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Neste mundo competitivo é necessário ter equipes criativas. Mas isso é insuficiente.  

As equipes precisam de ferramentas e técnicas para produzir idéias e para usar a criatividade 

(Sheldon Buckler – Vice presidente da Polaroid) 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esta dissertação, 

Primeiramente a Deus, 
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Ao meu esposo Jailson Júnior.  
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RESUMO 

 

O estudo analisa o processo de Gestão do Conhecimento e Inovação Tecnológica nas Micro e 
Pequenas empresas no Rio Grande do Norte e propõe ações que possam contribuir para o 
desenvolvimento regional e a competitividade das MPEs. Apresenta como a Inovação 
Tecnológica pode contribuir para tornar as MPEs empreendedoras com atividades inovadoras 
e competitivas. Define as fases e atividades do processo de construção do conhecimento nas 
organizações de pequeno porte. Examina o processo de Inovação, Pesquisa e 
Desenvolvimento (P&D) nas MPEs. Identifica o uso da Gestão do Conhecimento e inovação 
tecnológica nas práticas administrativas e de interação social ao influenciar a competitividade 
das MPEs. Aborda as comunidades de prática como difusoras do conhecimento e da 
aprendizagem. Para a obtenção dos dados foram utilizados questionários com perguntas 
fechadas de múltipla escolha, entrevistas e observações diretas com as empresas. Os 
questionários e as entrevistas abordaram os temas de Inovação, Gestão do Conhecimento e 
Inteligência competitiva nas MPEs. A amostra constituiu-se por um total de 13 Micro e 
Pequenas empresas vencedoras do Prêmio MPE Brasil de Competitividade, promovido pelo 
SEBRAE no Estado do Rio Grande do Norte. Os questionários de avaliação versam sobre a 
Gestão do Conhecimento (Diagnóstico de GC - Modelo de Bukowitz e Williams, 2002) e o 
processo de Inovação Tecnológica (Adaptação da ANPEI – Associação Nacional de Pesquisa, 
Desenvolvimento e Engenharia das empresas Inovadoras). Com a análise dos resultados, 
conclui-se que as MPEs percebem a gestão do conhecimento, porém não formalizam as 
práticas gerenciais de forma que facilitem a disseminação das informações. Logo, estas 
empresas precisam de suportes adicionais que as direcionem para as atividades inovativas que 
gerem um valor agregado e competitividade no mercado. 
 
 
 
Palavras-chaves: Sociedade do conhecimento. Gestão do conhecimento. Inovação 
tecnológica. Vantagem competitiva. Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Norte. 
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ABSTRACT 

 

 

The study examines the process of Knowledge Management and Technological Innovation in 
Small and Micro Enterprises (SME) in Rio Grande do Norte, Brazil, and proposes actions that 
can contribute to regional development and competitiveness of SME. Presents as 
technological innovation can help to make the SME entrepreneurial activities with innovative 
and competitive. Defines the phases and activities of the construction of knowledge in small 
organizations. Examines the process of Innovation, Research and Development (R & D) in 
SME. Identifies the use of knowledge management and technological innovation in 
management practices and social interaction to influence the competitiveness of SME. Covers 
the communities of practice as a diffuser of knowledge and learning. To obtain the data were 
used questionnaires with closed questions with multiple choice, direct observations and 
interviews with companies. The questionnaires and interviews covered the topics of 
Innovation, Knowledge Management and Competitive Intelligence on SME. The sample 
consisted of a total of 13 Small and Micro Enterprises Award winning MPE Brazil 
Competitiveness, sponsored by SEBRAE in the State of Rio Grande do Norte. The 
assessment questionnaires dealing with the Knowledge Management (KM Diagnostics - 
Model Bukowitz and Williams, 2002) and the process of Technological Innovation 
(Adaptation of ANPEI - National Association for Research, Development and Engineering of 
Innovative Companies). With the analysis, we concluded that the SME perceive knowledge 
management, but not formalized management practices so as to facilitate the dissemination of 
information. Soon, these companies need additional supports to direct them to the innovative 
activities that generate added value and competitiveness in the market. 
 
