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Atualmente, quando 
executivos se  
  referem à “gestão 

do conhecimento”, a conversa 
invariavelmente se encaminha 
para o desafio do big data e 
ferramentas de análise. Isso 
é muito surpreendente: 
quantidades incalculáveis 
de informações preciosas 
e complexas sobre clientes, 
operações e funcionários estão 
hoje disponíveis para a maioria 
dos executivos, mas não é 
fácil transformar esses dados 
em conhecimento proveitoso. 
Obviamente, a ideia é que, se 
os especialistas certos e as 
ferramentas certas puderem 
trabalhar à vontade com todos 
esses megabytes, certamente 
surgirão insights brilhantes. 

Embora a empresa do big data seja tentadora, tra-
tá-lo indevidamente pode levar as empresas a des-
prezarem recursos ainda mais importantes — a admi-
nistração adequada de todas suas fontes de conhe-
cimento estratégico: competências essenciais, áreas 
de expertise, propriedade intelectual, e grandes arca-
bouços de talento. Acreditamos que, na ausência de 
uma compreensão clara dos fomentadores do conhe-
cimento de uma organização bem-sucedida, o verda-
deiro valor do big data nunca se materializará.

No entanto, algumas empresas entendem perfei-
tamente os diversos conhecimentos que possuem, 
quais são essenciais para seu sucesso futuro, como 
devem ser administrados e que esferas do conheci-
mento podem ser combinadas produtivamente. Nes-
te artigo descrevemos detalhadamente como admi-
nistrar esse processo.

Crie um diagrama de seus  
ativos do conhecimento 
O primeiro passo é delimitar o trabalho. Mesmo se 
você tentar coletar e inventariar todo o conheci-
mento que paira por sua empresa — a abordagem 
clássica da gestão do conhecimento —, não extrairá 
nada de útil desse processo (e sofreria uma sobre-
carga cognitiva perversa). Nossa intenção é ajudá-
lo a entender que ativos do conhecimento — isola-
dos ou em novas combinações — são essenciais pa-
ra seu futuro crescimento. Estamos quase certos de 
que se sua empresa dispõe de um sistema de gestão 
do conhecimento, ela não analisa sintaticamente o 
conhecimento crítico de sua missão.

Identificar e mapear o conhecimento estratégi-
co é um processo iterativo. Em nosso trabalho com 
organizações, geralmente começamos montando 
uma equipe multifuncional — no nível organiza-
cional, divisional ou da unidade de negócios — pa-
ra articular o que os membros consideram dimen-
sões importantes do desempenho competitivo da 
empresa e o conhecimento que as sustenta. Nes-
sa articulação, pode ser útil dar às pessoas atribui-
ções a priori. Pode-se solicitar a executivos senio-
res que esbocem o modelo de negócio e conheci-
mento crítico de alto nível, como áreas de experti-
se avançada, propriedade intelectual e relaciona-
mento com clientes, fornecedores e distribuidores, 
que garantam o sucesso desse modelo. Pode-se so-
licitar a pesquisadores de mercado e executivos de 
vendas que delineiem aspectos de novos produtos 
e serviços que os clientes precisarão num futuro 
próximo. Aos executivos de operações e tecnolo-
gia pode-se solicitar que descrevam rotinas orga-
nizacionais que apoiem as áreas necessárias de ex-
pertise. E assim por diante. (O mix certo depende-
rá do contexto do negócio e da clareza com que a 
equipe sênior concebe sua estratégia futura.)

No início, esse passo pode ser bastante desa-
fiador. Quando trabalhamos com um grupo de to-
madores de decisão no projeto Atlas — maior expe- 
rimento de física de partículas do Centro Euro-
peu de Pesquisa Nuclear (Cern) —, entrevistamos  
vários stakeholders para obter uma visão holís- 
tica do conhecimento que sustenta o sucesso do 
empreendimento, e depois pesquisamos quase 
200 outros membros da organização. Finalmen-
te mapeamos somente parte da base de conhe-
cimento do Atlas, mas no processo reduzimos 
uma lista de 26 domínios do conhecimento a oito, 
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considerados os mais importantes para o sucesso 
da organização.

