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Gestão Estratégica 

1 

O QUE É UM CHIEF KNOWLEDGE 

OFFICER? 1 

Michael J. Earl  Ian A. Scott 2 

 

Em muitas organizações de grande porte, 

e mesmo em empresas menores, um novo 

executivo está surgindo – o Chief 

knowledge officer (CKO), ou “diretor de 

conhecimento”. As empresas estão criando 

este cargo para iniciar, conduzir e 

coordenar programas de gestão de 

conhecimento. Estudamos vinte desses 

profissionais nos Estados Unidos e na 

Europa com a finalidade de compreender 

seus papéis e obter insights sobre a prática 

emergente de gestão do conhecimento. 

Uma definição clara do que seja gestão do 

conhecimento ainda não existe, embora as 

perspectivas sobre o assunto sejam 

inúmeras. Muitos dos CKOs que 

pesquisamos têm pouco tempo para 

abstrações do gênero, mas todos 

concordam em três pontos. 

1. Hoje em dia, o conhecimento é uma 

fonte necessária e sustentável de 

vantagem competitiva. Em uma era 

caracterizada pela rápida mudança e 

incerteza, afirma-se que as empresas de 

sucesso são aquelas que criam novos 

conhecimentos, dissemina por toda a 

organização e o incorporam em 

tecnologias, produtos e serviços de 

maneira consistentei. Indubitavelmente, 

vários setores – como, por exemplo, 

serviços financeiros, consultorias e 

fabricantes de software – dependem do 

conhecimento como principal forma de 

                                                
1 Traduzido e adaptado de “What Is a Chief Knowledge 
Office? Sloan Management Review. Inverno de 1999, p. 29-
38. 

 

criar valor. Dessa maneira, o conhecimento 

está substituindo o capital, recursos 

naturais e a mão-de-obra como recurso 

econômico básicoii. 

2. É opinião geral que as empresas não 

sabem gerir o conhecimento com 

eficiência. Elas podem subestimar a 

criação e a captura do conhecimento, 

perder aquilo que possuem, impedir ou 

inibir a partilha de conhecimento e podem 

investir pouco na utilização e reutilização 

do conhecimento que têm. Acima de tudo, 

talvez, elas podem não conhecer o que 

sabem. Isso é provavelmente verdadeiro 

no que diz respeito ao conhecimento 

explícito, ou articulado: aquele que pode 

ser expresso em palavras e números e que 

pode ser facilmente comunicado e 

compartilhado em forma impressa, tais 

como fórmulas científicas, procedimentos 

codificados ou princípios universais. E é 

certamente verdadeiro no que se refere ao 

conhecimento tácito, ou inarticulado: 

aquele que é mais pessoal, empírico, 

específico e difícil de formalizar, comunicar 

e compartilhar com os outros e que está 

normalmente na cabeça dos indivíduos e 

equipes.iii 

3. Reconhecendo o potencial do 

conhecimento na criação de valor e a falha 

em explorá-lo plenamente, algumas 

corporações embarcaram em programas 

de gestão do conhecimento, os quais são 

tentativas explícitas de administrar o 

conhecimento como um recurso, 

particularmente:iv 

• Planejando e implantando técnicas e 

processos para criar, proteger e utilizar 

o conhecimento descoberto. 

2 Michael J. Earl é professor de gerenciamento da 
informação e diretor do Centre for Research in Information 
Management, London Business School. Ian A. Scott é 
pesquisador visitante na mesma instituição 
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• Planejando e criando ambientes e 

atividades para descobrir e aproveitar 

conhecimentos ocultos. 

• Articulando o propósito e a natureza da 

gestão de conhecimento como um 

recurso e a incorporando em outras 

iniciativas e programas. 

Essas três atividades não precisam ser 

exclusivamente, ou mesmo principalmente, 

intraorganizacionais. Normalmente, existe 

potencial para se aprimorar as 

capacidades de conhecimento tanto dentro 

como entre as unidades de uma 

organização. Mas as possibilidades 

externas ou Inter organizacionais podem 

ser pelo menos tão atraentes, e 

definitivamente mais importantes. Elas 

incluem, por exemplo, o compartilhamento 

de conhecimentos com parceiros, aliados, 

intermediários, fornecedores e clientes. 

Igualmente, a proteção contra vazamentos 

externos de conhecimento pode ser uma 

preocupação vital para empresas que se 

concentraram na formação de capital 

intelectual. 

Movimentos atuais, como o gerenciamento 

de ativos (ou capitais) intelectuais e 

inteligência organizacional, são 

intimamente relacionados à gestão do 

conhecimento.v Juntamente com outros 

assuntos correlatos, tais como 

aprendizagem organizacional e 

gerenciamento da informação, eles podem 

ser conceituados e praticados de maneiras 

diferentes, a partir da praxis emergente da 

gestão de conhecimento, ou, em alguns 

casos, podem ser a mesma coisa. 

Consequentemente, existem executivos 

conduzindo tais iniciativas que se julgarão, 

com efeito, CKOs. Entretanto, trazem 

nomenclaturas diversas, como “diretor de 

capital intelectual” ou “vice-presidente de 

aprendizagem organizacional”. 

