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Resumo 

A relação entre gestão do conhecimento e a estratégia empresarial é o objeto central 
deste texto.  Desta forma este texto possui a missão de ter em seu objetivo principal 
o propósito de identificar de que forma a gestão do conhecimento percorre a 
empresa DJ Móveis. E ao se identificar as práticas da gestão do conhecimento nesta 
empresa parte-se para o desenvolvimento da gestão do conhecimento na área 
empresarial com base na literatura, bem como apontar a sua relevância para a 
inovação da empresa. Seguindo o estudo o texto irá desenvolver o seu segundo 
objetivo especifico que é apresentar a presença da gestão do conhecimento e suas 
formas e relevâncias dentro da DJ Móveis. Com este percurso pretende-se 
responder a questão central deste texto: Como a gestão do Conhecimento se 
apresenta na DJ Móveis? A metodologia cientifica eleita é o estudo de caso, pois o 
procedimento adotado para a coleta de dados advém segundo Gil (2008) do 
empírico, uma investigação conectada a um fenômeno atual, parte-se do contexto 
de realidade, e outro fator relevante para esta metodologia é a pluralidade de fontes 
de evidência. O estudo de caso apresenta-se com frequência nos estudos sociais na 
visão de Gil (2008). A gestão estratégica possui entre suas atribuições diversas 
questões extremamente relevantes, e dentre estas a gestão do conhecimento. Um 
recurso que se apresenta de forma clara dentro das organizações, porem sua 
identificação ainda é algo capaz de levantar diversas dúvidas. Dúvidas estas que 
não são direcionadas a sua influência e importância para a inovação institucional e 
sim a identificação e mapear desta nas atividades empresariais. 
 

Palavras Chave: Gestão do Conhecimento, Estratégia Empresarial, Conhecimento, 

DJ Móveis, Inovação institucional.  

    



 

 

Abstract 

 
The relationship between knowledge management and business strategy is the focus 
of this text. In this way, this text has the mission of having in its main objective the 
purpose of identifying how the knowledge management goes through the company 
DJ Móveis. And when identifying the practices of knowledge management in this 
company is part of the development of knowledge management in the business area 
based on literature, as well as pointing out its relevance to the company's innovation. 
Following the study the text will develop its second specific objective which is to 
present the presence of knowledge management and its forms and relevancies within 
the DJ Furniture. With this course we intend to answer the central question of this 
text: How does the management of Knowledge present itself at DJ Móveis? The 
chosen scientific methodology is the case study, since the procedure adopted for the 
data collection comes according to Gil (2008) of the empirical, an investigation 
connected to a current phenomenon, part of the reality context, and another factor 
relevant to this methodology is the plurality of sources of evidence. The case study is 
frequently presented in social studies in Gil (2008). The strategic management has 
among its attributions several extremely relevant issues, among them the knowledge 
management. A resource that presents itself clearly within organizations, but its 
identification is still something capable of raising several doubts. These doubts are 
not directed to their influence and importance for the institutional innovation, but to 
the identification and mapping of this in the business activities 
 

 
Key Words: Knowledge Management, Business Strategy, Knowledge,  DJ Móveis, 

Institutional innovation 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As organizações possuem uma gama de questões relacionadas aos 

conhecimentos que tornam possíveis suas práticas cotidianas, sua competitividade e 

principalmente a inovação. Para tanto, há questões relacionadas aos conhecimentos 

advindos da hierarquia, estrutura, cotidiano entre outros, ou seja, há inúmeros 

vetores que influenciam o conhecimento na área empresarial, e configura-se um dos 

principais desafios para o gestor na atualidade, bem como a sua forma de Gestão do 

Conhecimento. 

 E identificar estes fatores no cotidiano de uma empresa se torna não só 

relevante, mas imprescindível para a atuação e a manutenção no mercado de forma 

competitiva e claro sustentável. Parte-se deste raciocínio em busca de responder a 

questão central deste texto: Como está o processo de gestão do Conhecimento na 

empresa DJ Moveis? 

Desta maneira este texto possui a missão de identificar a presença da gestão 

do conhecimento na DJ Moveis. E partindo desta identificação, buscaremos nesse 

momento a definição de gestão do conhecimento na área empresarial com base na 

literatura, bem como apontar a sua relevância para a inovação da empresa. 

Em seguida, desenvolveremos o seu segundo objetivo especifico que é 

apresentar a presença da gestão conhecimento e sua relevância dentro da empresa 

DJ Moveis. Desta forma o produto final se apresenta como um diagnóstico crítico da 

atual situação. 

Destaca-se a relevância, deste tema, pois sua análise se justifica pelo fato 

que na atualidade os gestores, possuem novas possibilidades, e novas diretrizes e 

metas a serem alcançadas, e dentre estas a renovação e a eficiência.  

O tema se justifica, pois há uma relevância em se identificar a relação 

próxima entre Gestão do Conhecimento e a inovação, bem como a sustentabilidade 

das empresas, visando sua competitividade no mercado. 

Outra justificativa advém do fato que o conhecimento está atrelado aos 

colaboradores, desta forma há uma vulnerabilidade, tornando a empresa exposta a 

perdas de conhecimentos de forma parcial ou mesmo totais de conhecimentos 
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relevantes ou estratégicos que advém da vivência e do cotidiano, desta forma a 

necessidade de identificação de tais conhecimentos. 

A DJ Móveis vem tentando inserir a Gestão do Conhecimento em suas 

rotinas, utilizando-se de práticas modernas de administração, tem investido na 

capacitação de seus colaboradores, tanto internamente, onde o colaborador é 

desafiado todos os dias a melhorar sua performance profissional, como também no 

programa de Jovem Aprendiz que a empresa mantem em parceria com o SENAI a 

mais de 5 anos, ou ainda através do programa de bolsa de estudos, que permite aos 

colaboradores aprimorar sua formação técnica, acadêmica ou até mesmo idiomas 

com subsídios de até 80%.  