No final, a lista deveria incluir alguns ativos es-
senciais considerados “rígidos”, como proficiên-
cia técnica, e outros considerados “flexíveis” como 
uma cultura que apoia assumir riscos inteligente-
mente. Você provavelmente identificou o conheci-
mento que deveria ter, mas não tem, ou que acre-
dita que precisa reforçar. Esse também deve ser 
capturado.

O próximo passo é criar um diagrama de seus 
recursos numa representação bidimensional sim-
ples: tácito versus explícito (não estruturado ver-
sus estruturado) e de propriedade exclusiva ou am-
plamente divulgado (não difundido versus difundi-
do). O quadro “Que tipo de conhecimento é esse?”,  
que inclui o diagrama XY, o ajudará a descobrir on-
de posicionar seus ativos de conhecimento e criar 
seu próprio diagrama. (Estamos em débito com 
Sidney G. Winter, Ikujiro Nonaka e o falecido Max 
Boisot por seu trabalho nessas representações. Se 
estivesse vivo, Boisot seria coautor deste artigo.) 

não estruturado versus estruturado. Conhe- 
cimento não estruturado (tácito) envolve compre-
ensão profunda, quase intuitiva, difícil de transmi-
tir. Ele geralmente é consolidado por grande exper-
tise. Engenheiros de nível internacional, altamen-
te especializados, podem intuir como resolver pro-
blemas técnicos que mais ninguém resolve (e ge-
ralmente são incapazes de explicar sua intuição). 
As pessoas que realmente fazem a diferença numa 
empresa de consultoria estratégica sabem perfeita-
mente como conduzir uma conversa ou discussão, 
desenvolver um relacionamento e fechar um negó-
cio, mas teriam dificuldade de explicar aos colegas 
por que agiram dessa ou daquela forma, naquele 
momento.

Conhecimento estruturado (explícito ou co-
dificado) é mais fácil de transmitir. Uma empresa 

especializada em usar planejamento orientado 
para a descoberta, por exemplo, pode instruir 
seus funcionários a acelerar a metodologia por-
que ela lhes fornece recursos para uma lingua-
gem comum, princípios empíricos e estruturas 
conceituais. Alguns conhecimentos são tão com-
pletamente estruturados que podem ser captura-
dos em patentes, softwares, ou outra propriedade 
intelectual.

não difundido versus difundido. Até que 
ponto o conhecimento está disseminado por toda 
a empresa — ou fora dela?  Uma divisão pode ter 
expertise em negociar com funcionários do gover-
no da China, por exemplo, mas essa habilidade 
pode faltar completamente a outra divisão. Esse 
conhecimento é obviamente não difundido. No 
entanto, em muitas empresas, as competências 
são amplamente partilhadas: companhias da in-
dústria de produtos de consumo embalados ge-
ralmente têm a capacidade de desenvolver e co-
mercializar amplamente novas marcas por toda 
a empresa. E muitos funcionários da indústria 
de defesa têm expertise em licitações e contra-
tos com o governo.  Algum conhecimento, obvia-
mente, é difundido muito além das fronteiras da 
organização.

Interprete o diagrama
Simplesmente o fato de mapear seus ativos do  
conhecimento e discutir o diagrama com sua 
equipe sênior pode revelar insights e ideias im-
portantes para criação de valor, como demonstra 
nossa experiência com tomadores de decisão da 
Boeing e Atlas.

prospecção global na Boeing. Executivos 
de compras da Boeing estavam cientes de que 
seu relacionamento com clientes, fornecedores 
e parceiros internacionalmente dispersos esta-
va mudando.Todo o ecossistema compartilhava 

Ideia em resumo
O PROBLEMA
A maioria de nós trabalha na 
economia do conhecimento, 
mas poucas empresas sabem 
perfeitamente de quais “ativos” 
do conhecimento seu futuro 
depende. 

A PESQUISA
É instrutivo mapear suas  
fontes de conhecimento  
mais importantes em  
duas dimensões:
• É tácito ou codificado?
• É restrito ou difundido?