O mais trivial e bem estabelecido papel do 

Chief information officer, ou CIO, embora 

muitas vezes encarado como similar ao do 

CKO, é bastante diferente. CIOs possuem 

responsabilidades distintas – estratégias e 

operações, além de gerenciamento das 

funções de Tecnologia da Informação – e, 

até o momento, não atuaram em toda a 

extensão das atividades de gestão do 

conhecimento. Onde existe um CKO, 

provavelmente existe também um CIO, 

mas não necessariamente. 

A maioria dos CEO’s nomeou seus CKOs 

mais através da intuição e instinto do que 

através de análise ou lógica estratégica. 

Os “Chief knowledge officer” que 

pesquisamos são executivos seniores com 

“conhecimento” a seu encargo. Em outras 

palavras, podemos presumir que eles 

foram nomeados especificamente para 

orquestrar um programa de gestão do 

conhecimento. Todos são os primeiros a 

desempenhar o papel, sendo que muitos 

estão há menos de dois anos em suas 

empresas. Nós os estudamos através de 

entrevistas “cara a cara” semiestruturadas 

e questionários de avaliação de 

personalidade. Em seguida, conduzimos 

dois workshops com alguns dos 

participantes para comparar nossos 

resultados com suas experiências 

coletivas. 

Para que pesquisar os Chief knowledge 

officer, senão por curiosidade e melhor 

conhecimento da sua função? Oito 

questões práticas se destacam: 

1. O que os CKOs fazem? (Em que 

atividades e intervenções se engajaram 

até o momento?) 

2. Existe um CKO modelo? (Que 

capacidades e competências eles 

requerem?) 
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3. Qual a diferença entre um CKO e um 

CIO? (Uma pessoa poderia assumir 

ambos os papéis?) 

4. Existe um perfil ou personalidade típica 

para um CKO? (Se eu, como diretor-

executivo, desejasse nomear um CKO, 

como selecionaria alguém?) 

5. Que tipo de recursos e apoio um CKO 

requer? (Será que eu, como diretor-

executivo, estou assinando um cheque 

em branco?) 

6. Quais são as primeiras lições da 

experiência? (Existem quaisquer 

“fatores críticos de sucesso” 

emergentes para os CKOs?) 

7. É provável que o papel de CKO vá 

durar? (Será um papel temporário ou 

um modismo passageiro?) 

8. A gestão de conhecimento exige um 

CKO? (Será que nomear um CKO é a 

forma errada de se começar?) 

Embora não seja surpresa encontrarmos 

diferenças no que os CKOs fazem em suas 

empresas específicas, achamos uma 

notável similaridade em seus perfis 

pessoais e experiências até o momento.vi 

“Chief Knowledge Officer” é um título 

incomum e envolvente; como observou um 

participante: “eu tenho a honra de possuir 

o cargo mais pretensioso da empresa”. 

Nosso estudo sugere que os CKOs são, 

também, pessoas incomuns e envolventes. 

O que os CKOs fazem? 

O papel de CKO é tão novo que não existe 

uma descrição de cargo. Empresas 

diferentes têm expectativas diferentes em 

relação a ele. Assim, os CKOs tiveram que 

desenvolver seus próprios métodos, e eles 

normalmente falam da aprendizagem 

rápida que foi exigida – particularmente 

porque suas missões e mandatos não são 

claros. “Todos aqui, inclusive eu, estão 

numa curva de aprendizagem vertical 

sobre gestão de conhecimento”, admitiu 

um CKO. Quase que invariavelmente, eles 

são nomeados por um diretor-executivo, ou 

CEO; um desses diretores disse: “naquele 

instante, nomear um CKO foi mais por 

feeling do que qualquer outra coisa”. Em 

outras palavras, os diretores utilizaram 

mais o instinto e a intuição para selecionar 

seus CKOs do que a análise ou a lógica 

estratégica. 

Assim, os CKOs que estudamos tiveram 

que descobrir e desenvolver a visão 

implícita do diretor-executivo de como a 

gestão de conhecimento faria diferença. 

Por um lado, os diretores estavam 

pensando de maneira ousada; por outro, 

não estavam pensando nos detalhes. Suas 

metas, entretanto, eram bastante claras, 

normalmente preocupadas em corrigir uma 

ou mais das seguintes deficiências 

percebidas: 

• Falta de atenção à gestão explícita ou 

formal do conhecimento nas operações 

contínuas. 

• Fracasso em alavancar o valor oculto do 

conhecimento corporativo no 

desenvolvimento de negócios. 

• Inabilidade de aprender com os erros do 

passado e com os sucessos na tomada 

de decisões estratégicas. 

• Incapacidade de criar valor ou “ganhar 

dinheiro” com o conhecimento embutido 

em produtos ou possuído pelos 

funcionários 

Dessa forma, a principal tarefa para a 

primeira geração de CKOs é articular um 

programa de gestão do conhecimento. 

