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RESUMO 

 

O presente artigo aborda a importância da gestão do conhecimento na tomada de decisão, focando-
se no processo de aprendizagem. A pesquisa em pauta é exploratória, descritiva e avaliativa. Para 
tal, utilizou-se um estudo de caso em uma corretora de ações analisando as transformações de 
conhecimento ocorridas nas instruções sobre o mercado acionário para os investidores – uma das 
principais funções das corretoras no Brasil. Dessa forma, o estudo propõe um modelo de fluxo de 
conhecimento entre a corretora e seus clientes. Como resultado alcançado, salienta-se que o 
compartilhamento de informações e a gestão do conhecimento estão no cerne dessas organizações, 
assim como a gestão de operações está no cerne de uma indústria, pois o conhecimento passa a ser 
um agente transformador no processo de tomada de decisão. 
 
Palavras-chaves: Gestão do conhecimento; Aprendizagem; Mercado financeiro; Processo decisório. 
 

ABSTRACT 

 
This article discusses the importance of knowledge management in decision making, focusing on the 
learning process. The research is exploratory, descriptive and evaluative. We used a case study in a 
stock brokerage firm analyzing the transformations occurring in directions of knowledge about the 
stock market for investors - one of the main roles of brokers in Brazil. The study proposes a model of 
knowledge flow between the broker and its clients. As a result achieved, it should be noted that 
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information sharing and knowledge management are at the heart of these organizations, as well as 
operations management is at the heart of an industry because knowledge becomes a transforming 
agent in the process of decision making. 
 
Keywords: Knowledge management; Learning; Stock Markets; Decision process. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O mercado de capitais no Brasil é constituído pela Bolsa de Mercadorias & 

Futuros (BM&F) e pela Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Em 2008, houve 

uma integração entre as duas bolsas do Brasil, formando a BM&FBOVESPA, que é 

a principal instituição brasileira de intermediação para operações do mercado de 

capitais. A companhia desenvolve, implanta e provê sistemas para a negociação de 

ações, derivativos de ações, títulos de renda fixa, títulos públicos federais, 

derivativos financeiros, moedas à vista e commodities agropecuárias.  

 

Só é possível operar na bolsa de valores, por intermédio de uma corretora 

de valores mobiliários cadastrada na BM&FBOVESPA. É através dos sistemas de 

operações dessas corretoras que qualquer cidadão pode operar na Bolsa de 

Valores, tendo essas corretoras a função de auxiliar e realizar as operações 

desejadas por seus clientes.  

 

A instituição pública que regulamenta e fiscaliza todas as operações 

realizadas na BM&FBOVESPA é a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que tem 

como principal função assegurar o funcionamento eficiente e regular dos mercados 

de bolsa e de balcão, protegendo os titulares de valores mobiliários contra emissões 

irregulares e atos ilegais de administradores e acionistas controladores e 

companhias ou administradores de carteira de valores mobiliários. 

 

O investidor utiliza um sistema online para operar no mercado, o home 

broker. Ele permite ao acionista realizar diversas operações a partir de sua conta 

pela internet, sem a necessidade de comparecer pessoalmente a sua corretora de 

valores mobiliários para que essa realize a operação desejada. Sua, função, 

portanto é executar de forma prática e rápida operações na Bolsa de Valores, como, 

por exemplo, a compra e venda de ações via internet. 

 

Cada corretora de valores mobiliários possui o seu Home Broker, que 

possibilita uma total independência durante as aplicações financeiras, possibilitando 

ao investidor realizar suas operações de qualquer lugar do mundo, necessitando 
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apenas de seu computador liga à internet. As ordens enviadas pelos investidores 

através do Home Broker de sua corretora são instantaneamente enviadas para a 

BM&FBOVESPA, basta apenas que a ordem tenha sido enviada no horário e nos 

dias que o pregão ocorre no Brasil. 

 

O estudo busca mostrar como se dão as transformações de conhecimento 

em uma corretora de ações, que tem como objetivo preparar e orientar o investidor. 

A gestão do conhecimento e de suas transformações é de suma importância para 

esse tipo de negócio, uma vez que o sucesso da corretora depende do sucesso do 

investidor. 

 

Como será apresentado no referencial teórico, a instrução e o conhecimento 

que um indivíduo tem sobre determinado assunto estão diretamente associados à 

qualidade da decisão que ele pode tomar. Assim, identifica-se que a educação sobre 

mercado acionário, nova tendência entre as corretoras, é o novo cerne nas 

empresas que prestam esse tipo de serviço. 

 

Assim, pode-se afirmar que, além de oferecer um meio para operar na bolsa 

de valores, as corretoras têm como produto a própria informação e seu sucesso 

depende da transformação dessa informação em conhecimento, por isso a 

necessidade de se estudar como se dão esses processos. 