 
 
Keywords: Knowledge-based society. Knowledge management. Innovation. Competitive 
Advantage. Micro and Small Enterprises of Rio Grande do Norte. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A palavra “inovar” deriva do latim in + novare, que significa “fazer novo”, renovar ou 

alterar. De forma simples, inovação significa ter uma nova idéia ou por vezes, aplicar as 

idéias de outras pessoas em novidades ou de uma forma nova. Quase sempre que se fala em 

“nova economia”, “sociedade pós-industrial” ou “era do conhecimento”, o que vem a mente é 

a imagem das empresas de sucesso, as grandes organizações. Mas e a pequena empresa? E o 

empreendedor solitário? E a microempresa? Mesmo as empresas médias raramente se vêem 

bem posicionadas neste novo contexto. 

Segundo a Associação Nacional de Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia das 

Empresas Inovadoras – ANPEI, a Inovação é considerada como uma “transformação do 

conhecimento em novos produtos e/ou processos ou na melhoria destes, que gerem valor 

econômico e/ou social para a empresa inovadora ou para a sociedade”. 

Na sociedade do conhecimento e no cenário globalizado do século XXI não é mais 

novidade que, para participar da economia mundial de uma forma cada vez mais digna e 

menos dependente, o aumento da competitividade das empresas é fator fundamental em todas 

as regiões e setores, cabendo as empresas do mercado se adaptar a essa realidade, ou seja, 

inovar sempre. Entretanto, a revolução científico-tecnológica do século XX levou o desafio da 

competitividade para além da redução de custos e do aumento da qualidade, impondo às 

empresas a necessidade permanente de inovar.  

Inovar em produtos e serviços, inovar em processos, inovar em tecnologias de gestão e 

em modelos de negócios é a palavra de ordem para estabelecer diferenciais competitivos que 

permitam enfrentar o avanço da concorrência nos mercados nacional e internacional. A 

cultura das pequenas novas empresas do “mãos à obra” fornece um fértil campo para a 

inovação.  

Tem-se a Inteligência Competitiva ou IC como uma disciplina necessária e ética para a 

tomada de decisões baseadas na compreensão do ambiente competitivo. Pesquisas mostram 

que empresas com programas de IC bem estabelecidos obtêm maiores ganhos por ação do que 

aquelas da mesma indústria que não tem programas de IC. Entretanto, pequenas e médias 

empresas, assim como as de grande porte, têm de competir no mercado. É tão importante para 

aqueles que tomam decisões em empresas de pequeno ou médio porte saber o que está por vir, 

quanto para os presidentes das grandes empresas (PASSOS, 2005). 

No entanto, a questão das MPEs na era do conhecimento é complexa por vários fatores. 

Em primeiro lugar, o universo das MPEs é muito heterogêneo, abrangendo realidades 
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regionais e setoriais muito diferentes, desde empresas em setores tradicionais com processos 

artesanais, até firmas em setores dinâmicos com muito investimento em inovação.  

Logo, serão abordadas as aplicações e teorias da Gestão do Conhecimento, da Inovação 

e da Inteligência competitiva às micro e pequenas empresas. Pretende-se também, discutir 

possibilidades de uso dessa abordagem para empresas de pequeno porte e como elas podem se 

posicionar competitivamente nesse novo cenário. 

Este estudo tem como objetivo geral, analisar o processo de Gestão do Conhecimento e 

Inovação Tecnológica nas Micro e Pequenas empresas no Rio Grande do Norte e propor 

ações que possam contribuir para o desenvolvimento regional e a competitividade das MPEs, 

enquanto que os objetivos específicos são: Apresentar como a Inovação Tecnológica pode 

contribuir para tornar as MPEs empreendedoras com atividades inovadoras e competitivas; 

Definir as fases e atividades do processo de construção do conhecimento nas organizações de 

pequeno porte; Examinar o processo de Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) nas 

MPEs; Identificar o uso da Gestão do Conhecimento e inovação tecnológica nas práticas 

administrativas e de interação social ao influenciar a competitividade das MPEs. 

Quanto a relevância acadêmica espera-se que este estudo proporcione um maior 

aprofundamento no que diz respeito à Inovação em MPEs para os profissionais, graduandos e 

pós-graduandos interessados na área e que possam relacionar as mais diversas estratégias 

empresariais adotadas para a inovação e competitividade nas empresas de pequeno porte.  