AS MANOBRAS
Para criar valor e crescer, 
você pode desenvolver 
conhecimento tácito, ajudar 
a disseminar expertise onde 
é necessário, reformular 
conhecimento antigo ou 
identificar conexões entre 
diferentes esferas de expertise.
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da criação de novas tecnologias e serviços de ae-
ronaves — e dos riscos inerentes. O sucesso fu-
turo dependia de aprender a administrar essa 
interdependência.

Com isso em mente, os executivos mapearam 
os ativos do conhecimento crítico em suas ativida-
des de compra global, que no final resultou num 
artigo científico que Martin Ihrig produziu em co-
autoria com Sherry Kennedy-Reid, da Boeing. Eles 
perceberam que o conhecimento relacionado ao 
custo — indicadores numéricos de desempenho, 
estratégia de propriedade intelectual e adminis-
tração da base de suprimentos — estava bem es-
truturado e amplamente difundido. No entan-
to, o conhecimento sobre capacidades do forne-
cedor, embora codificado, não estava dissemina-
do por toda a comunidade de compras da Boeing.  
E outro conhecimento importante para futura cria-
ção de valor — como alavancar a cultura podero- 
sa e tecnicamente sofisticada da Boeing para atin-
gir uma comunicação e negociação eficazes, de-
terminar as necessidades de negócios e a estraté-
gia de compra global e, mais importante, avaliar as  
influências geopolíticas nas decisões globais de 
compras — não estava nem codificado nem am-
plamente difundido.

Como um todo, essas observações sugeriram 
que a Boeing estava enfatizando mais as eficiên-
cias técnicas, como melhorar processos e aumentar 
produtividade, que o crescimento estratégico, co-
mo criar iniciativas de pesquisa com fornecedores 
ou construir uma plataforma de inovação partilha-
da. À medida que os negócios tornaram-se progres-
sivamente mais entrelaçados com os de seus par-
ceiros do ecossistema, o desenvolvimento de ati-
vos de conhecimento precisou mudar.

Insights desse exercício de mapeamento permi-
tiram que a equipe recomendasse várias iniciativas 
cuja meta era desenvolver e disseminar conheci-
mento tácito, como um programa para ajudar fun-
cionários mais enfronhados em influências geopo-
líticas a estruturar seu conhecimento e transmiti-lo 
para outros funcionários e um programa para iden-
tificar capacidades de fornecedores indispensáveis 
e descobrir como a Boeing poderia ter com eles um 
relacionamento mais estratégico.

física avançada no Cern.  O trabalho expe-
rimental no Atlas é realizado por milhares de cien-
tistas visitantes de 177 organizações em 38 paí-
ses. Eles trabalham sem a tradicional hierarquia 

vertical. Esse empreendimento extraordinário 
apresentou resultados espetaculares, incluindo a 
descoberta do bóson de Higgs, que garantiu a Peter 
Higgs e François Englert o prêmio Nobel de 2012. 
Nosso levantamento da base do conhecimento 
do Atlas foi feito numa pesquisa em parceria com 
Agustí Canals, Markus Nordberg e Max Boisot.

Nossa equipe teve um insight surpreendente 
quando um estudo do diagrama revelou que “vi-
são geral do experimento Atlas” foi um dos oito 
domínios mais importantes do conhecimento. Não 
tínhamos dado muita atenção a esse domínio, mas 
logo percebemos como ele era essencial para um 
programa de desenvolvimento de conhecimento 
como o Atlas. Mudanças na direção geral do proje-
to não podem ser codificadas facilmente num pro-
jeto tão complexo. À medida que o trabalho técni-
co e científico avança, seus rumos evoluem conti-
nuamente e não necessariamente de forma linear. 
E, consequentemente, pesquisadores individuais 
não podem adaptar seu trabalho quando eles não 
sabem qual é a direção a seguir. O Atlas exige que 
um número incrível de pessoas, de vários países e 
culturas, entenda o que os outros estão aprenden-
do e como isso afeta a direção técnica geral.