 

O presente estudo está estruturado da seguinte forma: seção inicial 

introdutória, seguida da seção dois, que trata da metodologia. A seção três 

apresenta a fundamentação teórica, onde são mostradas definições sobre o 

mercado de ações no Brasil, o processo decisório, e finalizando esta seção, são 

apresentados os argumentos sobre aprendizagem e tomada de decisão. Na seção 

quatro é apresentado o estudo de caso, com os aspectos históricos e a análise da 

realidade investigada, na seção cinco apresenta-se a análise da realidade 

investigada, na seção seis os resultados alcançados e na seção sete as 

considerações finais. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 O mercado de ações no Brasil 

 

Através da atividade das famílias – que são as possuidoras do fator mão-de-

obra – e das empresas – que são as detentoras dos outros fatores de produção e 

que contratam o fator mão-de-obra das famílias por um determinado preço – é que 

se dá o fluxo circular de renda da economia. 

 

Desta relação família-empresa resulta o processo de acumulação, que se 

divide em bens destinados ao consumo e bens destinados a acumulação.  Com a 

acumulação, a sociedade passa a necessitar de intermediários financeiros para gerir 

estes recursos, surgindo assim o mercado financeiro, que conta com a presença de 

outro agente – o governo - de fundamental importância para dar credibilidade e 

legitimidade a este mercado. Neste sentido, segundo Pinheiro (2009, p. 43): 

 

Define-se o sistema financeiro de um país como um conjunto de 
instituições, instrumentos e mercados agrupados de uma forma harmônica, 
com a finalidade de canalizar poupança das unidades superavitárias até o 
investimento demandado pelas unidades deficitárias. 

 

De acordo com Piazza (2010), o mercado de capitais é um sistema de 

distribuição de valores mobiliários, que tem o propósito de proporcionar liquidez aos 

títulos de emissão de empresas e viabilizar seu processo de capitalização.  No 

mercado de capitais, os principais títulos negociados são os representativos do 

capital das empresas, as ações. Com o capital em mãos, as empresas iniciam seus 

processos de expansão e crescimento e assim geram retorno financeiro para os 

seus acionistas. Esses, além de ganhar parte dos dividendos da empresa, ainda se 

beneficiam com a valorização de suas ações. 

 

Para que haja o crescimento econômico é necessário canalizar recursos 

oriundos da poupança para os investimentos produtivos. Existem três formas para 

associar a poupança ao investimento: o autofinanciamento das empresas, o 

financiamento governamental e o financiamento por meio de mercados financeiros.  
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Segundo BM&FBOVESPA (2011) o mercado primário compreende o 

lançamento de novas ações no mercado, com aporte de recursos à companhia. Uma 

vez ocorrendo o lançamento inicial ao mercado, as ações passam a ser negociadas 

no Mercado Secundário, que compreende as bolsas de valores e os mercados de 

balcão (mercados onde são negociadas ações e outros ativos, geralmente de 

empresas de menor porte e não sujeitas aos procedimentos especiais de 

negociação). 

 

O mercado financeiro divide-se em mercado monetário ou de dinheiro e 

mercado de capitais. O mercado de capitais divide-se em mercado de créditos de 

longo prazo e mercado de valores. No mercado de valores estão as negociações 

extra-bursáteis e bursáteis. Dentro do mercado bursátil (negócios realizados em uma 

bolsa de valores) estão os investimentos em renda variável, que podem ser feitos 

em carteira própria ou através de clubes de investimentos.  

 

Embora ainda pouco expressivo se comparado ao de outros países ditos 

desenvolvidos, o mercado de capitais brasileiro tem apresentado um crescimento 

significativo. Em termos quantitativos, o número de empresas com novos registros 

concedidos pela CVM aumentou consideravelmente nos últimos três anos. (DUTRA, 

2009). 

 

2.1.1 Processo decisório 

 

De acordo com Ferreira (2008, p. 76), decidir é: 

 

[...] o ato que se apóia nos passos antecedentes da percepção e avaliação 
das condições oferecidas, constitui a essência dos atos humanos, ao reunir 
a capacidade de captar informações, analisá-las e ponderar sobre elas, 
abrindo caminho, assim, para a função especial do pensar, que seguido 
pelo agir, pode criar e transformar.  

 

Portanto, para a tomada de decisão, pressupõe-se que o tomador de 

decisão, também chamado Decision maker, possua o conhecimento da situação, 

que depende da percepção de cada pessoa, o conhecimento das opções existentes 

e o conhecimento das conseqüências da decisão. 
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No meio organizacional, a tomada de decisão caracteriza-se por ser mais 

racional, pois os gestores possuem a obrigação de atender às preferências de 

diversos grupos de interesse, como acionistas, fornecedores, clientes e concorrentes 

entre outros. Por isso, para uma tomada de decisão mais racional, Bazerman (2004) 

afirma que se caracteriza como processo encadeado que se apóia em aspectos 

cognitivos de coleta de dados, análise e julgamento.  