A relevância do problema decorre dos benefícios que sua solução pode trazer. Gil (1999, 

p.51) destaca que [...] “o problema será relevante à medida que as respostas obtidas trouxerem 

conseqüências favoráveis a quem propôs”. Outros autores como Cooper e Schindler (2003) e 

Malhotra (2001) têm demonstrado que o problema é um ponto crítico: sua definição incorreta 

ou inadequada é uma das maiores causas dos fracassos das pesquisas. Malhotra (2001) 

observa que a clara identificação e definição do problema de pesquisa são essenciais para o 

mesmo. Portanto, no decorrer deste estudo, serão apresentados conceitos e explanações acerca 

das problemáticas descritas a seguir e de acordo com os resultados da pesquisa realizada pela 

autora. 

 

� As empresas competitivas são consideradas as mais inovadoras? 

� O processo de gestão do conhecimento auxilia nas práticas da inovação tecnológica e 

vantagem competitiva? 

� A inteligência Competitiva contribui para a implementação de estratégias tecnológicas 

em MPEs? 
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A dinâmica da competição, no qual uma empresa enfrenta sua vizinha, cada vez mais 

está se tornando obsoleta. Num processo de aceleração da globalização, a competição deixa 

de ser com o vizinho do lado e passa a ser com uma outra região do planeta, que conseguiu 

organizar seus recursos de maneira mais produtiva, disponibilizando os mesmos produtos e 

serviços a um custo menor. A revolução tecnológica, base da economia competitiva moderna, 

proporciona o ambiente adequado para desenvolver estratégias inovadoras, a base científica 

para o desenvolvimento de novas tecnologias e a capacitação de recursos humanos de alto 

nível, estruturando empresas de base tecnológica cada vez mais competitivas. 

A escolha do tema deve-se às discussões surgidas durante o curso de especialização que 

se tratava da Gestão do conhecimento nas Micro e pequenas empresas. A partir de então, 

despertou-se o interesse em abordar o assunto, visto que é de suma importância analisar o 

processo de inovação em uma empresa a partir da implantação da Gestão do Conhecimento 

para se obter vantagem competitiva no mercado. Uma das intenções da dissertação é abordar 

o processo de Gestão do Conhecimento, Inovação e Inteligência competitiva. Um exemplo 

disso seria transformar o conhecimento tácito em conhecimento explícito nas empresas, onde 

os administradores não precisariam depender de um funcionário em longo prazo para se obter 

informações a respeito da empresa ou serviço, pois com o conhecimento explícito já estaria 

diagnosticada e disseminada a informação que aquele funcionário adquiriu em um 

determinado momento. Além disso, considera-se que, na sociedade atual, precisamos ter 

idéias inovadoras para gerar um diferencial competitivo no mercado atual.  

O tema inovação tem sido intensamente debatido nos últimos anos no Brasil, tanto pelo 

governo e academia como pelo setor empresarial, tornando-se os principais atores no 

chamado sistema nacional de inovação. Da mesma forma que durante os anos 90 o país, de 

uma forma geral, e as empresas em particular vivenciaram o movimento da qualidade total, 

alguns especialistas acreditam que a inovação é o grande tema do século XXI. 

Foi a partir de 2001, com a realização da 2ª Conferência Nacional de Ciência, 

Tecnologia e Inovação pelo MCT, que governo e sociedade passaram a discutir o tema mais 

intensamente, momento em que a inovação foi incorporada ao binômio C&T no discurso 

governamental. Entretanto, dentre outras iniciativas, vale destacar que em 1980 surgiu a 

Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica (ABIPTI), em 1984 foi criada 

a Associação Nacional de Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia das Empresas Inovadoras 

(ANPEI) e, em 1987, a Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos 

Inovadores (ANPROTEC).  
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Essas três associações — que têm em comum a busca do desenvolvimento tecnológico 

— envolvem institutos de pesquisa, sobretudo públicos na maior parte do tempo, empresas 

que declaradamente investem em pesquisa, desenvolvimento e inovação, universidades e 

incubadoras tecnológicas. Dado o tema em comum, visto sob diferentes perspectivas, em 

1997 elas criaram a Aliança Estratégica para Promoção da Inovação Tecnológica, como uma 

tentativa de unir esforços, trocar informações e fortalecer uma representação institucional para 

discutir políticas de inovação no país. Atestada e reconhecida a importância da inovação pelos 

setores público e privado, em que medida há convergência desses esforços? Existe uma 

sinergia que conduza à melhores resultados em termos de inovação às empresas e ao país? Se 

por um lado, a literatura aponta para um modelo sistêmico e para a interação cada vez maior 

entre os diferentes atores no processo de inovação, pode-se dizer que no Brasil esta é uma 

realidade ainda incipiente (HIRATA, 2007). 