A DJ Móveis, em parceria com a Fundação Dom Cabral, desenvolve seus 

principais colaboradores e executivos através do programa PDD – Programa de 

Desenvolvimento de Dirigentes, que tem como princípio a capacitação em modernos 

modelos de gestão e a troca de experiências com outros profissionais de outras 

empresas. 

Nos últimos anos a empresa vem aumentando sua participação nas redes 

sociais, implementou a intranet onde praticamente todos os seus colaboradores das 

áreas administrativas tem acesso a informação de maneira simultânea, estimulando 

a troca de informações e o aprimoramento de suas pratica de Gestão do 

Conhecimento. 

 

2.  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Na atualidade há inúmeras questões relevantes que fazem parte do dia a dia 

das organizações e seus gestores, porém, mesmo diante de tantas situações os 

gestores precisam permanecer atentos à importância do conhecimento nas 

organizações. Está se vivenciando a nomeada “Sociedade do Conhecimento”. Nesta 

perspectiva as pessoas e seus conhecimentos, habilidades e atitudes são 

valorizadas e principalmente gerenciadas.  

Sveiby (1998), por meio de um quadro expõem de forma didática o valor de 

mercado da organização, que na visão do autor é o entrelace do patrimônio visível e 

os ativos intangíveis. 
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Patrimônio visível Ativos intangíveis 

Ativos tangíveis 

menos passivos 

visíveis 

Estrutura externa Estrutura interna Competência do 

pessoal 

Tabela 1 (SVEIBY, 1998, p.188) 

 

Sveiby (1998) evidencia neste quadro que as empresas possuem em seu 

cerne dois tipos de patrimônios a serem gerenciados: os tangíveis e os intangíveis. 

“Alguns ativos - como marcas, relacionamento com o cliente e a competência dos 

funcionários - são melhor vistos como estruturas de conhecimento, ou seja, ativos 

intangíveis.” (SVEIBY, 1998, p.10). E segundo o autor é um dever do gestor 

desenvolver este ativos/ recursos na organização. 

Há na fala deste autor, que proporciona um questionamento interessante: 

quando os ativos mais valiosos de uma empresa não são objetivos materiais. Tal 

percepção de relevância se desprende dos ativos tangíveis “como máquinas, 

imóveis e fábricas, de propriedade da empresa e que aparecem em seu balanço 

patrimonial, mas bens intangíveis e, portanto, invisíveis” (SVEIBY, 1998, p.10). 

Conhecer os recursos que influenciam o dia a dia da empresa e seu 

desempenho além de eficiência é indispensável, e há um destaque nos recursos 

empregados. Maximiliano (2007) expõe seu ponto de vista e por meio deste 

diagrama: 
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Figura  1 Fonte : MAXIMINIANO, 2007 , p.92 

 

Maximiliano (2007) evidencia que para obtenção dos resultados a 

transformação dos recursos em objetivos há um importante passo: a organização. 

Assim, Maximiliano (2007) define de forma clara que há entre os recursos: o recurso 

Pessoal, Informacional, o Espaço, monetário, /Dinheiro e o relacionado às 

Instalações. 

 

Uma organização é um sistema de recursos que procura realizar 
objetivos ou conjuntos de objetivos. Um sistema é um todo complexo 
e organizado, formado de partes ou elementos que interagem, para 
realiza e um objetivo explícito. Todas as organizações são sistemas 
(embora nem todos os sistemas sejam organizações). 
(MAXIMINIANO, 2007, p.92) 

 

A organização é um sistema que transforma os recursos disponíveis, seja 

tangível ou intangível por meio de processos, de uma boa administração/ 

organização na qual se utiliza de divisão do trabalho, coordenação deste com o 

objetivo que se divide em produto ou serviço. (MAXIMIANO, 2007). Tem-se em 

destaque neste texto o recurso humano, segundo Maximiliano é. 

 

As pessoas são o principal recurso que as organizações utilizam 
para realizar seus objetivos. De fato, as organizações são 
principalmente grupo de pessoas que empregam dinheiro, tempo e 
recurso. Além das pessoas, as organizações empregam dinheiro, 
tempo, espaço e recursos materiais, como instalações, movem e 
equipamentos. (MAXIMIANO, 2007, p.93) 

 

Fenili (2015) analisando esta mesma questão dos recursos, afiança que a 

“existência de uma organização envolve quatro ingredientes: indivíduos que fazem 

uso de recursos e coordenam suas tarefas para que atinjam objetivos comuns.” 

(FENILI, 2015, p.13). E a respeito dos recursos  

 

Recursos são os meios empregados por uma organização para a 
consecução de seus objetivos. São as ferramentas que servem de 
base para o desempenho organizacional. Logicamente, os recursos, 
por si só, não determinam como será a atuação organizacional 
(FENILI, 2015, p.13). 
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Fenili (2015) expõem algo ressaltante para esta análise, a utilização dos 

recursos. Este autor assevera em sua narrativa que o modo de utilização é 

“relacionado com as competências organizacionais, ou seja, o somatório de 

conhecimentos, habilidades e atitudes que moldam o emprego e a disponibilização 

dos recursos, norteando-se pelos objetivos a serem atingidos.” (FENILI, 2015, p.13). 

 

Em uma análise preliminar, os recursos podem ser divididos em duas 
categorias, a saber:  
 

 Recursos tangíveis (corpóreos): são os bens físicos de 
uma organização, tais como material de expediente, 
maquinário, material de limpeza etc.; e.  

 

 Recursos intangíveis (incorpóreos): são os bens imateriais, 
ou não físicos, tais como conhecimento, patentes, logomarcas 
registradas, reputação no mercado etc. (FENILI, 2015, p.14). 