 

Neste sentido, Amaral e Sousa (2011) afirmam que as decisões podem ser 

tratadas como algo científico e racional, enfatizando-se as análises e as relações de 

causa e efeito, com o intuito de antecipar ações e decidir de forma mais eficaz e 

eficiente. Por outro lado, no processo de tomada de decisão é preciso saber que 

existem aspectos imprevisíveis, advindos de questões humanas, tais como emoção 

e sentimentos. 

 

Ainda no meio organizacional existe a chamada tomada de decisão ética, 

que apresenta diversos dilemas. No geral, o problema ocorre em negociações 

quando a tomador da decisão, seja uma pessoa ou empresa, busca conciliar 

interesses concorrentes sem sacrificar os interesses individuais. De acordo com 

Sobral (2010) para que isso ocorra, as partes podem sentir-se tentadas a adotar um 

comportamento defensivo, furtivo e, em alguns casos, manipulador e desonesto. 

 

Deve-se enfatizar que o processo de decisão humana não possui uma teoria 

específica, que explique a tomada de decisão, porém alguns autores afirmam que 

este processo, dentre tantos outros, está diretamente ligado aos aspectos 

psicológicos e as abordagens centradas nas pessoas, e levando estas concepções 

para o mercado financeiro percebemos que estas não ocorrem de maneira diferente. 

Rogers (2001) apud Tomaselli (2010) descreve sete fases, conforme Figura 1, que 

auxiliam no modo de compreender a dinâmica de personalidade expressada por 

cada pessoa no processo decisório, que de certa forma fornece um modo de 

entender como as pessoas agem. 
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Figura 1 – As fases de personalidade no processo decisório

 

Fonte: adaptado de Rogers

 

A primeira fase é caracterizada por pessoas que estão distanciadas de sua 

própria experiência e se encontram num estado de rigidez psicológica. São pessoas 

que tomam suas decisões baseadas em experiências passadas e, sempre que se 

deparam com novas situaçõ

desta maneira, reagirem novamente. Um investidor neste estágio não olha para 

informações da empresa como fatos que mudarão o futuro, mas interpreta de acordo 

com sua forma rígida de pensar. São pessoas c

não percebem seus sentimentos e nem suas situações presentes com suas 

peculiaridades.  

 

No segundo estágio, a pessoa ainda tem sua experiência determinada pelo 

passado, mas começa a um leve reconhecimento dos seus sentime
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As fases de personalidade no processo decisório 

Fonte: adaptado de Rogers, 2001 apud Tomaselli, 2010.

A primeira fase é caracterizada por pessoas que estão distanciadas de sua 

própria experiência e se encontram num estado de rigidez psicológica. São pessoas 

que tomam suas decisões baseadas em experiências passadas e, sempre que se 

deparam com novas situações, olham para seu passado para ver como reagiram e, 

desta maneira, reagirem novamente. Um investidor neste estágio não olha para 

informações da empresa como fatos que mudarão o futuro, mas interpreta de acordo 

com sua forma rígida de pensar. São pessoas com grande resistência a mudanças e 

não percebem seus sentimentos e nem suas situações presentes com suas 

No segundo estágio, a pessoa ainda tem sua experiência determinada pelo 

passado, mas começa a um leve reconhecimento dos seus sentime
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Tomaselli, 2010. 

A primeira fase é caracterizada por pessoas que estão distanciadas de sua 

própria experiência e se encontram num estado de rigidez psicológica. São pessoas 

que tomam suas decisões baseadas em experiências passadas e, sempre que se 

es, olham para seu passado para ver como reagiram e, 

desta maneira, reagirem novamente. Um investidor neste estágio não olha para 

informações da empresa como fatos que mudarão o futuro, mas interpreta de acordo 

om grande resistência a mudanças e 

não percebem seus sentimentos e nem suas situações presentes com suas 

No segundo estágio, a pessoa ainda tem sua experiência determinada pelo 

passado, mas começa a um leve reconhecimento dos seus sentimentos. O 
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investidor neste nível busca justificativas que consolem a sua decisão, como por 

exemplo, alguém que não consegue vender sua posição no começo da queda e 

coloca a culpa no mercado, alegando que se o mercado não tivesse andando tão 

rápido ele teria vendido ou no seu corretor que tardou na ligação, em geral, ele culpa 

o sistema. 