Há um consenso quanto ao fato da inovação acontecer na empresa e, como as 

experiências de outros países têm demonstrado, ela não está sozinha nesse processo de inovar. 

Ao contrário, é de fundamental importância a existência de políticas públicas perenes e 

consistentes de estímulo à inovação, bem como maior proximidade com universidades e 

centros de pesquisa que fornecem subsídios essenciais à capacidade de inovação das 

empresas (HIRATA, 2007). 

Como fator atenuante dessa realidade, Hirata (2007) afirma ser preciso lembrar que a 

preocupação com a inovação ainda é algo relativamente novo no país. Não há uma cultura, 

uma tradição em se investir em P&D. Salvo algumas poucas empresas e setores que de fato 

pautaram seu desenvolvimento em inovação tecnológica, a grande maioria das empresas tinha 

outras preocupações que no momento eram mais caras, ou simplesmente negligenciaram a 

inovação como fator de aumento de sua competitividade. 

No entanto, a problematização deste estudo está inserida em uma estratégia regional, ou 

seja, micro e pequenas empresas no RN que ganharam o prêmio MPE Brasil de 

Competitividade na região. Pretende-se então elaborar estratégias para conseguir o 

conhecimento certo para as pessoas certas na hora certa, ajudando as pessoas a transformarem 

a informação e o conhecimento em ação. Para isso, será preciso desenvolver e distribuir 

produtos e serviços de forma mais rápida e eficiente, além de enfatizar o compartilhamento de 

novas idéias e experiências dentro de uma organização, o que poderíamos chamar de 

inovação, tanto no aspecto pessoal quanto no aspecto tecnológico, na qual devemos sempre 

apoiar pessoas criativas. 
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Este estudo está dividido em 09 capítulos, a saber: 

O segundo capítulo “Micro e Pequenas Empresas (MPEs) no Brasil” caracteriza e 

conceitua as MPEs no Brasil, mostrando também as classificações brasileiras para Micro e 

Pequenas Empresas. Utiliza o critério adotado tradicionalmente pelo SEBRAE, baseada na 

quantidade de empregados, como principal critério a ser abordado durante todo este estudo. 

Apresenta dados relativos a distribuição das MPEs no RN, assim como localidades e e por 

segmentos de atividade. 

O terceiro capítulo “A Gestão do Conhecimento e a Inovação Tecnológica como 

Insumo básico para a vantagem competitiva das empresas” apresenta o papel da gestão do 

conhecimento no desenvolvimento tecnológico e, particularmente, no potencial de melhoria 

dos produtos já existentes e na criação de novos produtos. Relata que é preciso inovar e 

adquirir sucessivamente novos conhecimentos organizacionais, para poder estar sempre 

apresentando uma postura competitiva - de verdadeiro empreendedor - neste cenário mutante 

da sociedade do conhecimento. Aborda o ciclo da Gestão do Conhecimento de Bukowitz e 

Williams e o conceito de Gestão do Conhecimento destes autores, caracterizando as seções do 

Diagnóstico de GC de Bukowitz e Williams, o qual apresenta o lado tático e o lado 

estratégico. 

O quarto capítulo “A Inteligência Competitiva como fator primário para o sucesso 

da empresa” retrata a Inteligência Competitiva como um processo para a aquisição de 

informações estratégicas, que provêm do ambiente competitivo. Considera que as 

organizações encontram-se em um cenário no qual a atitude competitiva é essencial. Alerta 

que ser competitivo é “manter-se 'alerta', sempre atualizado”, e que informação é um recurso 

estratégico para a organização. Assim, o processo de IC torna-se essencial por suprir essa 

necessidade de informação atualizada. Daí a necessidade de reunir e analisar as informações 

para auxiliar o processo de tomada de decisões. 