 

Os tipos de recursos organizacionais apontados por Fenili (2015) 

 

  

Fluxograma 1 FONTE: (FENILI, 2015, p.14). 

 

E de forma didática Fenili (2015), expõem a composição destes recursos. 
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 Recursos financeiros → tratam-se do capital ($) disponível, 
bem como demais fontes de financiamento às atividades 
organizacionais. Em órgãos públicos, os recursos financeiros 
são, em sua maioria, consignados na lei orçamentária anual;  

 

 Recursos humanos → referem-se ao somatório de 
competências (conhecimentos, habilidades e atitudes) 
oriundas dos indivíduos que compõem os esforços 
organizacionais;  

 

 Capital intelectual → refere-se aos recursos intangíveis que 
agregam valor e que conferem vantagem competitiva à 
organização. Patentes, bases de dados sobre clientes, 
conhecimento, experiência, reputação, propriedade intelectual 
etc. são exemplos de recursos nesta categoria. (FENILI, 
2015, p.14). 

 

Na abordagem moderna dos processos de atender as necessidades 

organizacionais, Chiavenato, [...] busca em seu enfoque a aproximação entre capital 

humano e os recursos intangíveis. “Pelo fato de buscar a melhoria continuam do 

capital humano e agregar novos valores aos ativos intangíveis da organização 

através da inclusão de novos talentos.” 

Tem-se em destaque, o conceito chave a este tema descrito por Terra 

(2001). 

 

Gestão do Conhecimento é, em seu significado atual, um esforço 
para fazer com que o conhecimento de uma organização esteja 
disponível para aqueles que dele necessitem, quando se faça 
necessário, onde se faça necessário e na forma como se faça 
necessário, com o objetivo de aumentar o desempenho humano e 

organizacional (TERRA, 2001, p.24.). 

 

Na visão deste autor a criatividade e a inovação que se introduz na 

organização, advêm dos valores humanos presentes nesta organização ou mesmo 

os recém-adquiridos. E este processo de criatividade, inovação que são tão 

relevantes nos os processos internos da organização, agrega valores a organização, 

sendo de estrema relevância a gestão do conhecimento destas pessoas, em 

especial os conhecimentos ligados ao seu convívio cotidiano. (CHIAVENATO, 2004 

p.101) 

 Chiavenato (2004) afiança que ao passo que as organizações aproveitam e 

gerenciam o conhecimento, “o seu valor de mercado e o seu valor patrimonial e 



16 

 

contábil se tornam assimétricos. A contabilidade tradicional apenas cobre os ativos 

tangíveis. Mas são os ativos intangíveis são os responsáveis por esse diferencial” 

(CHIAVENATO, 2004, p.552). 

Chiavenato (2004) “O conhecimento das pessoas e organizações - seja 

tácito ou implícito não pode ser isolado, pais interagem entre si gera uma 

exponenciação” (CHIAVENATO, 2004, 399). 

 

O conhecimento pode ser explícito- quando e objetivo, 
claramente descritível e possível de ser codificado em 
documentos, práticas e treinamento. Toda documentação, 
modelos de negócios, projetos, procedimentos, métodos são 
exemplos de conhecimento explícito - aquele que se pode 
comunicar e transmitir. Ha, todavia, o conhecimento tácito - 
altamente subjetivo difícil de comunicar, registrar, documentar 
ou ensinar aos outros, pois está no indivíduo e na maneira 
como interpreta a realidade. (CHIAVENATO, 2004, p. 399) 

 

Santos, ET al(2001) neste mesmo pensamento, também pontua o 

conhecimento humano em dois tipos: conhecimento tácito e conhecimento explícito. 

“Os conhecimentos tácito e explícito são unidades estruturais básicas que se 

complementam e a interação entre eles é a principal dinâmica da criação do 

conhecimento na organização de negócios.” (SANTOS et al, 2001, p.50). 

 
Conhecimento explícito é o que pode ser articulado na linguagem 
formal, inclusive em afirmações gramaticais, expressões 
matemáticas, especificações, manuais etc., facilmente transmitido, 
sistematizado e comunicado. Ele pode ser transmitido formal e 
facilmente entre os indivíduos. Esse foi o modo dominante de 
conhecimento na tradição filosófica ocidental.  
O conhecimento tácito é difícil de ser articulado na linguagem formal, 
é um tipo de conhecimento mais importante. É o conhecimento 
pessoal incorporado à experiência individual e envolve fatores 
intangíveis como, por exemplo, crenças pessoais, perspectivas, 
sistema de valor, insights, intuições, emoções, habilidades É 
considerado como uma fonte importante de competitividade entre as 
organizações. Só pode ser avaliado por meio da ação. (SANTOS, et 
al ,2001, p.50). 

 

              Segundo Santos et al (2001) tal questão ligada ao conhecimento no 

ambiente empresarial, há de se incentivar a passagem de tácito para explicito. 
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 Para se tornar uma “empresa que gera conhecimento” (knowledge 
creating company) a organização deve completar uma “espiral do 
conhecimento”, espiral esta que vai de tácito para tácito, de explícito 
a explícito, de tácito a explícito, e finalmente, de explícito a tácito. 
Logo, o conhecimento deve ser articulado e então internalizado para 
tornar-se parte da base de conhecimento de cada pessoa. A espiral 
começa novamente depois de ter sido completada, porém em 
patamares cada vez mais elevados, ampliando assim a aplicação do 
conhecimento em outras áreas da organização. (SANTOS et al, 
2001, p.50). 

           A gestão do conhecimento nesta perspectiva, evidenciada por Terra 

(2001) “observa, analisa, armazena e compartilha os bens intelectuais tendo como 

objetivo alcançar resultados positivos nos setores da produtividade e da inovação.”. 