 

Caracterizado pelo inicio da existência do eu, mesmo que ainda como um 

objeto externo, no terceiro estágio a pessoa passa a refletir o eu na relação com 

outros, mas não consigo mesma. Nesta fase começa a expressão da experiência 

ainda como algo do passado e os sentimentos começam a ser expressos como se 

estivesse presente no passado, porém são compreendidos de uma maneira ruim. É 

no terceiro estagio, também, onde a pessoa quer fazer algo e decide fazer, porém é 

como de se seu objetivo não combinasse com seu comportamento atual. 

 

Depois de preparados, a pessoa passa para o quarto estágio que se 

caracteriza por uma maior fluidez de expressão dos sentimentos. A pessoa 

consegue perceber melhor seus sentimentos e passa a diferenciá-los das reações. É 

a partir deste estágio que as experiências passam a ser menos determinada pelo 

passado, ela é mais recente ou quase imediata. 

 

No quinto estágio a pessoa passa a gozar de uma maior liberdade, tanto nas 

suas expressões de sentimentos como na sua aceitação. A pessoa experimenta 

estes sentimentos, agora de um passado mais recente, de maneira mais viva, 

embora ainda haja o receio de vivenciá-los plenamente e de modo imediato. 

 

O estagio seguinte é o sexto. Nele, as pessoas experimentaram os 

sentimentos com toda sua riqueza de forma imediata, na medida em que surgem na 

vivência e são aceitos plenamente.  Este tipo de investidor consegue identificar com 

facilidade que um investimento que deu certo no passado pode não ocorrer 

novamente, e estará aberto a agir de acordo com o conhecimento que vai se 

atualizando no presente. 
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No sétimo e último, estágio os sentimentos tanto negativos como positivos 

são experimentados com toda sua riqueza de detalhes no presente imediato e são 

utilizados como um ponto de referência para o autoconhecimento, os desejos e as 

atitudes. A confiança no sentimento ocorre de forma cada vez maior, percebendo e 

aceitando também as suas mudanças. Nesta fase, o investidor é muito mais 

confiante na sua intuição, que age como uma forma de chegar ao conhecimento 

mais sofisticado, depois que acumulamos informações suficientes para isto e 

refletirmos sobre, por meio da razão. 

 

Desta maneira, tomando a posição de pessoas em fases iniciais de 

mudança da personalidade, elas são pouco abertas à mudança, rígidas em seu 

modo de pensar e agir, enquanto as pessoas nas fases mais avançadas são abertas 

a sua própria experiência conseguindo movimentar-se na vida de acordo com aquilo 

que está acontecendo no seu presente, tornando-se cada vez mais fluidas. 

 

É importante saber, também, que as decisões podem ser mais assertivas e 

flexíveis, quando o processo emocional não sofre distorções durante o 

desenvolvimento. Por isso a compreensão dos aspectos emocionais para a tomada 

de decisão é de suma importância. Quando o processo é distorcido, as decisões 

permanecem rígidas, pois são tomadas com base nas experiências passadas sem 

espaço para atualização. 

 

Percebe-se, então, que para uma tomada decisão eficaz é necessário 

passar por um processo racional assim como possuir uma maturidade psicológica, 

além de ser necessária a utilização da abertura a experiência, da informação, do 

conhecimento e da ética entre outras ferramentas. 

 

No mercado de valores a tomada de decisão é um fator de extremamente 

crítico, pois além de tomar a decisão correta, é preciso que investidor o faça no 

momento certo, e esse momento normalmente tem uma janela curta de duração, 

dada a volatilidade dos preços das ações. 
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Além disso, esse tipo de negócio, bem como qualquer outro, se baseia em 

decisões, pois são elas que vão direcionar as ações. Daí a importância do processo 

decisório e do estudo dos fatores que o desencadeiam, no caso, o conhecimento e 

as estratégias adotadas. 

 

2.2 Aprendizagem e tomada de decisão  

 

Silva (2002) aceita que conhecimento é o processamento de dados para que 

eles atinjam valor informacional. Esse valor variará de acordo com cada indivíduo 

processador de dados, logo, os mesmos dados podem gerar informações diferentes 

de acordo com o conhecimento de quem os interpreta. 

 

Já na visão de Zangiski (2009) a competitividade de qualquer organização 

está na adaptação de suas competências de acordo com o ambiente, as quais são 

desenvolvidas a partir da aprendizagem. No caso de uma empresa, esse processo 

de aprendizagem é complexo, envolvendo questões organizacionais com muitas 

pessoas e setores envolvidos. Já quando se trata de um investidor sozinho, a 

aprendizagem se pauta simplesmente nos conhecimentos tácito e explícito. 