Essa é uma tarefa de duas partes, 

envolvendo a propagação da natureza e do 

valor potencial do conhecimento e não só a 

“venda” do conceito de gestão de 
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conhecimento, mas também de sua 

“venda” aos gerentes corporativos e de 

área. Particularmente, os CKOs 

descobriram que devem abordar os 

executivos seniores isoladamente, a fim de 

apreender possíveis gaps e oportunidades 

de conhecimento locais ou individuais e, 

assim, iniciar projetos customizados de 

gestão de conhecimento. Como explicou 

um deles: “A menos que eu possa 

convencer as pessoas de que a gestão de 

conhecimento não beneficia apenas os 

outros, não tenho esperança de vender-

lhes a ideia. Eles precisam acreditar que 

existe um ganho próprio também, e que eu 

me importo tanto com isso quanto eles 

próprios. De outro modo, fica parecendo 

apenas uma outra forma de manipulação 

cínica”. 

Portanto, os CKOs passam um bocado de 

tempo “circulando pela empresa”. 

Basicamente, eles interagem com quatro 

tipos de gerentes (ver Figura 1). Eles 

buscam as pessoas entusiasmadas por 

uma ideia ou projeto específico de gestão 

do conhecimento e que, dessa forma, 

identificaram onde é possível melhorar, 

tendo mais probabilidade de querer tentar 

algo novo. Esses são os defensores do 

conhecimento. Do mesmo modo, eles 

buscam localizar entre os gerentes 

seniores aqueles que se animam com a 

gestão de conhecimento, identificam-se 

com o conceito e fazem declarações 

públicas sobre ele. Esses são 

patrocinadores potenciais que irão investir 

e apoiar os projetos de gestão de 

conhecimento. 

Surpreendentemente, muitos CKOs 

pesquisados também procuram identificar 

executivos hostis ao conceito de gestão de 

conhecimento e nomeação de um CKO. 

Eles sentem que nessa nova e ainda mal 

definida iniciativa, particularmente com o 

apoio pessoal do CEO, encontrarão 

incrédulos e reacionários que devem ser 

convertidos à causa ou evitados no 

momento. Esses são os céticos do 

conhecimento. Finalmente, uma vez que o 

CKO inicie um projeto, irá necessitar de 

aliados para a implementação – 

normalmente, executivos da área de 

sistemas de informação e recursos 

humanos. Esses são os parceiros. 

Figura 1 

A rede do CKO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em raras ocasiões, entretanto, esses 

parceiros são pessoas de fora da empresa. 

Por exemplo, os CKOs são céticos a 

respeito da ajuda prestada por consultores 

em gestão, acreditando que eles estejam 

mais abaixo na curva de aprendizado. Um 

dos entrevistados reclamou: “Os 

consultores que acordaram para a gestão 

de conhecimento como oportunidade e que 

estão mascateando expertise nessa área 

sabem, na verdade, menos do que nós”. 

De modo similar, os CKOs logo concluíram 

que há pouco a aprender em conferências 

e contatos externos, à medida que 

descobrem que a extração de 

conhecimento é mais comum que a partilha 

do mesmo! 

Uma palavra comum no vocabulário do 

CKO é “design”. CKOs são designers de 

Defensores Patrocinadores 

do 

Parceiros Céticos 

CKO 
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diretórios de conhecimento, sistemas 

baseados em conhecimento, processos 

gerenciais e negócios “knowledge-

intensive”, eventos de troca de 

conhecimento, espaços físicos para o 

compartilhamento de conhecimento e 

políticas de proteção ao conhecimento. Em 

sua maioria, esses designs são 

conceituais. Em outras palavras, eles 

trabalham em uma ideia com um defensor 

e contribuem com sugestões de design, 

injetando pensamentos nascidos da prática 

emergente da gestão de conhecimento, 

assim como faria um consultor ou um 

analista de sistemas. Depois, convocam a 

ajuda de parceiros relevantes 

Investimentos corporativos de gestão de 

conhecimento frequentemente necessitam 

de um patrocinador com o CKO. 

Ocasionalmente, entretanto, os próprios 

CKOs são os patrocinadores. Eles, por 

exemplo, promovem e gerenciam a 

construção de espaços de encontro, 

alimentação e “lazer” para encorajar a 

interação social informal, a reflexão e a 

conversa. Em algumas organizações, eles 

são os principais promotores das intranets 

e videoconferências (bem como outras 

formas de groupware), a fim de incentivar a 

partilha de conhecimento e a comunicação 

grupal em toda a empresa. E ainda mais 

em empresas especialmente voltadas para 

o conhecimento, como as consultorias, 

prestadores de serviços financeiros e 

indústrias de orientação científica (química, 

tecnológica, etc.) -, os CKOs conduzem 

iniciativas para mensurar e proteger o 

capital intelectual. Em outras palavras, 

investimentos corporativos em gestão de 

conhecimento frequentemente necessitam 

de um patrocinador de alto escalão, como 

é o caso do CKO. 

Os vinte CKOs pesquisados reconhecem 

tanto a dimensão tácita como a explícita do 

conhecimento. Eles acreditam que existem 

oportunidades iniciais para atender e 

aprimorar a apreensão, codificação, 

armazenagem, proteção e 

compartilhamento do conhecimento 

explícito, sendo essa a área com a qual se 

identifica a maioria dos defensores e 

patrocinadores. Entretanto, alguns creem 

que o conhecimento mais valioso e menos 

aproveitado é o tácito, de maneira que se 

concentram nessa área. Nesse particular, 

eles buscam encorajar e facilitar conversas 

e encontros fortuitos. Por esse motivo, o 

planejamento de espaços físicos para 

encontros está entre seus objetivos. Em 

segundo lugar, outra invenção na área 

tácita que agrada aos CKOs é a 

videoconferência. Isso amplia a interação 

na mesma hora/mesmo lugar com o 

diálogo na mesma hora/local diferente, 

mantendo tanto a comunicação verbal 

como a não-verbal. 

