em níveis de sistema, unidade/grupo e 
individuais, os quais fornecem uma retroalimentação (feedback) para as entradas e a 
estratégia. 

No tocante aos componentes organizacionais, os autores definem um modelo 
de congruência contendo: o trabalho, tarefas básicas a serem feitas pela organização e suas 
partes; o pessoal, características dos indivíduos na organização; as disposições 
organizacionais formais, várias estruturas, processos e métodos formalmente criados para 
que as pessoas realizem tarefas; e a estrutura e processo informais, disposições que 
surgem, inclusive estruturas, processos e relações. 
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Figura 1 – Modelo Organizacional. Fonte: Nadler et al, 1994, p. 43. 
 

3.  ELEMENTOS A SEREM INSERIDOS EM UMA ARQUITETURA 
ORGANIZACIONAL PARA A GESTÃO NA ERA DO 
CONHECIMENTO 

 
Para melhor compreensão dos principais componentes de um sistema 

organizacional, nesse novo contexto sócio-econômico apresentado, Carvalho (2000) 
propõe dez elementos a serem inseridos em uma arquitetura organizacional para a gestão 
na era do conhecimento, adaptando da estrutura proposta por Nadler et al (1994). 

 
1. entradas ou insumos; 
2. estratégia e inteligência competitiva; 
3. base de conhecimento; 
4. gestão da informação; 
5. gestão do capital humano; 

 



 

6. gestão da inovação e de processos; 
7. gestão administrativa, financeira e de clientes; 
8. comportamento organizacional; 
9. aprendizagem organizacional; e 
10. saídas ou produtos. 
 

3.1 O AMBIENTE EXTERNO: DEFINIÇÃO DAS ENTRADAS E SAÍDAS 
Em termos de entradas, têm-se os mesmos insumos colocados por Nadler et al 

(1994), ou seja: recursos, história e ambiente, como descritos no item 2. 
O Produto da organização é a saída do sistema, que pode ser representado por 

um bem, um serviço ou um retorno econômico.  Nadler et al (1994) posicionam o produto 
em níveis de sistema, de unidade/grupo e individual. 

O autor coloca também três fatores que devem ser lembrados quando se avalia 
o desempenho organizacional: realização das metas, dos objetivos; utilização dos recursos 
e adaptabilidade às mudanças ambientais.   

São ainda considerados o bom funcionamento das unidades organizacionais e o 
fator humano, destacando os aspectos comportamentais e individuais, como importantes no 
bom desempenho da realização do Produto. 

 
3.2 ESTRATÉGIA E INTELIGÊNCIA COMPETITIVA 

Nadler et al (1994) colocam o fator estratégia compreendendo as decisões que 
distribuem recursos escassos em função das limitações e oportunidades de um determinado 
ambiente.  As opções dos mercados, ofertas, tecnologias específicas e competência, em 
função da atenção em relação às ameaças e oportunidades ambientais, a história e os 
pontos fortes e fracos organizacionais, são fatores que devem ser gerenciados perante uma 
definição de estratégias a longo prazo, sendo traduzidos em objetivos a curto prazo, em 
táticas de apoio. 

Mintzberg et al (2000) propõem dez escolas de pensamento sobre formulação 
de estratégias.  Os autores procuram desenvolver um roteiro pelo qual o indivíduo possa se 
orientar na formulação de estratégias dentro da perspectiva de cada escola, ou mesmo 
dentro do contexto abrangendo as características de várias delas. 

Quanto ao conceito de inteligência competitiva, Tyson (1998) disserta que a 
mesma pode ser definida como um processo sistemático que transforma bits, dados 
aleatórios, em conhecimento estratégico.  A inteligência competitiva é compreendida de 
muitos diferentes tipos de informação acerca: de concorrentes, do ambiente de mercado, de 
produtos concorrentes diretos ou indiretos, dos clientes atuais e potenciais e da tecnologia. 

A ênfase no passado, segundo Tyson (1998), estava no desenvolvimento de 
estratégias; atualmente, o foco está na implementação delas.  Decisões estratégicas 
contínuas requerem um canal contínuo de informação tão bem quanto o processo de avaliá-
las.  O processo de inteligência competitiva provê esse canal contínuo. 

A inteligência competitiva passa a ser, portanto, uma ferramenta gerencial para 
implementação das estratégias elaboradas pelas organizações. 

 
3.3 BASE DE CONHECIMENTO 

Significa tudo aquilo que a organização pode deter em termos de conhecimento 
explícito, conhecimento organizacional. 

Dentro da base de conhecimento, encontram-se as bases de dados da 
organização, todos os arquivos operacionais, em todo e qualquer formato de mídia 
analógica ou eletrônica. 

Conhecimento acerca dos produtos, do mercado, da concorrência, dos 
processos, da história, dos serviços, dos clientes, das pessoas internas, dos recursos, enfim, 

 



 

todo o tipo de informação existente dentro da organização sob a forma de armazenamento 
da mesma. 