Sem o diagrama do conhecimento, a equi-
pe de liderança do Atlas teria predito que conhe-
cimentos científico e técnico eram críticos para a 
missão — de fato, a maior parte dos recursos exis-
tentes serviu para ajudar aqueles domínios pro-
gredirem. Mas foi extraordinário observar que 
domínios flexíveis da gestão do projeto e habili-
dades de comunicação também apareceram co-
mo essenciais para o desempenho do Atlas. Re-
trospectivamente, isso fez sentido: um consen-
so sobre a direção geral depende do comparti-
lhamento bem-sucedido do conhecimento entre 
especializações e entre cientistas quando retor-
nam às suas organizações de origem e são substi- 
tuídos por outros cientistas. Esses domínios flexí-
veis importantes foram muito menos desenvolvi-
dos e não foram bem difundidos. Por isso precisa-
ram de mais recursos e atenção.

Identifique novas oportunidades. 
Criar um diagrama de ativos de conhecimento e 
discutir suas implicações geralmente resulta dire-
tamente em insights estratégicos, como aconteceu 
com a Boeing e o Atlas. Para nós também seria útil 
explorar sistematicamente o que aconteceria se o 
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conhecimento se deslocasse pelo diagrama ou se 
diferentes esferas fossem combinadas. Vejamos al-
guns exemplos:

estruture seletivamente o conhecimen-
to tácito (desloque-o para cima no eixo Y do 
diagrama). Os ativos do conhecimento da empre-
sa, no canto inferior esquerdo do diagrama, geral-
mente são os ativos mais importantes da empre-
sa — a fonte mais solidamente assentada de van-
tagem estratégica futura. Você precisa saber qual 
deles pode e deve se tornar mais estruturado (por 
exemplo), para que sua pesquisa básica leve à cria-
ção de propriedade intelectual de bona fide possí-
vel de ser desenvolvida em novos produtos, licen-
ciada ou monetizada. Estruturar o conhecimento 
tácito geralmente requer capturar, com o objetivo 
final de disseminá-los por grande parte da empre-
sa, insights de funcionários experts. Em geral, acele-
rar a codificação aumenta o valor do conhecimento. 
Mas transformar tácito em explícito pode ser peri-
goso. Quanto mais codificado for o conhecimento, 
mais facilmente ele poderá ser difundido e copiado 
externamente.

Ao pensar no que precisa ser mais estruturado e 
no que deve permanecer tácito, pode ser útil fazer 
uma distinção entre produto e processo. Imagine 
que você percebeu que sua expertise em algum do-
mínio técnico pode ser transformada em proprie-
dade intelectual. Você pode querer capturar co-
nhecimento do seu processo — seja know-how em 
engenharia, seja contextualização de rotinas que o 
pessoal de marketing utiliza para revelar necessi-
dades emergentes dos clientes — apenas informal-
mente. Dessa forma, mesmo se uma patente expi-
rar ou conhecimento codificado vazar, o conteúdo 
essencial permanecerá na empresa.

dissemine conhecimento pela empre-
sa (desloque-o para a direita no eixo X do 
diagrama). Decidir intencionalmente que co-
nhecimento difundir internamente pode resultar 
em grandes dividendos. Muitas vezes, uma divi-
são luta com um problema que outra divisão já re-
solveu, e um estudo mais profundo do diagrama  
pode mostrar o potencial de compartilhamen-
to produtivo — como aconteceria com a exper-
tise exemplar da unidade de negócio em comer-
ciar com os chineses. Compartilhamento produ- 
tivo também pode ocorrer entre funções: ne- 
gócios familiares coreanos (conglomerados) in- 
vestem quantias consideráveis de dinheiro e 

utiliZe essas Categorias para aJudar a posiCionar seus  
ativos segundo o eiXo Y de BaiXo para Cima:
• Um expert pode usar conhecimento para realizar tarefas, mas não poderá 

articulá-lo de uma forma a permitir que outros as realizem.
•  Experts podem realizar tarefas e discutir o conhecimento envolvido com outra pessoa.
• As pessoas podem realizar tarefas por tentativa e erro.
• As pessoas podem realizar tarefas usando regras empíricas, mas relações  

causais não são claras.
• É possível identificar e descrever relações entre variáveis envolvidas na execução  

da tarefa de modo que princípios gerais se tornem mais claros.
• As relações entre variáveis são tão bem conhecidas, que o resultado das ações  

pode ser calculado e fornecido com segurança e precisão. (Ativos do conhecimento 
cobertos por patentes ou outras formas de proteção de direitos autorais 
geralmente se encaixam aqui.)