 

Figura 2 

Iniciativas Típicas de Gestão do 

Conhecimento 

Investimentos 

Organizacional Tecnológico 

Capacidades 

• Educação e 

desenvolvimento 

• Processos 

gerenciais 

• Mensuração e 

proteção 

Exploração 

• Diretórios e 

ferramentas 

• Groupware 

• Sistemas 

baseados em 

conhecimento 
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Relacionamentos 

• Espaços para 

encontros 

• Eventos 

• Comunidades 

 

Conectividade 

• Videoconferências 

• Intranets 

 

Assim, a maioria dos CKOs realiza tanto 

investimento social como tecnológicos. Um 

deles descreveu a gestão de conhecimento 

como “20% tecnologia e 80% mudança 

cultural”. Dessa forma, não são 

“monoteístas”, mas agentes ecléticos de 

mudanças. (Para uma matriz das iniciativas 

típicas de gestão de conhecimento, ver 

Figura 2). 

O CKO Modelo 

Os CKOs possuem duas competências de 

design principais: eles são tecnologistas e 

ambientalistas. Eles encorajam e realizam 

investimentos em tecnologia da informação 

e também no ambiente social, sendo 

capazes de gerenciar os dois tipos de 

projetos (ver Figura 3). Como um 

tecnologista, o CKO deve compreender 

quais tecnologias podem contribuir para a 

captura, armazenagem, exploração e, 

particularmente, compartilhamento de 

conhecimentos. Muitas dessas são novas 

tecnologias emergentes. Logo, o CKO 

deve ser suficientemente bem informado 

sobre tecnologia para avaliar o que 

funciona, para julgar quando adotar uma 

tecnologia, apreciar as oportunidades que 

se tornam possíveis e avaliar necessidades 

de implementação. Em algumas ocasiões, 

o CKO é o patrocinador do projeto de 

tecnologia da informação e quase sempre 

deve trabalhar com o CIO ou com algum 

executivo sênior de sistemas de 

informação. Assim, o CKO necessita de 

confiança para ter discussões válidas com 

os parceiros de tecnologia. Dentre os 

CKOs estudados, a origem dessa 

experiência tinha mais probabilidade de 

estar no envolvimento com projetos de 

tecnologia da informação do que no 

treinamento formal neste assunto. 

Essa capacitação tecnológica não é 

opcional: os CKOs pesquisados 

reconhecem que são incapazes de operar 

sozinhos no domínio organizacional da 

gestão de conhecimento. De fato, suas 

primeiras atividades são frequentemente 

baseadas em tecnologia da informação, 

tais como a criação de diretórios de 

conhecimento, desenvolvendo groupware 

para compartilhamento de conhecimento 

ou construção de uma intranet. Como 

relatou um CKO recém-nomeado: 

“Descobrimos que necessitávamos 

desesperadamente de uma intranet para 

conectar pessoas que não se conheciam. ” 

E realizar a reengenharia de processos de 

negócios e gestão, com alta dose de 

conhecimento envolvido, frequentemente 

requer o desenvolvimento de aplicativos 

tecnológico para a partilha de 

conhecimentos, tais como groupware para 

registrar experiências ou ideias, ou um 

data-base para se trabalhar com know-how 

constantemente atualizado. 

Os CKOs destacam seu papel na criação 

de ambientes sociais que estimulam 

conversas combinadas ou fortuitas. 

Em contraste, o domínio organizacional e a 

gestão do conhecimento tácito requerem 

competências muito mais “soft”. Nesse 

aspecto, os CKOs pesquisados destacam 

seu papel como planejadores de ambientes 

sociais que estimulem e facilitem tanto as 

conversas combinadas quanto fortuitas, 

ou, como desenvolvedores de eventos e 

processos que encorajem a criação e a 
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troca deliberada de conhecimentos. O 

CKO, portanto, é também um 

ambientalista, o que implica em diversas 

coisas. Inclui o planejamento de espaço, 

tais como o desenho de escritórios e áreas 

de convivência e relaxamento, além do 

preparo de “retiros” ou centros de 

aprendizagem. “Eu passo 90% do tempo 

criando mercado para conversas”, refletiu 

um CKO. Inclui a aproximação de 

comunidades com interesses comuns que 

raramente interagem entre si. Por exemplo, 

todos aqueles em diferentes funções e que 

atendem a clientes-chave, ou tenham 

informações sobre eles, podem ser 

reunidos ou conectados para trocar 

conhecimentos (principalmente 

experiências e fofocas). 