Essa abordagem do conhecimento que permeia as organizações valoriza 

principalmente o compartilhamento, lembrando que para a informação ser assimilada 

como conhecimento esta terá que perpassar esta questão evidenciada acima de ser 

tácita para se implícito. 

 

Quando são colocadas todas estas informações em um único 
sistema, responsável pelo seu metabolismo, as mesmas são 
transformadas em inteligência, detectando possibilidades de 
inovação, ameaças ou oportunidades. Para seu êxito faz-se 
necessário que as organizações estruturem metodologias eficazes 
de monitoramento ambiental, de modo a gerar produtos de 
informação que suportem os seus diferentes processos de negócio, 
sejam eles internos, ou voltados ao ambiente externo (SANTOS et al, 
2001, p.20). 

 

Tal Gestão do Conhecimento, neste raciocínio é direcionada à Segurança 

Empresarial, bem como vai além, e evidencia a necessidade de haver uma 

divulgação e compartilhamento de informações e claro a necessidade de retenção 

de talentos na empresa. A gestão do conhecimento perpassa por outras questões 

como o fato de se tratar de se intangíveis, daí a busca por bases teóricas que 

ofereçam ferramentas para a devida identificação e avaliação destes “ativos 

intangíveis” como cita Sveiby (1998). 

 

Contudo, a maioria desses pioneiros não possui ferramentas 
explícitas; eles gerenciam de forma intuitiva, por instinto. Observei 
isso nos últimos quinze [...] a fim de fornecer-lhes [...] uma caixa de 
ferramentas de habilidades de gestão por conhecimento [...]. Esses 
pioneiros estão trilhando territórios desconhecidos, e a maioria 
carece até mesmo de unia teoria básica de conhecimento - uma 
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epistemologia, como dizem os filósofos. E como se os gerentes e os 
autores de negócios se esquivassem de uma tarefa que cativou o 
interesse de filósofos desde os primórdios do pensamento humano. 
Acho que os gerentes das empresas do conhecimento devem 
superar sua aversão natural à filosofia e enfrentar a necessidade de 
unia teoria do conhecimento. (SVEIBY, 1998, p.10) 

 

Sveiby (1998) aponta que houve a necessidade de se dar muito mais 

atenção aos ativos intangíveis, de conhecimento. E tal gestão de ativos intangíveis 

passou ser algo de estrema relevância. Pois houve uma liberação das limitações 

“mentais da era industrial, [...] uma mina de recursos ilimitados decorrente da infinita 

capacidade humana de criar conhecimento e do conveniente fato de que, ao 

contrário dos ativos convencionais, o conhecimento cresce quando é compartilhado.” 

(Sveiby, 1998, p. 10).  

Sveiby (1998, p. 09) afiança que houve durante um determinado tempo no 

qual tais questões não possuíam relevância, devido a sua falta de materialidade 

“não se tratar de tijolo, cimento, nem dinheiro; ou seja, não são concretos, palpáveis. 

Todavia, esses ativos invisíveis, intangíveis, não precisam ser nenhum mistério. 

Todos têm sua origem no pessoal de uma organização”. (SVEIBY, 1998, p. 09). Uma 

empresa que possui a gestão do conhecimento entre suas estratégias, promove em 

seus funcionários a competência, a criatividade, e a iniciativa. Ou seja, identifica, 

promove e incentiva o compartilhamento. 

Partindo desta perspectiva, da relevância da gestão do conhecimento em 

meia a organização, Valentim (2003) evidencia o conceito alinhado as tais ideias de 

Sveiby (1998) gestão do conhecimento, o relaciona a.  

 

Um conjunto de estratégias para criar, adquirir, compartilhar e utilizar 
ativos de conhecimento, bem como estabelecer fluxos que garantam 
a informação necessária no tempo e formato adequados, a fim de 
auxiliar na geração de ideias, soluções de problemas e tomada de 
decisão (VALENTIM, 2003, p.01). 

 

Sveiby (1998, p. 09) apresenta em seu raciocínio que a presença da gestão 

do conhecimento na empresa perpassa a identificação dos principais 

conhecimentos, maximização e evidenciamento da sua relevância e por fim o seu 

compartilhamento. Uma estratégia, na qual os conhecimentos estrategicamente criar 

novas disposição, efetivas e favoráveis tanto para resultados, para o aprendizado 
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devotado a efetiva colaboração com a inovação e sustentabilidade empresarial. Que 

reflete em uma valorização do capital intelectual nas organizações que possuem tal 

estratégia. 

Não se pode deixar de observar mapear os resultados no ambiente 

organizacional, Sveiby (1998), na tentativa de dar resposta a este questionamento, 

salienta três grupos indicadores, dos “ativos intangíveis”: indicadores de estrutura 

interna, indicadores de estrutura externa e indicadores de competências. (SVEIBY, 

1998). 

Moura (2004) aponta em sua análise dos ativos intangíveis a presença do 

conhecimento relacionado ao capital humano, juntamente com criatividade, 

competência e inovação. Tornando o entendimento ao colocar de forma clara e 

pontual alguns exemplos de ativos intangíveis (capital intelectual) 

Ativos intangíveis- algumas observações 

 

Ativos intangíveis (capital 
intelectual): componentes 
que não se encontram entre 
os ativos usualmente 
presentes nos balanços 
tradicionais. Resumidamente: 
 

  Conhecimentos  

 Patentes 

 Competências 

 Informações 
estratégicas 

 Relacionamentos  

 Processos proprietários 

 

Fonte: Moura (2004) 

 

Chiavenato (2004) a se referir de forma direta a Gestão do Conhecimento 

dentro das empresas afirma que a união e orientação destes conhecimentos visam 

criar valores agregados a empresa, de forma continua e para todos os membros da 

instituição. 