O quinto capítulo “As Comunidades de Prática como difusoras do Conhecimento e 

do aprendizado” apresenta os tipos de comunidades e seus relacionamentos. Mostra o 

modelo do processo de conversão do conhecimento como uma forma de inovar e representar 

o conhecimento. Aponta as Tecnologias Web 2.0 como uma segunda geração de percepção da 

comunidade de serviços orientados para web, como sites de redes sociais, blogs, entre outros, que facilitam uma 

web mais social onde todos são capazes de se comunicar, participar, colaborar e acrescentar e editar o espaço de 

informação. 

 O sexto capítulo “Metodologia” descreve os tipos de pesquisa adotados neste estudo.  

Os procedimentos metodológicos utilizados foram questionários com perguntas fechadas de 
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múltipla escolha, entrevistas e observações diretas com as empresas. Os questionários e as 

entrevistas abordaram os temas de Inovação, Gestão do Conhecimento e Inteligência 

competitiva nas MPEs. A amostra constituiu-se por um total de 13 Micro e Pequenas 

empresas vencedoras do Prêmio MPE Brasil de Competitividade, promovido pelo SEBRAE 

no Estado do Rio Grande do Norte. Os dois questionários de avaliação versam sobre a Gestão 

do Conhecimento (Diagnóstico de GC - Modelo de Bukowitz e Williams, 2002) e o processo 

de Inovação Tecnológica (Adaptação da ANPEI – Associação Nacional de Pesquisa, 

Desenvolvimento e Engenharia das empresas Inovadoras). 

O sétimo e o oitavo capítulos “Análise do Questionário 01 - O Processo de Inovação 

e Análise do Questionário 02 – Diagnóstico de Gestão do Conhecimento” apresentam a 

discussão dos resultados corroborando com a literatura existente na área, a partir dos gráficos 

e tabelas referentes aos dados obtidos na pesquisa com as MPEs no RN.  

O nono capítulo “Considerações finais” conclui que MPEs percebem a gestão do 

conhecimento, porém não formalizam as práticas gerenciais de forma que facilitem a 

disseminação das informações. Logo, estas empresas precisam de suportes adicionais que as 

direcionem para as atividades inovativas que gerem um valor agregado e competitividade no 

mercado. 
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2 MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPEs) NO BRASIL 
 
 

Não existe uma convergência quanto a definição no que se refere à conceituação e 

classificação das micro e pequenas empresas (MPE), pois cada país adota formas particulares 

e de acordo com suas realidades de mercado. No Brasil, conforme a Quadro 1, micro e 

pequenas empresas, são definidas pelo Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno 

Porte (Lei nº. 9.841/99) e pelo SIMPLES (Lei nº. 9.317/96), que utilizam como forma de 

classificação, a receita bruta anual. Por sua vez, o SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio a 

Micro e Pequenas Empresas) e a RAIS/MTE (Relação Anual de Informações Sociais / 

Ministério do Trabalho e Emprego do Governo Federal) promovem a classificação das 

referidas empresas baseada no número de empregados que compõe suas estruturas. 

 
Art. 2o Para os efeitos desta Lei, ressalvado o disposto no art. 3o, considera-se: 
I - microempresa, a pessoa jurídica e a firma mercantil individual que tiver receita 
bruta anual igual ou inferior a R$ 244.000,00 (duzentos e quarenta e quatro mil 
reais); 
II - empresa de pequeno porte, a pessoa jurídica e a firma mercantil individual que, 
não enquadrada como microempresa, tiver receita bruta anual superior a R$ 
244.000,00 (duzentos e quarenta e quatro mil reais) e igual ou inferior a R$ 
1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais). (BRASIL. ESTATUTO DA 
MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, 2003) 

 
 

A maioria dos países discrimina as empresas com base no número de empregados, mas é 

freqüente também o uso de algum critério complementar, notadamente o volume de 

faturamento. Mesmo nos casos em que o volume de emprego é a única variável considerada, a 

definição das faixas que servem para o enquadramento das empresas de menor tamanho não 

obedece a um critério uniforme. Na Europa, por exemplo, o conceito de pequena empresa 

(small enterprises) engloba habitualmente as firmas com até 200 empregados. 