 
3.4 GESTÃO DA INFORMAÇÃO 

Neste elemento encontra-se a forma de como a informação vai vir, chegar e 
retornar à organização para armazenagem. 

A competência desse elemento está na capacidade de extrair, disponibilizar, 
armazenar e disseminar  a informação certa, de qualidade certa, para as pessoas certas na hora 
certa. 

A British Petroleum Corporation apud Davenport (1998) descreve os 
princípios de gerenciamento de informações, os quais definem como metas:  o 
compartilhamento de dados entre atividades de negócios; dados gerenciados 
independentemente de aplicativos; definições comuns de dados e processos de negócios; 
padrões e métodos comuns para os usuários acessarem dados; informação indexada para 
acesso seguro, fácil e rápido; responsabilidades de dados claramente documentadas e 
compreendidas; portabilidade de dados e sistemas; e a qualidade de serviços e produtos de 
informação significativamente aperfeiçoada. 

 
3.5 GESTÃO DO CAPITAL HUMANO 

Neste elemento, o básico seria exercer a gerência das pessoas. 
Visto que dentro desse novo contexto da Era do Conhecimento, o diferencial 

está na qualidade da informação e na pessoa que vai utilizá-la, o primeiro fator está 
descrito no sub-item anterior. 

A gestão do capital humano é fundamental para gerar conhecimento a partir 
das informações obtidas pelas empresas, bem como reinventar os processos, os produtos e 
as disposições organizacionais que serão vistas nos próximos sub-itens. 

Este elemento é chave, no momento em que as pessoas passam a dominar todos 
os níveis, de como acessar, armazenar, disponibilizar, realizar processos, modificar 
processos, mexer na estrutura organizacional, tratar com clientes, articular com finanças... 

Assim tal elemento merece destaque dentro de uma arquitetura organizacional. 
 

3.6 GESTÃO DA INOVAÇÃO E DE PROCESSOS 
Este elemento é responsável por duas questões: como as pessoas realizam 

atividades, executam tarefas, obtém, tratam e disseminam informação e como gerar 
inovação em processos, no produto da organização. 

Gerir a inovação significa manter a “chama” da competitividade da empresa. 
No ambiente atual, não basta inovar, tem que estar sempre inovando, mantendo 

a vantagem competitiva alcançada através de alguma inovação. 
Daí ser importante uma boa gestão de processos, visto que algumas inovações 

dependem de uma reinvenção do processo de negócio, em termos gerais.  Além de que mesmo 
não modificando o produto, é sempre importante estar melhorando os processos de produção 
dos mesmos. 

 
3.7 GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE CLIENTES 

Este elemento, quando comparado ao esquema de Edvinsson e Malone (1998, 
p.47), englobaria o capital de clientes, o capital financeiro e a estrutura administrativa 
existentes na organização – tudo o que estiver de atividade operacional de escritório –. 

Aqui estariam inclusos todas as disposições formais e informais sugeridas por 
Nadler et al (1994), toda a parte financeira, o capital remanescente da Era Industrial e um 
destaque para o capital de clientes, que tem ganho muito espaço e muito valor com a 
entrada em massa de empresas em redes, com o advento da internet. 

 



 

3.8 COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL 
Aqui está um elemento inexistente nas demais arquiteturas, o qual se preocupa 

com o comportamento organizacional. 
Wagner III e Hollenbeck (1999) descrevem o comportamento organizacional 

como vantagem competitiva. 
Os autores dividem o comportamento organizacional em: comportamento 

microorganizacional, que deriva da psicologia e da pesquisa comportamental; o 
comportamento mesoorganizacional, que se origina da psicologia social e da sociologia 
interacionista; e o comportamento macroorganizacional, que é originado da economia, da 
sociologia estrutural, da antropologia cultural e da ciência política. 

Está sendo cada vez mais importante conhecer e trabalhar a cultura das 
organizações.  Desenvolvendo capacidades de modificar, facilmente, a cultura é como se 
pudesse mexer com facilidade nas estruturas de um edifício e poder transformá-lo sem ter 
que destruí-lo. 

 
3.9 APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL 

Para desenvolver as pessoas, modificar a cultura, aprimorar os processos, 
fomentar inovação, melhorar a informação e os dispositivos administrativos, financeiros e 
de relacionamento com clientes, é preciso estar em constante aprendizagem, tanto 
individual quanto organizacional. 

Inúmeros outros modelos de aprendizagem organizacional e individual 
encontram-se em Starkey (1997), Senge (1999) e Meister (1999). 

Porém, Nonaka e Takeuchi (1997) relacionam a criação do conhecimento com 
a inovação contínua e a vantagem competitiva, onde o processo de aprendizagem 
organizacional é realizado no decorrer do processo de geração do conhecimento, “girando” 
uma espiral de conhecimento. 