 

Em poucas palavras, e a soma do que sabem todos em uma 
organização e que lhe proporciona uma vantagem competitiva no 
mercado e em relação ao seu futuro. A Gestão do Conhecimento 
(GC) trata da identificação do que se sabe ou do que se deve saber 
dentro da organização. Significa criar, capturar, arquivar, organizar, 
sistematizar, disseminar e aplicar o conhecimento, informação e 
expertise entre os colaboradores com interesses e necessidades 
similares para criar inovação e gerar retorno. Em resumo, a GC está 
vinculada a decisão sabre qual do conhecimento critico que importa 
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realmente a organização e que serve aos seus propósitos e 
proporciona resultados. (CHIAVENATO, 2004, p. 399) 

 

Moura (2004) concordando com Sveiby (1998), novamente expõe que na 

década de 1980, tal conhecimento a respeito da composição das empresas, eram 

nomeados de ativos intangíveis, e já na década de 1990, passa a ser entendido e 

nomeado como capital intelectual. 

 

Terminologia 

 

Anos 80 

Ativos Intangíveis 

 Anos 90 

Capital Intelectual 

Estrutura Externa  Capital de relacionamento  

Estrutura Interna  Capital estrutural 

Competências  Capital humano 

 

 

Retirado de “O ativos intangíveis e o capital intelectual”, Moura 2004). 

 

Como se pode perceber pela imagem acima, há uma divisão dos ativos 

intangíveis, em estrutura externa, estrutura interna e competências. Partindo desta 

perspectiva, de Valentim (2003) e Sveiby (1998) e Moura possuem um pontos que 

se alinham a respeito da gestão do conhecimento se relaciona as estratégias para 

criar, adquirir, compartilhar e utilizar ativos de conhecimento, bem como estabelecer 

fluxos que garantam que a informação atinja seu objetivo, auxiliar na geração de 

ideias, soluções de problemas e tomada de decisão (VALENTIM, 2003, p.01). 

 

Grupos indicadores dos “ativos intangíveis” 

Indicadores de estrutura 

interna 

Estrutura Interna  

A estrutura interna inclui patentes, conceitos, modelos e sistemas 
administrativos e de computadores; estes criados pelos 
funcionários, em geral pertencem à organização; às vezes, podem 
ser adquiridos em outro lugar. Decisões para desenvolver ou 
investir nesse tipo de ativo podem ser tomadas com certo grau de 
segurança porque o trabalho é realizado internamente ou trazido 
de fora para a empresa. Além disso, a cultura ou espírito 
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organizacional também é uma estrutura interna. Juntas, a 
estrutura interna e as pessoas constituem o que geralmente 
chamamos de organização. (SVEIBY, 1998, p.12). 

Indicadores de estrutura 

externa 

Estrutura Externa 

 A estrutura externa inclui relações com clientes e fornecedores, 
bem como marcas, marcas registradas e a reputação ou a 
imagem da empresa. Alguns destes podem ser considerados 
propriedade legal, mas os investimentos na estrutura externa não 
podem ser feitos com o mesmo grau de segurança dos realizados 
na estrutura interna. O valor desses ativos é determinado 
basicamente pelo grau de satisfatoriedade com que a empresa 
soluciona os problemas de seus clientes, de modo que, nesse 
caso, existe sempre um elemento de incerteza. As reputações e 
as relações podem mudar ao longo do tempo. (SVEIBY, 1998, 
p.12). 

Indicadores de 

competências 

Competência do Funcionário 

A competência do funcionário envolve a capacidade de agir em 
diversas situações para criar tanto ativos tangíveis como 
intangíveis. Há quem não concorde que a competência do 
funcionário seja um ativo intangível. É verdade que a competência 
individual não pode ser propriedade de ninguém ou de qualquer 
coisa, a não ser da pessoa que a possui; no final das contas, os 
funcionários os funcionários são membros voluntários de uma 
organização. (SVEIBY, 1998, p.11). 

 Tabela 2   

Sveiby (1998), avaliando a finalidade de um conhecimento externo e interno 

aprofundado nos valores dentro da empresa e desta forma mapeia a importância do 

conjunto e define de que: 

 

Na apresentação externa, a empresa se descreve da forma mais 
precisa possível para os envolvidos, clientes, credores e acionistas 
para que eles possam avaliar a qualidade de sua gerência e se é 
provável que se trate de um fornecedor ou credor confiável. A 
avaliação interna é feita para a gerência, que precisa conhecer o 
máximo possível à empresa para poder monitorar seu progresso e 
tomar medidas corretivas quando necessário. Ou seja, esse 
instrumento fornece um sistema de gerenciamento de informações. 
(SVEIBY, 1998, p.195) 

 

Santos et al (2001),  conecta recursos, processo de Gestão, planejamento, 

mas principalmente.  

 

Como gerenciar os recursos da organização para alcançar os 
objetivos; envolve planejamento, execução, controle e ações 
corretivas; direciona as pessoas e os recursos para agregar valor aos 
produtos e serviços e para obter resultados. Envolve a análise de 
alguns pontos importantes: interações externas (clientes, 
concorrência, acionistas, fornecedores, governos, comunidade e 
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outras entidades externas); interações internas (relação instituição – 
indivíduo); dinâmica organizacional (posturas e estilos de gestão) 
redesenho dos processos vitais de trabalho, mecanismos de 
interação para maximização de sinergias e integração das áreas, 
constante adequação do desenho estrutural; desempenho do 
negócio (monitoramento do desempenho empresarial e o 
compromisso com o resultado); competências essenciais (foco no 
negócio, aproveitamento do conhecimento das pessoas, exercício de 
competências duráveis e aprendizado com ações empresariais e 
comunitárias); e informação (cuja gestão pressupõe o aprimoramento 
dos sistemas de informação de suporte à decisão e daqueles 
voltados ao mercado, aos negócios e ao suporte operacional). 