 

Por outro lado, ocorre uma breve diferenciação entre conhecimento tácito e 

explícito. O primeiro está relacionado ao know-how da pessoa e sua intuição, algo 

que é construído ao longo de uma vida a partir de experiências vividas. Já o 

segundo vem de um conjunto de regras e lições aprendidas e é desenvolvido com 

cursos, palestras, formação acadêmica, entre outros. (POPADIUK e SANTOS, 2010; 

QUEIROZ, HÉKIS e QUEIROZ, 2010; HÉKIS, 2011). 

 

Os mesmos autores abordam, ainda, como esses dois tipos de 

conhecimento influenciam na previsão de demanda, que é um processo 

extremamente comum no mercado acionário. O conhecimento explícito é usado, 

normalmente, para formalizar e legitimar a previsão, enquanto que o conhecimento 

tácito é abordado por definir o feeling, ou intuição, em relação à previsão. 

 



  

 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

116 

 

GESTÃO DO CONHECIMENTO NA DEFINIÇÃO DE 

INVESTIMENTOS NO MERCADO ACIONÁRIO 

Gestão & Conhecimento, v. 7, n.1, jan./jun. 2013: 105 - 128 

Nonaka e Takeuchi (1997), reforçado por Silva (2004), dividem o processo 

de aprendizagem em quatro tipos. O primeiro é a socialização, que é o 

desenvolvimento do conhecimento tácito de um indivíduo a partir do tácito de outro. 

Ocorre com diálogos e discussões, valorizando as experiências e intuições, bem 

como nas experiências de brainstorming, como valoriza Alvarenga Neto (2005). A 

externalização transforma o conhecimento tácito em explícito, através da criação de 

modelos de representação, conceitos, hipóteses e regras. 

 

A combinação consegue juntar diversos conhecimentos explícitos de uma 

pessoa e torná-los explícitos em outra a partir do agrupamento deles, seguido de 

pensamento lógico e dedução, sendo comum na educação formal. Existe ainda a 

internalização, que consiste em pegar algum conhecimento explícito e transformá-lo 

em tácito, conforme Quadro 1. 

 

Quadro 1 – As transformações de conhecimento 

 

  
APÓS TRANSFORMAÇÃO 
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T
Á

C
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O
 SOCIALIZAÇÃO  EXTERNALIZAÇÃO 

 

Fonte: adaptado de Nonaka e Takeuchi, 1997. 

 

Baker e Sinkula (1999) afirmam que a aprendizagem possui uma relação 

positiva com o desempenho de um negócio. Eles defendem que ela flexibiliza a 

orientação para o mercado, o que é importante para qualquer investidor, que deve 

aplicar as técnicas aprendidas nos cursos e livros (conhecimento explícito), mas 
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deve estar atento a sua intuição e experiência (conhecimento tácito) na volatilidade 

do mercado acionário. 

 

Neste sentido, Sinkula, Baker e Noordewier (1997) mostram a importância 

do compartilhamento do conhecimento como forma de aumentar a eficiência da 

aprendizagem. Segundo eles, a maior dificuldade no processo de aprendizagem é 

saber o que aprender, problema que pode ser sanado com a colaboração mútua 

entre organizações (ou indivíduos). 

 

A aprendizagem faz parte da criação do conhecimento, que por sua vez 

define uma organização. Daí a importância que o gerenciamento desse processo, 

feito a partir da gestão do conhecimento, na tomada de decisão. Dada essa 

importância, Alvarenga Neto (2005) define um conjunto de boas práticas para a 

gestão do conhecimento, e algumas delas são o compartilhamento e a valorização 

do conhecimento individual, bem como a disseminação da informação. 

 

Assim, pode-se concluir que o conhecimento é um dos pilares da 

organização, definindo como serão traçadas estratégia, como serão tomadas as 

decisões e como serão implementadas as ações, e a aprendizagem é um dos 

processos da gestão do conhecimento que permite adaptar o conhecimento dos 

membros da organização às necessidades existentes. 

 

3. METODOLOGIA 

 

A metodologia adotada consiste basicamente em três passos: o estudo do 

referencial bibliográfico, o estudo de caso na empresa de investimentos Platinum, 

filial em Natal da Um Investimentos e a análise dos tipos de transformações do 

conhecimento com a utilização da experiência em investimentos de um dos autores 

como ferramenta de auxílio, bem como ilustrado na Figura 2. 
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Figura 2 – Metodologia empregada no estudo 

 
Fonte: Autores, 2011. 

 

O primeiro passo foi a pesquisa descritiva e teórica buscando conhecer 

melhor o mercado de capitais e seus principais aspectos, assim como o processo 

decisório, que representa, para o mercado de investimentos, um fator de grande 

importância. Também foi estudada a relação da aprendizagem com a tomada de 

decisão, uma vez que a instrução financeira e mercadológica faz parte do papel de 

uma corretora. 