utiliZe essas Categorias para aJudar a posiCionar seus  
ativos segundo o eiXo X da esQuerda para a direita:
• Somente uma pessoa da organização tem esse conhecimento. 
• Poucas pessoas da organização têm esse conhecimento.
• Muitas pessoas em parte da organização têm esse conhecimento.
• Pessoas em toda a organização têm esse conhecimento.
• Muitas pessoas da indústria têm esse conhecimento.
• Muitas pessoas dentro e fora da indústria têm esse conhecimento.

Que tipo de conhecimento é este?

ativos de ConheCimento de uma empresa genériCa de engenharia
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insight Sobre 
neCeSSIdadeS 
eStratégICaS 
do ClIente

ConheCIMento táCIto 
de engenheIroS lídereS 

proCedIMentoS-padrão  
de operação da eMpreSa

eSpeCIFICaçõeS de 
produtoS da eMpreSa 

publICadoS na Internet

CoMpetênCIaS de 
adMInIStração do 

projeto
CoMunIdade 
de engenharIa 
MundIal de teSteS

habIlIdadeS téCnICaS 
eSpeCíFICaS da eMpreSa

dIreItoS 
autoraIS  
de projetoS  
e plantaS

não dIFundIdo

DEntRO DA EMPRESA

dIFundIdo

FORA DA EMPRESA

Você pode construir um diagrama do conhecimento crítico da 
missão como o abaixo. 

FONtE O DIAGRAMA E SEUS EIXOS XY SE BASEIAM nO ESPAÇO DE InFORMAÇÃO DA EStRUtURA COnCEItUAL DE MAX BOISOt.
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esforço para garantir que o conhecimento seja 
transferido de empresa para empresa, bem como 
da sede para as subsidiárias.

Obviamente, a facilidade de compartilhamen-
to de conhecimento é diretamente proporcional 
ao grau de codificação do conhecimento: é mais 
fácil compartilhar um documento ou planilha 
escritos do que uma experiência tácita acumu-
lada ao longo de anos. Certos conhecimentos tá-
citos não podem ser codificados, mas podem ser 
compartilhados. Uma forma eficiente de fazer is-
so internamente é realizar workshops juntando 
pessoas com expertise em determinado assun- 
to com pessoas que estão enfrentando um proble-
ma específico para o qual aquela expertise é rele-
vante. Programas de aprendizagem também têm 
sido considerados, há muito tempo, uma forma 
eficiente de transferir conhecimento tácito difícil 
de codificar.

difunda seu conhecimento fora da empre-
sa (desloque-o mais para a direita no eixo X 
do diagrama). A forma mais direta de criar valor 
por disseminação de conhecimento é vender ou 
patentear sua propriedade intelectual. A DuPont, 
por exemplo, comercializa somente uma pequena 
fração das centenas de patentes que detém. O res-
to é licenciado, vendido ou partilhado com outras 
companhias. Mesmo empresas sem patentes po-
dem, muitas vezes, identificar novos mercados pa-
ra a propriedade intelectual existente. Esta revis-
ta é um exemplo. Reprints de artigos da HBR são 
vendidos para programas de MBA e de ensino cor-
porativo há décadas. Há alguns anos, alguém teve 
a ideia de selecionar os melhores artigos e editá-
los em coleções “Os 10+” para leitores individuais,  
e assim surgiu um negócio lucrativo.