 

Figura 3 

O CKO Modelo 

 

 

 

 

  

 

Ser um ambientalista significa, também, 

redesenhar radicalmente os sistemas de 

mensuração de desempenho e avaliação, 

a fim de quebrar incentivos baseados no 

indivíduo, encorajar de maneira visível o 

desenvolvimento e a partilha de 

conhecimentos coletivos, desencorajar o 

comportamento avesso a assumir riscos e 

fomentar o aprendizado através da 

experiência. De maneira ainda mais 

básica, ser um ambientalista significa ligar-

se a quaisquer iniciativas de educação 

gerencial e desenvolvimento 

organizacional que aumentem a ênfase e a 

capacidade de criação de conhecimento – 

como, por exemplo, eventos, projetos e 

tarefas para os gerentes mais ágeis, além 

de programas de desenvolvimento de 

carreira com ampla e profunda aquisição 

de conhecimentos. 

Conduzir e Gerenciar 

Duas qualidades de liderança também são 

evidentes nos CKOs que estudamos (ver 

Figura 3). Todos eles vêm a si mesmos 

como construtores, começando uma nova 

atividade, capacidade ou função. Logo, o 

CKO deve ser um auto impulsor que é 

motivado pelo desenvolvimento de 

negócios e pela sensação de construir algo 

novo. Eles reconhecem os riscos 

envolvidos em assumir um cargo recém-

criado – particularmente um cuja descrição 

convida ao ridículo (embora valorizada pela 

palavra conhecimento). Entretanto, todos 

os CKOs estudados parecem se estimular 

com os riscos. Esse espírito de novidade, 

aventura e risco pede o título de 

“empreendedor”, com o qual os CKOs se 

identificam de imediato.  

Um atributo crítico dessa característica 

empreendedora é ser um estrategista 

capaz de ater-se às implicações do uso da 

gestão de conhecimento como ferramenta 

para a transformação organizacional. Em 

certa medida, o CKO é um visionário, 

capaz de enxergar o quadro global que o 

CEO tem em mente, mas também capaz 

de transformá-lo em ação, de pensar em 

novas formas de realizar coisas e, ainda, 

concentrar-se nos resultados. Em resumo, 

eles são motivados a construir coisas e a 

mantê-las vivas. 

No entanto, visão e determinação não são 

suficientes. O CKO é também um 

consultor. Ele deve contribuir com ideias, 

alimentá-las, ouvir as ideias de outras 

pessoas e apoiá-las quando fizerem 

Empreendedor 

Ambientalista Tecnologista 

Consultor 
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sentido e se encaixarem na visão de 

conhecimento. Em outras palavras, sem 

ideias e projetos, a gestão de 

conhecimento é pouco mais que retórica 

vazia. Portanto, assim como na consultoria 

gerencial clássica, a capacidade de ajustar 

novas ideias às necessidades de negócio e 

aos “valores do cliente” é uma habilidade 

valiosa. 

 

O CKO pode agir apenas através da 

influência, da persuasão e do exemplo. E 

deve estar disposto a deixar que outros 

assumam o palco e recebam os créditos. 

Logo, a gestão de relacionamentos é uma 

capacidade importante. O CKO pode agir 

apenas através da influência, da persuasão 

e do exemplo. E deve estar disposto a 

permitir que outras pessoas assumam o 

palco e recebam os créditos. Um CKO 

descreveu seu papel como “o cargo com 

maior influência que já tive”. Ao mesmo 

tempo, é importante saber ler o apetite da 

empresa por mudanças e descobrir como 

se ligar a outras iniciativas de 

transformação. Uma CKO disse que é 

“motivada a fazer diferença no 

desempenho”, mas acrescentou que tal 

objetivo é inútil se o CKO “não reconhece o 

modelo de negócios da empresa e não tem 

certeza de que tipo de conhecimento será 

relevante ou criará valor”. Essa reflexão se 

traduz como a principal competência de um 

consultor estrategista. O CKO modelo, 

portanto, necessita de diversas 

competências. Mais particularmente, o 

modelo exibido na Figura 3 sugere 

diferenças claras em relação a outros 

cargos. O eixo da “condução” (do 

empreendedor e consultor) possui as 

qualidades de um CEO (estrategista, 

integracionista e a visão da empresa como 

um todo), além das qualidades de 

catalisação, venda e implementação, 

esperadas de um agente de mudanças. O 

eixo “gerencial” (do ambientalista e 

tecnologista) possui perspectiva mais soft, 

organizacional e orientada a processos do 

especialista em recursos humanos, além 

da perspectiva de tecnologia e sistemas do 

CIO. Em todos esses aspectos, o CKO é, 

talvez, mais profundo do que se espera que 

o CEO seja e mais abrangente do que o 

CIO quer (ou possui tempo para) ser. As 

qualidades exigidas de um CKO formam 

uma combinação incomum – e até mesmo 

rara. 

Qual é o Perfil de um CKO? 

Como se reconhece um CKO à primeira 

vista? 

Como ambientalista e tecnologista, a 

perspectiva e a mentalidade de um CKO 

devem ser amplas. Os CKOs nomeados 

até hoje possuem históricos variados e, 

frequentemente, trabalharam em diversos 

papéis. O histórico profissional daqueles 

que analisamos incluem finanças, direito, 

marketing, recursos humanos, tecnologia 

da informação, ensino universitário, 

consultoria e até atuação como CEO de 

pequena empresa ou unidade de negócios. 

Em geral, os CKOs não são pessoas de 

uma só carreira. Um deles, por exemplo, já 

atuou em tecnologia da informação, 

consultoria em mudança de processos e 

aprendizagem organizacional; outro, foi 

consultor, professor, editor e antropólogo. 