 

Trazendo tais reflexões a respeito do conceito de ativos intangíveis, para a 

análise que vincula a competência, o conhecimento para o nível individual, que as 

atitudes e os conhecimentos do funcionário podem-se constantemente serem 

incentivadas, potencialidades estimuladas e acrescidas é influenciado pelas 

competências da organização temos que avaliar tal presença na empresa analisada. 

Santos, et al (2001) por meio do livro “Gestão do conhecimento: uma 

experiência para o sucesso empresarial” compreendem a Gestão do Conhecimento, 

por meio dos conceitos de dado, informação, conhecimento,  

Santos, et al (2001) definem dado como, um registro “estruturado de transações. 

Genericamente, [...] É informação bruta, descrição exata de algo ou de algum 

evento. Os dados em si não são dotados de relevância, propósito e significado, mas 

são importantes porque é a matéria-prima essencial para a criação da informação.” 

(SANTOS et al, 2001, p.50). 

Já Informação é definida como 

 

Informação é uma mensagem com dados que fazem diferença, 
podendo ser audível ou visível, e onde existe um emitente e um 
receptor. É o insumo mais importante da produção humana. [...] É um 
fluxo de mensagens, um produto capaz de gerar conhecimento. É um 
meio ou material necessário para extrair e construir o conhecimento. 
Afeta o conhecimento acrescentando-lhe algo ou reestruturando. 
(SANTOS et al, 2001, p.50). ·. 

 

Já o conhecimento é definido por Santos et al(2001) como 
 
 
O conhecimento deriva da informação assim como esta, dos dados. 
O conhecimento não é puro nem simples, mas é uma mistura de 
elementos; é fluido e formalmente estruturado; é intuitivo e, portanto, 
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difícil de ser colocado em palavras ou de ser plenamente entendido 
em termos lógicos. Ele existe dentro das pessoas e por isso é 
complexo e imprevisível. [...] o conhecimento pode ser comparado a 
um sistema vivo, que cresce e se modifica à medida que interage 
com o meio ambiente. (SANTOS et al,2001, p.50). 

                     

É certo que a gestão do conhecimento, configura um novo desafio para os 

gestores, um tempo de mudanças que a DJ Móveis e seus executivos enfrentam. 

Desta forma, há a necessidade de uma análise mais complexa em seus ativos 

intangíveis.  

A DJ Móveis está presente nesta era de conhecimento, de tecnologias, 

numa época marcada por incertezas e de necessidades de se ter uma relação 

harmônica entre os custos, recursos e os benefícios. Desta forma há um aumento da 

complexidade, que leva a uma necessidade de que o administrador observe com 

cautela os recursos disponíveis, pois o aumento da pressão por parte dos 

fornecedores. Consumidores e da concorrência que a cada ano se torna ainda mais 

competitivo 

Como consequência, há a crescente necessidade do uso dos ativos 

intangíveis pelos gestores, temos assim que perceber e mapear o uso e o consumo 

de conhecimentos dentro da empresa, bem como conhecer a empresa analisada, 

suas informações, e o uso destas. Sua perspectiva em fornecer conhecimentos, 

incentivos e estímulos à criatividade e ao compartilhamento destes conhecimentos 

tão necessários para o processo da Gestão do Conhecimento. 

 

OS TRÊS PRINCIPAIS DESAFIOS DA GESTÃO DO CONHECIMENTO 

Gestão do conhecimento 
(Visão de Chiavenato) 

DJ Moveis 

1. Criar uma infraestrutura 
administrativa do conhecimento. Essa 
tarefa envolve a de redes, bancos de 
dados, de trabalho etc.  

Muitas organizações desenvolvem 
centros de aprendizagem ou 
universidades corporativas para esta 
finalidade. Outras definem um 
executivo de alto nível - como um do 
conhecimento - para tocar e 
desenvolver o assunto. 

Planejamento Estratégico; 
Planejamento Orçamentário; 
Escritório de Projetos; 
Sistemas de Computadores: Delsoft 
ERP, Sênior Rubi para folha de 
pagamento, saúde e segurança; Sistema 
ARDIS para planejamento de corte; Qlick 
View, BI de tratamento de dados; UEP 
utilizado para controle de custos de 
produção; 
Site – www.djmoveis.com.br; 
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(CHIAVENATO, 2004, p.125) Intranet – Rede de comunicação interna; 
e-mails,  
Biblioteca Interna de Peças e Produtos 

2. Construir uma cultura do 
conhecimento. Derrubar barreiras e 
criar mecanismos para o 
desenvolvimento e manutenção do 
conhecimento nos vários 
departamentos da organização. Isso 
envolve uma mudança da cultura 
organizacional para incrementar o 
valor do conhecimento. Está trazendo 
uma nova concepção do treinamento e 
do aprendizado, como um processo de 
comunicação do conhecimento. Assim 
os profissionais de GC tornam-se 
agentes de aprendizado e 
consumidores em desempenho. 
(CHIAVENATO, 2004, p.125),  

Missão, Visão e Valores 
Treinamento de Integração (Normas e 
Procedimentos Internos, Segurança no 
Trabalho, Política de Qualidade); 
Departamento de Pesquisa e 
Desenvolvimento de Produtos; 
Departamento Técnico de Produtos; 
Programa de Desenvolvimento de 
Líderes; 
Programa de Bolsa de Estudos. 
Programa Jovem Aprendiz 
Programa Menor Aprendiz 
Programas de Estagio 

3. Administrar resultados. Para saber e 
a melhor forma de gestão do 
conhecimento que ajuda a fazer ou 
economizar dinheiro e documentar o 
impacto econômico. (CHIAVENATO, 
2004, p.125), 

Reunião Mensal de Resultados; 

Indicadores de Desempenho - Stratws 

 

Tabela 3 

 

3. METODOLOGIA 

 

E continuando as delimitações deste texto tem-se que apontar as questões 

referente à metodologia. Marconi, Lakatos (2003) evidencia que o conhecimento 

científico “é real (factual) porque lida com ocorrênc6 ias ou fatos, isto é, com toda 

forma de existência que se manifesta de algum modo” (MARCONI, LAKATOS 2003, 

p. 80). 