 

Em seguida, foi realizado um estudo de caso na Platinum focado nas 

transformações de conhecimento que ocorrem junto aos investidores. O foco desse 

artigo está na gestão do conhecimento devido à limitação de analisar somente a filial 

em Natal, que tem como principal função tratar a educação financeira e 

mercadológica. Os fluxos de informação para indicações de investimentos e 

operações são feitos pela matriz, a Um Investimentos, em São Paulo. 

 

4. ESTUDO DE CASO 

 

4.1 Aspectos históricos  

 

A presente seção visa apresentar os aspectos históricos da empresa Um 

Investimentos (Matriz) e da Platinum (Filial). 

Pesquisa sobre 
mercado de 

capitais
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transformações 
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4.1.1 Um Investimentos 

 

Uma das líderes no mercado de clubes de investimento entre as corretoras 

independentes, a empresa Um Investimentos deu início a uma nova fase, após a 

reestruturação de suas operações e criação de um portal eletrônico que funciona 

como um braço direito dos investidores no mercado de capitais.  

 

Atualmente, a corretora possui mais de 40 escritórios nas principais cidades 

do país. São mais de 370 portfólios administrados com patrimônio em torno de 350 

milhões e mais de 29 mil clientes cadastrados, sendo 90% pessoas físicas.  

 

No mercado de renda variável, a Um Investimentos oferece a seus clientes 

tecnologias avançadas para operações via internet, sempre se modernizando e 

lançando novidades a todo o momento e também atua através de uma mesa de 

operações especializada em assessorar os clientes na busca por oportunidades e na 

própria execução das ordens, priorizando sempre a prontidão no atendimento. 

 

A empresa negocia ações, opções, termo, futuro, à vista, operações 

descobertas e derivativos, além de participar de ofertas públicas, IPO’s, abertura de 

capital de novas empresas junto ao mercado acionário e lançamento de debêntures 

junto ao mercado de renda fixa. Neste último, a mesa de operações é extremamente 

ativa no segmento de títulos públicos, debêntures, CDB’s, CCB’s, CRI’s, CCI’s, 

TDA’s,  FDIC’s,  Swaps, CETIPNET e Bovespa FIX.  

 

A Um Investimentos também atua na BM&F através de mesas 

especializadas, disponibilizando informações sobre o futuro do Ibovespa, dólar e 

mercados agrícolas, como forma de reduzir riscos e maximizar resultados. A 

Corretora faz, ainda, a estruturação de projetos imobiliários, com gestão, 

estruturação e captação, e elabora estudos e projetos para precificação de fusões e 

aquisições internas e externas, bem como coordenação das negociações nessa 

área. Em leilões especiais, como os de energia, concessões e privatizações, a 

corretora também representa seus clientes. 
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4.1.2 Platinum  

 

A empresa Um Investimentos Platinum foi à primeira corretora de bolsa de 

valores a se instalar em Natal, fundada em 2009. A empresa passou por uma 

reestruturação e abriu um novo escritório em agosto de 2010, e se localiza hoje no 

bairro de Candelária. 

 

Além do fundador do escritório, a empresa possui outros quatro 

colaboradores, todos eles certificados pela Associação Nacional das Corretoras de 

Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD), e com ampla 

experiência no mercado de capitais. 

 

Assessora os investidores da Um Investimentos de Natal, em toda a gama 

de operações que a corretora Um Investimentos possui, tanto em operações mais 

conservadoras como é o caso da renda fixa, quanto nas mais arrojadas como é o 

caso dos Day-trades em commodities. Atualmente possui mais de 100 clientes, 

tendo em sua custódia um valor total de 2 milhões de reais.  

 

5. ANÁLISE DA REALIDADE INVESTIGADA – O PROCESSO DE 

APRENDIZAGEM 

 

Nesta seção avaliou-se o processo de aprendizagem da empresa objeto de 

estudo, em quatro tipos de acordo com os argumentos discutidos por Nonaka e 

Takeuchi (1997). O primeiro é a socialização, que é o desenvolvimento do 

conhecimento tácito de um indivíduo a partir do tácito de outro. A externalização 

transforma o conhecimento tácito em explícito, através da criação de modelos de 

representação, conceitos, hipóteses e regras.  