Em outras palavras, a diversidade de 

experiência profissional parece ser uma 

vantagem. Quase todos os CKOs 

analisados têm de quarenta a cinquenta e 

poucos anos; muitos são mulheres e 

nenhum deles está próximo da 

aposentadoria. As ambiguidades de um 

papel corporativo novo é ainda mal 

definido, bem como a necessidade de 

serem reconhecidos como importantes 

pelo CEO indicam que um executivo com 

um histórico notável e bem-sucedido, 
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embora ainda com muito a contribuir, seja 

a pessoa ideal. 

A dimensão empreendedora e consultora 

de ser um CKO sugerem a importância da 

credibilidade e reputação organizacional. 

Os CKOs que pesquisamos são figuras 

bem estabelecidas em suas empresas; o 

tempo médio de empresa é de nove anos. 

O tempo de experiência na empresa 

provavelmente ajuda a dar credibilidade 

aos aspectos empreendedores e 

construtores do cargo, especialmente se 

há um histórico de sucessos no passado. 

O fato de conhecer a organização, sua 

cultura e seus principais membros, 

provavelmente traz aceitação e vantagens 

aos aspectos de consultoria e influência 

envolvidos no cargo. Como um CKO 

observou, “você passa a ter confiança de 

que tem amplitude e profundidade, que já 

realizou coisas importantes”. 

Embora o currículo de um CKO inclua uma 

ampla experiência profissional e uma 

familiaridade com a organização, é sua 

personalidade que mais se destaca. 

Durante as entrevistas, eles comentam 

com entusiasmo contagiante o que buscam 

realizar. São curiosos acerca dos 

fenômenos relacionados ao conhecimento 

e críticos quanto a suas experiências até o 

momento. Eles são altamente motivados – 

“inspirados” talvez seja a melhor descrição 

– a comprovar que a gestão de 

conhecimento é possível e capaz de 

melhorar o desempenho da organização. 

Um dos CKOs foi quase altruísta em seu 

zelo: “Com a autoridade e o apoio 

necessários, eu posso tornar a empresa 

melhor – e, fazendo isso, posso ajudar a 

tornar o mundo melhor... Meu impacto 

potencial é ilimitado”. Contudo, eles 

parecem não se importar com quem leva 

crédito pelo sucesso, desde que o sucesso 

seja visível e possa ser atribuído, ainda que 

parcialmente, ao programa de gestão de 

conhecimento. 

Características Pessoais 

Essas impressões pessoais nos levaram a 

ministrar uma avaliação psicométrica da 

personalidadevii. O perfil reflete “pontos” em 

relação à população comum, onde 3 

significa a média (ver Tabela 1). 

A pontuação relativamente baixa em 

emotividade indica que os CKOs tendem a 

ser pessoas controladas, otimistas, 

moderadas e mais capazes de lidar com o 

stress e situações delicadas do que a 

maioria das pessoas, e também que não se 

detêm diante de problemas. 

Tabela 1 

Dados de Personalidade 

 Média da 

População 

Comum 

Média dos 

CKOs 

pesquisados 

Emotividade 3,0 2,3 

Extroversão 3,0 3,6 

Abertura 3,0 4,2 

Amabilidade 3,0 2,9 

Consciência 3,0 3,3 

 

O nível de extroversão indica que os CKOs 

gostam de reuniões sociais, de formar 

relacionamentos próximos com as 

pessoas, são enérgicos, abraçam muitas 

coisas em suas vidas, buscam a vibração e 

são alegres. O alto nível de abertura 

sugere que estão dispostos a tentar novas 

coisas e a buscar diferentes abordagens. 

Os CKOs tendem a ser tolerantes e a 
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considerar questões em seus próprios 

termos, ao invés de aderir a padrões fixos. 

São receptivos às suas sensações e às dos 

outros e gostam de pensamento abstrato e 

imaginativo. 

Os CKOs devem ser sociáveis e 

enérgicos, mas também tolerantes e 

pragmáticos. 

A pontuação praticamente média para a 

amabilidade sugere uma propensão a 

adaptar o comportamento de acordo com 

as exigências de cada situação. Eles 

confiam nas pessoas, mas também sentem 

necessidade de conhecer os motivos 

delas. São honestos e abertos às 

necessidades de cada indivíduo. Eles 

tendem a ser cooperativos em algumas 

situações e competitivos em outras. São 

modestos, sem deixar de promover seus 

próprios interesses, e são simpáticos, mas 

sem deixar que os outros tirem vantagem 

disso. 

Os CKOs também se situam na média em 

consciência, indicando um equilíbrio entre 

a necessidade de controle e realização e 

um estilo mais flexível. Isso permite 

espontaneidade, capacidade de trabalhar 

dentro de diretrizes, mas também de 

romper essas diretrizes quando 

necessário, além de ambição e 

contentamento com o status quo. 