O conhecimento advindo das suas assertivas advém de hipóteses, duvidas e 

questionamentos que foram postos a um tratamento sistemático passível de ser algo 

comprovado. “É sistemático, já que se trata de um saber ordenado logicamente, 

formando um sistema de idéias (teoria) e não conhecimentos dispersos e 

desconexos. Possui a característica da verificabilidade” (MARCONI, LAKATOS, 

2003, p. 80). 



16 

 

 A metodologia cientifica eleita para este estudo é o estudo de caso, pois o 

procedimento adotado para a coleta de dados advém segundo Gil (2008) do 

empírico, da pratica, assim tem-se uma investigação conectada a um fenômeno 

atual, contemporâneo e desta forma parte-se do contexto de realidade. E tem-se que 

destacar que o estudo de caso apresenta-se com frequência nos estudos sociais. 

(Gil,2008) 

A investigação, desta forma delineia-se por meio das inúmeras observações, 

e da entrevista e o acompanhamento de a situações ligado ao tema. Desta forma, 

trata-se de uma pesquisa/ estudo com contornos do estudo de caso, que se define 

em suas bases empíricas, descritivas bem como qualitativa. Em resumo buscaram-

se dados e informações por meio da observação, entrevista e um levantamento 

bibliográfico a respeito. 

 

4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

A DJ Móveis é uma indústria da região de Londrina que produz móveis 

seriados de madeira, para salas de estar e salas de jantar. Fundada em 1992 a DJ 

Móveis possui duas unidades industriais, localizadas nas cidades de Arapongas-PR 

e Sabáudia-PR. Equipada com maquinas e equipamentos de alta tecnologia, está 

hoje entre as maiores industrias da América Latina, com 48 mil m² de área 

construída, são quase 800 colaboradores e a surpreendente marca de mais de 100 

mil móveis produzidos mensalmente, que são distribuídos para lojistas em todos o 

Brasil e em mais de 20 países. 

A missão da empresa consiste em: “Contribuir para o bem estar das 

pessoas, através da composição de ambientes internos com produtos inovadores, 

excelência no atendimento e entrega com prazo garantido, visando à 

sustentabilidade. ”. 

A visão da empresa se estabelece com o intuito de “Atingir um volume total 

de negócios em 2022, promovendo a inovação dos produtos, correspondente a um 

crescimento percentual de 180% em relação ao ano de 2017, mantendo como 

mínimo o EBITDA de 2017. ”. 

 



17 

 

Valores 

 

 Integridade 
 Seriedade 
 Simplicidade 
 Humildade 
 Comprometimento com as estratégias e objetivos da empresa 
 Sustentabilidade 
 Honestidade 
 Respeito pelas pessoas 
 

Política de qualidade, desta empresa analisada se apreende com a 

perspectiva do “comprometimento de sua equipe em satisfazer requisitos aplicáveis 

e melhorar continuamente o sistema de gestão, visando o crescimento da empresa”. 

Partindo, deste mapeamento, percebe-se que a inovação, sempre esteve 

presente entre os atributos de valor, apresentado pela DJ Móveis, nos últimos 08 

anos a empresa esteve presente entre as marcas mais lembradas pelos lojistas, 

segundo a revista Top Móbile, pelo design e qualidade de seus produtos, 

alcançando o primeiro lugar em quatro vezes. Na pesquisa que mede satisfação do 

cliente, finalizada agora no mês de junho, os clientes atribuíram a nota 9,4 para a 

seguinte pergunta: Numa escala de 0 a 10 qual a nota você atribuiria à inovação dos 

produtos da DJ Móveis. 

A gestão do conhecimento e a inovação por consequência pode ser 

identificada, por exemplo, pelo fato de que na mesma pesquisa a empresa tem 

obtido uma média de 9,4 nas ultimas 3 pesquisas que medem a satisfação do 

cliente, que considera o atendimento dos seus Representantes, Assistência Técnica, 

Atendimento Interno, Transporte e logística.  

Percebe-se que há um direcionamento interno, de seus gestores em 

preocupar com os conhecimentos e atuação de seus colaboradores, mas 

principalmente no sentido de criar e alimentar uma base de dados sobre clientes, 

conhecimento, experiência, reputação e propriedade intelectual.  
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Imagem 1 Unidade Arapongas 

 

 

Imagem 2 Unidade de Sabaudia (perspectiva da ampliação) 

Fonte: www.djmoveis.com.br 

 

ORGANOGRAMA SIMPLES 

http://www.djmoveis.com.br/
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Fluxograma 2 

4.1 Processo básico de produção 

 

Durante o levantamento de dados sobre a gestão do conhecimento da 

empresa DJ Móveis, identificamos que são meses de trabalho em viagens e 

pesquisas onde são levantadas novas tendências, cores, design, materiais e 

necessidades de mercado, cada detalhe é importante, até chegar na etapa de 

prototipagem e aprovação pela equipe de vendas e custos,  após ajustes o produto 

segue para o desenho técnico e industrialização, que planeja, controla e processa 

todas as peças em seus equipamentos de altíssima precisão, que corta, desenha, 

fura, cola bordas, faz os acabamentos de superfície em pintura de secagem ultra 

violeta, embala, armazena e transporta até que os produtos da DJ Móveis, estejam 

prontos para ir à loja do cliente.  