Eles afirmam que as empresas japonesas são peritas em fomentar a inovação de 
forma contínua, incremental e em espiral e que a chave disso é a criação do conhecimento 
organizacional, que é entendido como a capacidade de uma empresa de criar novo 
conhecimento, difundi-lo na organização como um todo e incorporá-lo a produtos, serviços 
e sistemas.  Segundo eles, tal criação gera a inovação contínua que proporciona a vantagem 
competitiva. 

Segundo os mesmos autores, o conhecimento é dividido em dois tipos: o explícito 
e o tácito.  O conhecimento explícito pode ser facilmente identificado, mapeado, “processado” 
por um computador, transmitido eletronicamente ou armazenado em bancos de dados.  Já o 
tácito possui uma natureza subjetiva e intuitiva que dificulta a identificação, o mapeamento, o 
processamento ou a transmissão do conhecimento adquirido por qualquer método sistemático 
ou lógico.   

Os autores sugerem que o conhecimento é criado por meio da interação entre o 
conhecimento tácito e o explícito.  Para isso são postulados quatro modos de conversão do 
conhecimento: socialização – conversão do conhecimento tácito em tácito –, 
externalização – do conhecimento tácito em explícito –, combinação – do explícito para o 
explícito – e internalização – do explícito para o tácito. 

Cada conversão, por si só, constitui uma forma limitada de criação de 
conhecimento.  Os autores colocam que para ser aproveitado todo potencial de criação, a 
mesma deve ser uma interação contínua e dinâmica entre o conhecimento tácito e o 
explícito.  Tal interação deve ser moldada pelas mudanças entre os diferentes modos de 
conversão do conhecimento que são induzidos por vários fatores.   

 

 



 

3.10 CONFIGURAÇÃO PROPOSTA PARA OS ELEMENTOS 
Gerenciar o conhecimento é uma tarefa complexa.  Todos os elementos 

mencionados refletem as habilidades que cada gestor deve possuir, quando se trata de sua 
atividade dentro da organização perante o mercado turbulento e cenários mutantes. 

Na academia, as teorias acerca da administração, até pouco mais da metade do 
século XX, foram desenvolvidas a partir de estudos empíricos, ou seja, estudavam-se e 
colocavam-se no papel teorias a partir do ambiente de negócios vigente.  No final do século 
XX, observa-se que as teorias acerca das organizações impõem realidades difíceis de serem 
alcançadas pela maioria das mesmas em termos práticos. 

A gestão do conhecimento, da forma como é concebida, envolve fatores que 
exigem diversidade cultural, amadurecimento do comportamento dos indivíduos, incentivo 
à aprendizagem, complexidade em termos de sistemas de informações, mudança de 
paradigmas em relação ao capital humano, gestão administrativa, financeira, de clientes, 
enfim, pouco pode ser aplicado na prática. 

Porém, um bom planejamento e uma visão de futuro podem fazer com que o 
administrador consiga implantar aos poucos uma gestão baseada nos princípios 
mencionados de forma evolutiva e dentro dos padrões de uma nova sociedade. 

Neste sentido, é apresentada a Figura 2 que procura sintetizar como todos esses 
elementos, descritos podem ser configurados e visualizados no cenário da gestão na era do 
conhecimento. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Configuração proposta para os elementos de uma arquitetura organizacional para a gestão na era do conhecimento.  (Carvalho, 2000).
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4.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No decorrer do século XX, a partir da administração científica de Taylor, foram 
desenvolvidas inúmeras escolas de pensamento dentro da área de administração. 

No final deste mesmo período, inúmeros conceitos e paradigmas foram criados e/ou 
adaptados de antigos e agrupados em novas linhas de pensamento. 

As pessoas passaram a lidar com os mesmos conhecimentos em uma área que são 
escritos de forma diferente em outros campos de conhecimento. 

Existe a dificuldade de compreensão do todo em relação ao ambiente atual, visto que 
cada linha de pensamento, área de atuação persegue determinados conceitos considerados 
relevantes e desprezam alguns outros que têm relevância em outros campos de pensamento, 
conforme destacado em Mintzberg et al (2000). 

O agrupamento em elementos, conforme a Figura 2, tem como principal objetivo 
proporcionar e possibilitar uma visão integrada dos itens mais relevantes dentro dos conceitos 
criados e adaptados sob a forma de novos paradigmas dentro desse novo cenário.  Utilizaram-se 
inúmeros autores da área, tendo a preocupação de apresentar a maior abrangência possível dos 
campos de conhecimento existentes. 

Num ambiente em constante transformação é necessário para a organização possuir 
uma estrutura que dê suporte ao executivo se situar perante ao ambiente de trabalho. 

Os elementos mencionados acrescentam aos modelos citados, buscando melhorá-los 
em relação ao que eles já eram, proporcionando assim, uma melhor compreensão dos atores, ou 
elementos, mais relevantes para a gestão na era do conhecimento. 
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