Portanto, os CKOs potenciais necessitam 

dessas qualidades pessoais, além de 

experiência profissional e familiarização 

com a empresa. Os CKOs devem ser 

sociáveis e enérgicos, mas também 

tolerantes e pragmáticos. Eles precisam 

ser orientados por resultados e 

interessados em mudança, porém não 

podem ser ingênuos ou motivados pela 

autoglorificação. Eles têm uma missão, 

mas são equilibrados. Quando analisamos 

as metas da gestão de conhecimento e a 

natureza do papel emergente do CKO, 

essas qualidades parecem apropriadas e 

até mesmo raras. Nossas evidências 

comprovam que, até hoje, os CEOs têm 

compreendido o que se espera de um CKO 

e escolheram as pessoas certas. 

De que recursos e apoio um CKO 

precisa? 

Um CEO, ou uma equipe executiva, 

precisa compreender o nível e a natureza 

dos recursos de que um CKO precisa para 

realizar seu trabalho. Atualmente, os 

orçamentos e as equipes à disposição dos 

CKOs são modestos – embora suas 

despesas possam crescer no longo prazo. 

O apoio de alto nível é essencial, em 

virtude da necessidade aparente de 

recursos. 

Os orçamentos atuais para os CKOs são 

baixos por três razões: 

Primeiro, de maneira ideal, quaisquer 

projetos ou investimentos em gestão de 

conhecimento podem ser corporativos 

(englobando a empresa toda) ou locais 

(unidades de negócio ou indivíduos). Logo, 

fundos especiais para o CKO apenas são 

necessários para projetos, experimentos 

ou estudos especiais e para novas ideias. 

Um dos CKOs da população-amostra 

simplesmente devolveu metade de seu 

primeiro orçamento quando pode chegar a 

uma definição mais precisa do que poderia 

e do que não poderia fazer naquele 

primeiro ano. 

Segundo, a maioria dos CKOs tem equipes 

pequenas, normalmente entre três e doze 

indivíduos, frequentemente trabalhando 

como consultores especializados. 

Entretanto, três dos CKOs estudados 

possuem equipes maiores, em virtude de 

terem adquirido unidades de recursos 

humanos, tecnologia da informação ou 

consultoria preexistente.  



 

Uma publicação TDCCAP – Todos os direitos reservados –www.tdccap.com 
 

 

11 

Ocasionalmente, o CKO pode ter gerentes 

de conhecimento divisionais se reportando 

a ele de maneira intermitente. Os CKOs 

estudados não têm ambições de criar uma 

função permanente que requeira 

manutenção constante. A maioria deles 

enxerga seus papéis como finitos. Todas 

as atividades especiais de gestão de 

conhecimento são transitórias, pois suas 

metas são embutir capacidades de 

conhecimento. 

Terceiro, nessa etapa, tanto os níveis de 

orçamento, como as equipes, são 

determinados pelas necessidades atuais 

dos programas corporativos de gestão de 

conhecimento. Um CKO se perguntou: “De 

qualquer modo, o que eu faria agora com 

uma equipe grande? ” Muitos deles, no 

entanto, vislumbram a necessidade de 

recursos substancialmente maiores no 

futuro, à medida que mais projetos são 

iniciados, investimentos em melhores 

tecnologias de comunicação tornam-se 

necessários e os gerentes de linha passam 

a solicitar mais ajuda. 

Mais do que a quantidade, é a qualidade 

dos recursos que os CKOs destacam. 

Como a primeira geração no cargo, os 

CKOs desfrutam do luxo de nomear suas 

próprias equipes, valorizando a 

importância de selecionar os funcionários 

pessoalmente. A maioria deles enfatiza o 

conceito de equipes, não apenas porque 

grupos pequenos obrigam o trabalho em 

equipe, mas porque há uma óbvia 

necessidade de aprendizado coletivo. 

Talvez o “recurso” mais importante seja o 

apoio do CEO. Não apenas porque os 

CKOs acreditam que um papel tão novo, 

pretensioso e ambíguo necessite de um 

“relacionamento com o rei e um defensor 

em primeiro lugar”, mas porque os CEO’s 

os nomearam e, sem um apoio 

subsequente visível, o CKO se torna 

potencialmente vulnerável. “Se o CEO 

mudar de ideia, é o meu fim”, comentou um 

deles. Um deles já experimentou esse 

risco: a CEO que o patrocinava foi 

despedida, e seu substituto abortou o 

programa de gestão de conhecimento e 

eliminou o cargo de CKO. 

No entanto, existem razões mais sutis para 

o apoio do CEO. Em primeiro lugar, em 

uma posição tão influente, o apoio de cima 

é importante. Um dos entrevistados 

comentou que sua atividade só era 

possível porque todos sabiam que o “CEO 

estava por trás” dele. Em segundo lugar, 

pelo menos no estágio atual de evolução, o 

CKO precisa de espaço na empresa. 

Todos eles apontam a necessidade de 

tempo para pensar, sonhar, conversar e 

vender. Após dois ou três anos na função, 

os CKOs descobrem que precisam de mais 

tempo do que imaginavam para promover 

e incorporar a gestão de conhecimento. 

Além disso, um CKO se beneficia se tiver 

espaço ou oportunidade para experimentar 

coisas, especialmente no papel de 

designer. E eles reconhecem que 

necessitam de uma perspectiva de suporte 

no longo prazo, a fim de iniciar seus 

projetos e efetivamente concretizá-los. 

Quais são as Primeiras Lições 

Aprendidas? 