Muitas empresas estão experimentando formas 
menos familiares de compartilhar conhecimen-
to na organização. Se fornecedores, clientes e até 
concorrentes que trabalham juntos em projetos es-
tão criando valor dentro de seu ecossistema, como 
na Boeing, vale a pena pensar nisso. Mas você pre-
cisa saber qual conhecimento deve ser protegido. 
Seu diagrama de ativos ajudará a tomar a decisão 
mais acertada.

Algumas empresas costumam divulgar o co-
nhecimento abertamente, e no final faturam mais 
que faturariam se o mantivessem em sigilo. No 
início dos anos 1990, a Adobe Systems percebeu 
uma oportunidade de desenvolver um formato 

de compartilhamento de arquivo que mantinha a 
integridade do texto, do tipo de letra, formatação,  
figuras e outros recursos gráficos de um documen-
to independentemente do sistema operacional, 
hardware ou software usado para enviá-lo e abri-lo. 
A Adobe estava entre as primeiras empresas a de-
senvolver a ideia do que viria a ser o formato PDF. 
Ela então estruturou seu conhecimento na forma 
do Adobe Acrobat PDF Writer e do Adobe Reader.  
O Reader foi compartilhado abertamente na inter-
net, criando assim demanda para o Writer (ao preço 
de US$ 300 ou mais) que dominou o mercado, livre 
de concorrência por anos a fio, e ainda permanece 
um dos produtos líderes da Adobe. De forma simi-
lar, a McKinsey compartilha insights selecionados 
que são publicados no McKinsey Quarterly criando 
demanda por suas habilidades de resolver proble-
mas de registro de patentes.

A decisão recente do magnata dos negócios e 
inventor Elon Musk de partilhar patentes da Tes-
la Motors com qualquer pessoa que se interessasse 
em usálos, também foi uma manobra muito astuta. 
Obviamente, Musk acredita que o faturamento da 
Tesla (como a Adobe) aumentaria se mais pessoas 
ampliassem a plataforma que ele fornecia. Sua de-
cisão também supunha que para progredir a Tesla 
(como a Boeing) precisaria criar um forte ecossis-
tema. É um voto de confiança para a capacidade 
da empresa de proteger conhecimento tácito su-
ficiente para manter-se na frente da concorrência. 
(Musk disse ao repórter da Bloomberg Businesswe-
ek: “Você quer inovar tão rápido que invalida suas 
patentes anteriores, em termos do que realmente 
importa. É a velocidade de inovação que impor-
ta”.) Este é um dos exemplos mais interessantes de 
inovação aberta que vimos: Musk acredita que pos-
sa não só pressionar mais parceiros no mercado de 
carros elétricos, mas também pressionar a corren-
te convencional da indústria automobilística a as-
sumir uma posição responsável em relação às mu-
danças climáticas.

Contextualize o conhecimento (desloque- 
o para baixo no eixo Y do diagrama). Conheci-
mento codificado pode ser aplicado de várias for-
mas em espaços menos estruturados.  Às vezes, é 
uma questão de aplicar rotinas já bem estabeleci-
das em novos negócios. Esta abordagem é central 
para estratégias de crescimento de muitas empre-
sas. A Procter & Gamble, por exemplo, usa com-
petências de classe mundial em construção de al
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marcas quando muda para novos mercados e de-
senvolve novos produtos. Da mesma forma, a Gol-
dman Sachs rapidamente gera novos produtos de 
bancos de investimento ao aplicar sua competên-
cia em ferramentas de análise para mudar as con-
dições do mercado financeiro.

Contextualização também pode surgir da com-
binação de conhecimento estruturado e não estru-
turado. As pessoas que originalmente tentaram 
construir sistemas de gestão do conhecimento pa-
ra empresas de consultoria logo descobriram que a 
maioria dos consultores usa informação codifica-
da como ferramenta de rede de comunicação: eles 
descobrem quem são os autores de um artigo sobre 
sourcing na Indonésia, por exemplo, e depois con-
versam diretamente com a pessoa, tentando ex-
trair dessas cabeças insights mais tácitos. Na verda-
de, muitas empresas criam vantagem competitiva 
usando exatamente essas combinações.