Paralelamente a equipe de vendas promove o lançamento dos novos 

produtos no site, feiras, eventos e nos principais clientes, a fim de garantir a sua 

comercialização até atingir o ápice de vida do produto e então serem substituídas 

por novas ideias, modelos e tendências. 

Inúmeros processos, milimetricamente pensados e executados com precisão 

pelos seus quase 800 colaboradores, distribuídos em suas respectivas áreas, com 
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as suas mais variadas formações e experiências, focados num só objetivo, a 

satisfação do cliente. 

 

 

Fluxograma 3 

A gestão do conhecimento deve estar diretamente ligada à estratégia 

empresarial, a forma com que a empresa promove a gestão do seu capital 

intelectual, suas competências, como ela adquire novos conhecimentos e 

principalmente, como repassa esses novos conhecimentos aos seus colaboradores. 

 

4.2 Gestões das competências  

 

As competências, de modo geral, referem-se às habilidades, conhecimentos 

e atitudes de um indivíduo ou equipe, empregadas para realização de uma tarefa, 

porém, está diretamente relacionada à atitude, ou seja, ao querer fazer, é a atitude 

que faz a ligação entre o conhecimento e a estratégia. 

 Ao identificar, estimular e aprimorar as competências de seus colaboradores, 

a empresa pode direcioná-las ao atingimento de suas metas, em outras palavras são 

as atitudes, habilidades e os conhecimentos individuais que ajudam no cumprimento 
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da missão, diretamente associada ao que as pessoas entregam como resultado do 

seu trabalho, sendo assim a competência não é conhecimento adquirido, tão pouco, 

chancelado por um certificado de conclusão de curso. Competência, na verdade, é a 

transformação do conhecimento tácito em explícito.  

Já o Capital intelectual É um conjunto competências, adquiridas e 

aprimoradas pelos indivíduos ao longo dos anos, através das experiências 

vivenciadas, formação técnica ou acadêmica, ou até mesmo, transferida pela cultura 

local. De modo geral, todas as pessoas possuem um capital intelectual, é o que 

define seu nível de conhecimento, criatividade e habilidades, os que as tornam 

parecidas ou o que as diferenciam uma das outras. Segundo Tapscott (2000), o 

Capital Intelectual se encontra em três formas e em três lugares distintos:  

 

a) Na forma de conhecimento dentro da cabeça de cada pessoa.  
b) Na forma de conhecimento adicional que é gerado quando as 
pessoas se relacionam e compartilham o seu conhecimento.  
c) Na forma de conhecimento armazenado em livros, revistas, 
jornais, fotografias, desenhos, fitas, discos, CD, CD ROM, bases de 
dados, etc. (TAPSCOTT, 2000, p.37), 

 

CONCLUSÃO 

 

Em resumo, este texto, em seu objetivo de analisar como está o processo de 

gestão do Conhecimento na empresa DJ Moveis, percorreu e identificou diversas 

presenças desta gestão de conhecimento. Inclusive a perspectiva de novas 

atuações neste sentido. 

 Ao identificar a presença do modelo de gestão do conhecimento da DJ 

Móveis, e a sua eficácia em relação aos conhecimentos estratégicos inerentes a 

sustentabilidade da empresa, ou seja, quais os conhecimentos de seus 

colaboradores que estão diretamente relacionados ao sucesso do negócio, e o nível 

de transformação desse conhecimento em processos, de modo que a empresa 

tenha gênios em seu quadro de colaboradores, porém não seja refém de seus 

conhecimentos.  

Outro resultado evidenciado nesta análise foi identificar momentos de troca 

de conhecimento entre os colaboradores, fato que estimula a socialização, 
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internalização, externalização e a socialização do conhecimento, ou seja, a 

transformação do conhecimento tácito em explícito. 

Tem-se em destaque neste mapeamento que um dos principais objetivos do 

RH da DJ Móveis, é ajudar à empresa a cumprir seus objetivos estratégicos, para 

isso, foi extraído da missão e visão, as principais competências, técnicas e 

comportamentais, necessárias para o cumprimento do planejamento estratégico, 

bem como, os valores que pautarão o relacionamento entre a empresa e o 

colaborador, desde sua contratação, desenvolvimento profissional até o seu 

desligamento.  

Com base nessas premissas, mapeou-se, por exemplo, dentro deste setor 

um banco de informações relacionadas à história de vida dos colaboradores, 

formação, experiências, vivências acadêmicas. Percebe-se que há uma 

preocupação em mapear os conhecimentos e suas fontes de cada colaborador, ou 

seja, toda informação é importante, essas informações são anexadas à ficha 

profissional do colaborador, em anotações gerais. 

O principal objetivo deste armazenamento de informação é identificar quais 

as principais competências dos colaboradores. Essa identificação das competências 

poderá ser utilizado para em caso de necessidade serem incluídas nos pré-

requisitos para ocupar esta mesma vaga futuramente. 

Há de se evidenciar que alguns processos são mapeados e inseridos no 

sistema ERP (Enterprise Resource Planning), da Delsoft que automatiza desde a 

entrada do pedido, aprovação de credito, controles de matéria prima, contabilidade, 

estoques, etc. Porém, outros processos importantes, outros sistemas mais 

específicos, garantem o cumprimento da legislação trabalhista, de saúde e 

segurança no trabalho, maior eficiência no corte de chapas, tratamentos de 

informações gerenciais, formação de preço e custos industriais, entre outros. 

Porém, alguns processos importantes para a sustentabilidade do negócio, 

ainda se mantém de forma tácita, como exemplo, podemos citar o processo de 

criação de um produto, ou a melhor forma de design. Embora seja mapeado todo 

processo da pesquisa de mercado, não se leva em consideração o conhecimento 

acumulado pesquisador, ou seja, tem-se o feeling do pesquisador e a “paixão” pelo 

design como fonte exclusiva de criação e transformação do conjunto de ideias em 

produto.   
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