 

A combinação consegue juntar diversos conhecimentos explícitos de uma 

pessoa e torná-los explícitos em outra a partir do agrupamento deles, seguido de 

pensamento lógico e dedução, sendo comum na educação formal. E a 

internalização, que consiste em pegar algum conhecimento explícito e transformá-lo 

em tácito 



  

 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

121 

 

GESTÃO DO CONHECIMENTO NA DEFINIÇÃO DE 

INVESTIMENTOS NO MERCADO ACIONÁRIO 

Gestão & Conhecimento, v. 7, n.1, jan./jun. 2013: 105 - 128 

 

5.1 Socialização 

 

A socialização é outro processo do conhecimento que é importante para o 

sucesso de um investidor, já que a troca de experiências através de uma conversa 

informal com o operador da corretora é válida e estimula o investidor a buscar mais 

conhecimento e se aprofundar no tema. Escutar cases de sucesso e de fracasso o 

incentiva a entender as dificuldades e variáveis presentes no mercado de renda 

variável. 

 

Porém, ao conversar com amigos ou com operadores de bolsa de valores, o 

investidor deve estar ciente de que sucesso passado não implica em sucesso 

presente, ou seja, não há fórmula mágica de sucesso para o mercado acionário. 

Qualquer investidor deve estar muito atento a isto e procurar embasar as suas 

operações muito mais na análise técnica ou fundamentalista do que em conversas 

informais. No mercado acionário, não há dono da verdade, e, por mais experiente 

que o operador seja, ele nunca terá certeza sobre a rentabilidade do investimento 

que realiza. 

 

Todo investidor iniciante que conversar com um operador de bolsa de 

valores e pedir para lhe contar algumas operações realizadas recentemente, vai 

escutar muito mais histórias de sucesso do que de fracasso. Isso é natural, pois 

qualquer pessoa prefere transmitir histórias positivas de sucessos a de fracassos. 

Além disso, o operador deseja que o investidor iniciante se estimule com o tema e 

inicie as suas operações. 

 

Portanto, as conversas informais e os brainstorms com operadores são 

muito mais valiosos quando o investidor já leu alguns livros e já possui um 

conhecimento prévio, pois nesses casos a conversa se torna mais técnica e mais 

operacional, e menos um conto de histórias sobre a bolsa de valores. Essas 

conversas normalmente ocorrem presencialmente, através de chats na internet ou 

por telefone. 
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5.2 Externalização 

 

O processo de externalização está relacionado à criação de métodos, regras 

e hipóteses, ou seja, transforma conhecimento tácito em explícito. Percebe-se que 

não há esse tipo de processo ocorrendo na corretora, há que o fluxo de informação 

entre a corretora e o cliente é unilateral, não havendo feedback. 

 

Esse tipo de transformação acontece quando um investidor escreve um livro, 

por exemplo, já que dessa forma ele transforma seus conhecimentos tácitos em uma 

metodologia de investimentos, que será explicitada para os leitores. 

 

5.3 Combinação  

 

O mercado de capitais proporciona inúmeras possibilidades de 

investimentos, mas para ter um bom retorno sobre o investimento, coisa que todo 

investidor espera, seja iniciante ou avançado, é preciso possuir conhecimento.  

Possuir uma visão geral do mercado que se deseja operar, conhecendo as 

instituições envolvidas, quais as instituições reguladoras, os custos de cada 

operação, as possibilidades de retorno e os riscos envolvidos. 

 

São inúmeras as variáveis envolvidas no mercado de renda variável, e 

sabendo dessa complexidade de possibilidades, riscos e oportunidades, as 

corretoras investem cada vez mais na formação e capacitação de seus clientes 

através da administração de cursos e palestras. 

 

A Platinum está nesse mesmo caminho, administrando cursos e palestra 

para todos os níveis de investidores, desde os iniciantes até os mais experientes. Os 

cursos dão a base que os investidores necessitam para iniciar os seus 

investimentos, e a combinação desses conhecimentos explícitos são fundamentais 

para que os investidores dêem o primeiro passo e comecem a realizar suas 

operações. 
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Muitos desses cursos buscam ensinar que para realizar qualquer 

investimento, por mais baixo que esse seja, deve-se ter um planejamento. Nesse 

planejamento, deve-se incluir onde e quanto investir, qual é o retorno esperado, 

quais os limites de perdas aceitáveis dentro dessa operação e os riscos envolvidos.  

 

O planejamento deve ser feito levando-se em conta os seguintes pontos: 

com base na razão risco e benefício e nas oportunidades do momento, determina-se 

em qual ação vai-se investir; levando-se em conta o capital que o investidor deseja 

comprometer na operação determina-se o quanto se deseja investir; em seguida, 

estipula-se uma projeção para aquela ação fixando um ponto de entrada, ou seja, o 

preço de entrada e qual o melhor momento para sair da operação, ou seja, o preço 

alvo da operação.  

 

Os riscos envolvidos podem ser estudados pela Análise Fundamentalista, 

que acompanha as informações e os relatórios emitidos pela empresa, e/ou pela 

Análise Técnica, que se atenta exclusivamente as variações do preço do ativo, ou 

seja, só se preocupa com o acompanhamento gráfico da ação. 