A questão do espaço na empresa é um dos 

dois “fatores críticos de sucesso” que os 

CKOs destacam. O segundo é o suporte de 

alto nível que se estende além do apoio 

visível do CEO. O CKO deve fazer com que 

os executivos seniores e os principais 

gerentes acreditem na gestão do 

conhecimento – uma meta que não pode 

ser separada da conquista de confiança 

pessoal.  

Essa confiança pode derivar, inicialmente, 

do histórico do profissional – mas só se 

mantém pela obtenção de resultados 

visíveis. Assim, o CKO deve buscar êxitos. 
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Muitos dos CKOs que participaram deste 

estudo estão enfrentando pressões para 

estabelecer medidas de capital intelectual 

e conhecimento, e também para mensurar 

seu próprio desempenho. Muitos pensam 

que “se o CEO já se convenceu do valor da 

gestão de conhecimento, ele já sabe o que 

precisa saber. Ele não precisa de 

medidas”.  

Mas os CKOs também sabem que podem 

conquistar novos apoiadores 

demonstrando como a gestão do 

conhecimento pode ajudar no trabalho, 

criando projetos para referência e estudos 

de casos que produziram benefícios 

evidentes. 

A meta do CKO é fazer com que a gestão 

do conhecimento dure, incorporando-a ao 

dia-a-dia da vida empresarial. 

Uma descoberta mais pessoal dos CKOs é 

a necessidade de tolerar várias formas de 

ambiguidade. Uma delas é que o 

conhecimento não se presta a definições 

precisas ou amplas. Dessa forma, os CKOs 

– por um lado – têm pouco tempo para 

conceituações ou frameworks de 

conhecimento; por outro lado, apoiam 

qualquer ideias que possa ser interpretada 

como gestão de conhecimento, desde que 

faça sentido sob a perspectiva de 

negócios. 

Outra ambiguidade é que o papel do CKO 

ainda não está estabelecido no quadro 

hierárquico da empresa. Os CKOs 

estudados não se preocupam com isso. De 

fato, muitos deles esperam que o cargo 

não dure. Entretanto, sua meta é fazer com 

que a gestão de conhecimento dure, 

incorporando-a ao dia-a-dia da vida 

empresarial. 

Isso leva à terceira principal fonte de 

ambiguidade. A maioria dos gerentes não 

se opõe à gestão de conhecimento. “Na 

verdade”, disse um CKO, “o conceito é 

bastante intuitivo para a maioria das 

pessoas... ele praticamente se vende 

sozinho”. Mas comprometer-se com 

qualquer grande mudança de 

comportamento ou com um projeto de 

gestão do conhecimento requer uma 

proposição de valor clara sobre o negócio. 

Assim sendo, a maioria dos CKOs 

despende tempo e esforço consideráveis 

na identificação de preocupações com o 

negócio e iniciativas emergentes de 

criação de valor, para depois conectar a 

elas as proposições de conhecimento. 

Desse modo, o CKO deve ser flexível, ágil 

e criativo. 

Os CKOs estudados irão, provavelmente, 

permanecer no cargo por mais tempo do 

que acreditam ou esperam. Alguns projetos 

de conhecimento têm duração bastante 

longa, especialmente aqueles que 

demandam uma infraestrutura substancial 

em tecnologia. Mesmo o ato de articular e 

demonstrar os benefícios da gestão do 

conhecimento e o que ela envolve na 

organização pode levar mais de um ano. O 

“mandato” típico parece ser de três a cinco 

anos. Muitos deles – demonstrando o 

espírito empreendedor – não querem partir 

até que a gestão do conhecimento esteja 

comprovada e autossustentada. “Preciso 

de tempo para fazer o que disse”, 

comentou um deles. Outro ressaltou: “Eu 

quero e preciso demonstrar sucesso real”. 

Você Precisa de um CKO? 

Nomear um CKO é uma forma de 

concretizar, dirigir e coordenar um 

programa ou campanha de gestão de 

conhecimento. É improvável que a 

nomeação baste por si mesma, ou que seja 

universalmente necessária. Na verdade, 

muitas empresas estão investigando 

aspectos da gestão do conhecimento sem 

empossar um CKO. 



 

Uma publicação TDCCAP – Todos os direitos reservados –www.tdccap.com 
 

 

13 

Existem razões estratégicas suficientes 

para sugerir que a gestão do conhecimento 

como conceito e como prática vá 

sobreviver.  

Na economia da informação – ou pós-

industrial – ignorar o conhecimento como 

recurso pode ser fatal. Assim, a meta mais 

atraente é que, assim como a qualidade 

total, a gestão do conhecimento 

permaneça embutida nas organizações e 

que o conhecimento passe a ser uma fonte 

obrigatória de criação de valor e 

competitividade. Nesse cenário, todos os 

membros da organização irão realizar a 

gestão de conhecimento. Ao longo do 

tempo, a importância e a necessidade de 

um CKO podem decair. 

Entretanto, os CKOs de hoje estão 

descobrindo que a gestão de 

conhecimento comporta diversas metas e 

que fazer progresso substancial leva 

tempo. Desse modo, um condutor ou 

coordenador pode manter o momentum e 

também destilar, codificar e compartilhar o 

aprendizado (ou conhecimento) acerca do 

aprimoramento das capacidades de 
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