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1 Ato ou efeito de conhecer.  
2 Faculdade de conhecer.  

3 Ideia, noção; informação, notícia.  
4 Consciência da própria existência. 



transferibilidade: diz respeito a 
capacidade de o conhecimento 
poder ser transferido não apenas 
entre as organizações, mas 
principalmente dentro. 

Gant apud FLEURY 



capacidade de agregação: diz 
respeito à capacidade de o 
conhecimento transferido poder 
ser agregado ao recebedor de 
forma a expandir o conhecimento 
anteriormente existente. 

Gant apud FLEURY 



apropriabilidade: refere-se à 
habilidade do proprietário de um 
recurso receber um retorno igual 
ao valor empregado pelo recurso 

Gant apud FLEURY 



especialização na aquisição do 
conhecimento: decorre da idéia de 
que o ser humano possui 
capacidade limitada para adquirir, 
processar e armazenar todo o 
conhecimento existente no mundo 
atual 

Gant apud FLEURY 



importância para a produção: 
parte-se do pressuposto de que os 
produtos ou serviços produzidos 
nada mais são do que o resultado 
do conhecimento empregado 

Gant apud FLEURY 



Gant apud FLEURY 





CARACTERÍSTICAS 
DOS 

SERVIÇOS 



INTANGIBILIDADE 
 

Não é concreto, seu 
resultado pode ser, mas o 
serviço em si não 



PERECIBILIDADE 
 

Não pode ser estocado, será 
sempre consumido na 
execução... 



VARIABILIDADE 
 
 

Sofre variação em função de 
cada cliente 



SIMULTANEIDADE 
 

Consumo e execução ao 
mesmo tempo... 



Conhecido Desconhecido 



Baixa 
Rentabilidade 

Auto Nível 
Operacional 

Prazos Curtos 
Sensação de 

Improdutividade 

OBJETIVO 



Alta 
Rentabilidade 

Menor Nível 
Operacional 

Prazos Mais 
Longos 

Sensação de 
Realização 

OBJETIVO 



CAPITAL  

X  

TRABALHO 

CONHECIMENTO E 

CRIATIVIDADE 

X 

NÃO CRIATIVOS 



PONTOS DE REFLEXÃO 

Alguns Mitos... 
 
Ser remunerado pelo que sabe 
 

E não pela essencialidade 



PONTOS DE REFLEXÃO 

Alguns Mitos... 
 
Ser reconhecido pela complexidade 
 

E não pelo resultado 



PONTOS DE REFLEXÃO 

Alguns Mitos... 
 
Esperar que o cliente entenda a 
técnica aplicada ao procedimento... 

 
Se ele soubesse, ele mesmo faria... 



RESULTADOS DE  
UM SERVIÇO 

CONTÁBIL 

3 VARIÁVEIS 



Informações 







NOVAS 
TENDÊNCIAS 

Serviços 
de 

Tecnologia 

Planejamento 
de Negócios 

Otimização 
de 

Processos 

Consultorias 
Correlatas 

Educação 



PONTOS DE REFLEXÃO 

Se a lei não obrigasse a empresa a 
ter contador, por que seus clientes te 
contrataria? 



Como saberei o que meu cliente quer, se 
não o conheço? 

 



Como saberei tratar a informação 
eficientemente se não investir em 
conhecimento? 
 



Como gerar resultados aos meus clientes se 
não entender suas necessidades? 
 



Como gerar resultados aos meus clientes se 
não entender suas necessidades? 
 



Como gerar resultados aos meus clientes se 
não entender suas necessidades? 
 





MUITO OBRIGADO 
 

Filemon Augusto de Oliveira 
filemon.oliveira@oliveiraecontadores.com.br 

31-9406-9958 
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