 

Os cursos são voltados a ensinar diversas estratégias, sejam na Análise 

Fundamentalista ou Técnica, para definir os pontos especificados no planejamento 

da operação. A combinação do conhecimento dessas estratégias gera um novo 

conhecimento explícito, que é a estratégia própria de cada investidor, a metodologia 

com uma seqüência definida de análises que ele utiliza para direcionar seus 

investimentos. 

 

5.4 Internalização 

 

A internalização do conhecimento explícito ocorre ao transformá-lo em tácito, 

o que ocorre durante a colocação do conhecimento na prática. Os Home Brokers 

possuem uma opção de simulação de investimento, na qual o investidor pode “fingir” 

que está investindo, mas usando índices reais de mercado. 
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Dessa forma ele consegue verificar como seria seu desempenho com o 

conhecimento que já possui, além de adquirir conhecimentos práticos a partir da 

vivência do cotidiano das operações do mercado acionário. Assim, ele consegue 

canalizar seu conhecimento explícito adquirido nos cursos a partir do processo de 

combinação e transformá-lo em conhecimento tácito. 

 

Esse processo é de suma importância, pois faz parte da construção do 

know-how do investidor, e é algo que a corretora não consegue controlar. É nele que 

ocorre a real diferenciação de cada investidor, pois é aí que ele descobre seu perfil 

de investimentos, sem contar que passa a verificar como suas emoções afetam sua 

decisão. 

 

6. RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

Ao analisar todas as formas de transformação do conhecimento na 

educação sobre o mercado de valores, percebe-se a existência de um fluxo contínuo 

de conhecimento, que se dá entre a corretora e seus clientes, conforme 

demonstrado na Figura 3. 

 

Figura 3 – Fluxo de conhecimento observado 

 

Fonte: Autores, 2011. 



  

 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

125 

 

GESTÃO DO CONHECIMENTO NA DEFINIÇÃO DE 

INVESTIMENTOS NO MERCADO ACIONÁRIO 

Gestão & Conhecimento, v. 7, n.1, jan./jun. 2013: 105 - 128 

 

A princípio, sem qualquer tipo de conhecimento, o novo investidor assiste a 

palestras e cursos e tem vários conhecimentos explícitos combinados. Ao colocar 

esses conhecimentos em prática com simuladores no processo de internalização, 

transforma-os em tácitos. A partir do momento em que começa a investir e busca 

conversar com os operadores da corretora, desenvolve seu conhecimento tácito com 

o processo de socialização. 

 

Percebe-se que na corretora não ocorre a externalização, e dessa forma o 

ciclo destaca não se completa. Isso dá porque o cliente, após desenvolver-se como 

investidor, não volta à corretora para acrescentar algo a ela. É interessante que os 

próprios clientes da Platinum sejam chamados para dar palestras, e dessa forma 

externar seu conhecimento tácito, transformando-o em explícito. 

 

Como defendido no referencial teórico, uma das boas práticas na gestão do 

conhecimento é a disseminação da informação, e isso deve ocorrer não apenas da 

corretora para o cliente, mas do cliente para a corretora também. Esse processo 

permite que ambas as partes evoluam em proporções semelhantes, o que é 

importante já que um depende do outro para obter êxito no mercado acionário. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É interessante verificar a importância de estudar os fluxos de informação e 

as transformações de conhecimento em uma organização, pois esses processos 

simplesmente a definem, mostrando exatamente quais são as atividades realizadas 

e as falhas existentes. 

 

O estudo de caso apresentado é uma prova disso, pois demonstra como o 

conhecimento influencia no sucesso tanto da corretora, como do investidor, e define 

um fluxo interessante para tratar de aprendizagem e tomada de decisão. 

 

A aprendizagem é o que permite à organização se adaptar ao ambiente 

externo, evoluindo para alcançar seus objetivos, e as transformações de 
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conhecimento são etapas desse processo, tais quais as etapas de um processo 

produtivo comum, porém com outros recursos a serem transformados e recursos de 

transformação, no caso, as pessoas que compõem a organização, havendo 

agregação de valor ao conhecimento delas. 

 

No caso das corretoras de valores, é necessário que elas também aprendam 

com seus clientes, uma vez que a relação entre eles é bem mais próxima do que em 

outros tipos de negócio. Isso se deve ao fato de que a corretora não apenas vende 

um produto ao investidor, na verdade eles investem juntos em um mercado 

extremamente complexo. 

 

Dessa forma, pode-se concluir que o compartilhamento de informações e a 

gestão do conhecimento estão no cerne dessas organizações, assim como a gestão 

de operações está no cerne de uma indústria, pois o conhecimento passa a ser um 

agente transformador no processo considerado. 
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