Para ser aplicado numa nova configuração, o co-
nhecimento codificado geralmente precisa ser con-
textualizado. Se a Boeing americana criar um novo 
processo de produção e depois despachar o conhe-
cimento envolvido para a China, na forma de docu-
mentação de apoio, os engenheiros chineses pre-
cisarão assimilar o conhecimento e adaptá-lo para 
seu próprio contexto.

descubra novo conhecimento (desloque- 
o para a esquerda no eixo X do diagrama). As 
oportunidades mais desafiadoras — e de maior po-
tencial — geralmente surgem quando identifica-
mos conexões entre áreas muito diferentes de ex-
pertise (às vezes, dentro da empresa, às vezes fora 
dela). As técnicas de análise que podem transfor-
mar grandes dados em grande conhecimento são 
usadas parcialmente na expectativa de encontrar 
essas conexões inesperadas.

Quando buscamos inovação, lampejos de in-
sights podem vir de várias fontes. Às vezes, uma 
nova tecnologia envolvida num produto já exis-
tente permite mudar sua proposição de valor. Isso 
aconteceu quando sensores de turbinas de jatos da 
Rolls-Royce forneceram novos dados de desempe-
nho, o que tornou mais lucrativo vender potência 
por hora, que vender turbinas diretamente. Pensar 
no modelo de negócio de outra pessoa também po-
de levar a insights estratégicos. Depois que execu-
tivos da Cemex estudaram como a FedEx, Domino 
e frotas de ambulâncias operavam, eles decidiram 
cobrar pela entrega de concreto prémisturado em 

caminhões-betoneira com uma janela de tempo 
bem definida, em vez de cobrar por metro cúbico 
do produto. Mudanças no ambiente externo po-
dem criar novas oportunidades. A Subway passou 
de um negócio perdedor de fast-food para um ne-
gócio de alto crescimento quando capitalizou sobre 
o interesse crescente do cliente por alimentos sabo-
rosos, mais nutritivos e pouco calóricos.

Não é fácil sistematizar essa parte do processo 
de desenvolvimento do conhecimento, que decor-
re até certo ponto da intuição, conhecimento tácito 
e tempo gasto consultando o diagrama. O insight da 
equipe do Atlas sobre a importância de habilidades 
flexíveis é um exemplo. Esse também foi o insight 
da Boeing de que tornar-se parte de um ecossiste-
ma interdependente teria grandes implicações so-
bre os tipos de conhecimento a serem desenvolvi-
dos. Uma pequena editora que se dedica a ajudar 
empresas a estabelecer conexões inovadoras des-
se tipo inclui os livros Market Busters: 40 Strate-
gic Moves That Drive Exceptional Business Growth, 
que um de nós (Ian MacMillan) escreveu com Rita  
McGrath; Strategic Intuition: The Creative Spark in 
Human Achievement, por William Duggan; e The 
Medici Effect: What Elephants and Epidemics Can 
Teach Us About Innovation, por Frans Johansson.

Mas podemos garantir uma coisa: seus concor-
rentes terão acesso aos mesmos dados e conheci-
mento geral da indústria que você. Por isso, seu fu-
turo sucesso depende do desenvolvimento de no-
vos tipos de expertise: capacidade de alavancar sua 
propriedade intelectual estrategicamente e de criar 
conexões úteis entre ativos de conhecimento apa-
rentemente desconexos ou conhecimento não de-
senvolvido, inaproveitado.

eMpreSaS InveSteM dezenas de milhões de dóla-
res para desenvolver conhecimento, mas se preo-
cupam pouco em saber se isso contribui para sua 
vantagem competitiva futura. O processo que 
descrevemos ajuda a minimizar essa falha. Uma 
vez mapeados os ativos de conhecimento críticos 
da missão, o desafio é ser suficientemente disci-
plinado para decidir que ativos desenvolver e ex-
plorar, mantendo o crescimento futuro em posição 
de destaque. (Lembre-se, estratégia sempre inclui 
decidir o que não fazer.) Se sua empresa administra 
sensatamente seu portfólio de conhecimento, ela 
atingirá uma vantagem competitiva marcante.  
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