(MARKWALD; PESSOA, 2002) 

No Brasil, utiliza-se com freqüência o critério adotado tradicionalmente pelo SEBRAE, 

baseado no número de empregados e também – ainda que nem sempre – no setor de atividade 

da firma. De acordo com o Quadro 1 e, consoante o SEBRAE são consideradas 

microempresas aquelas com até 19 empregados na indústria e até 9 empregados no comércio 

e no setor de serviços; de outro lado, as pequenas empresas são definidas com sendo aquelas 

que possuem, na indústria, de 20 a 99 empregados, e no comércio e serviço, de 10 a 49 

empregados. (MARKWALD; PESSOA, 2002) 
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Ordenamentos 

Jurídicos 

Porte das empresas 
 
Micro Empresa  Pequena Empresa Média Empresa 

Estatuto da MPE 
Receita bruta anual 

R$ 433.000,00 R$ 2.133.000,00. ----------- 

SIMPLES 
Receita bruta anual 

R$ 240.000,00 R$ 2.400.000,00 ------------- 

MTE/RAIS 
Nº de empregados 

0 – 19 20  -  99 100 – 499 

SEBRAE 
Indústria 

Nº de empregados 
0 – 19 20 – 99 100 – 499 

SEBRAE 
Comércio e Serviços 

Nº de empregados 

 
0 – 9 

 
10 – 49 

 
50 – 99 

Quadro 1: Classificações brasileiras para micro e pequenas empresas 
Fonte: Lei 9.841/1999 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte) 

 

Do ponto de vista da sua inserção no mercado, podem-se distinguir duas formas 

fundamentais de MPEs (MONTANO, 1999): aquela que produz certa mercadoria ou serviço 

para o consumidor direto, ou para o distribuidor (ou intermediário comercial); aquela que 

produz certa mercadoria ou serviço para uma grande ou média empresa. 

No primeiro caso, temos uma MPE que produz uma mercadoria (ou serviço), chegando 

a sua etapa final pronta para o consumo; chamamos a esta forma de MPE de “empresa de 

produção final”. Ela se encontra livre no mercado; define (potencialmente) o tipo de produto, 

sua qualidade, seu preço, seu público-alvo. (MONTANO, 2002): 

Desta forma, o mercado objetivo é o próprio consumidor final, ou então um 

intermediário: comércio ou distribuidor. Mas, em qualquer caso, o valor final do produto é 

aquele que vem da própria MPE: a mercadoria que sai destas empresas não recebe nenhum 

valor acrescido após a sua venda por parte desta MPE, já que dele saiu na sua forma final, 

terminal, apta para satisfazer certa necessidade por meio do consumo. 

A outra forma de MPE produz uma mercadoria (ou serviço) para uma grande empresa 

matriz ou subcontratante. Esta última utiliza o produto que compra da primeira como insumo, 

matéria-prima, material ou peças de reposição para a própria maquinaria, produtos necessários 

à sua produção. Desta forma, a MPE subcontratada não tem uma produção destinada a 

satisfazer diretamente as necessidades de consumo da população, devem ser transformadas 

num novo processo de produção. assim, o mercado destas formas de MPE está restrito às 

empresas subcontratantes que utilizam sua produção como insumo. 

Quanto mais especializada seja a produção da grande empresa, quanto mais 

monopolizada esteja sua produção e comercialização, tanto maior dependência gerará na MPE 
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que “gira” em torno dela. É por este motivo que chamamos a esta forma de “empresa 

satélite”.  (MONTANO, 1999) 

As micro e pequenas empresas no crescimento e desenvolvimento do País servem de 

“colchão” amortecedor do desemprego. Constituem uma alternativa de ocupação para uma 

pequena parcela da população que tem condição de desenvolver seu próprio negócio, e em 

uma alternativa de emprego formal ou informal, para uma grande parcela da força de trabalho 

excedente, em geral com pouca qualificação, que não encontra emprego nas empresas de 

maior porte. 

As MPEs atuam geralmente em setores mais tradicionais da economia, como o comércio 

varejista e serviços. As MPEs vêm apresentando um expressivo crescimento no volume de 

pessoas ocupadas no comércio e serviços, passando de 5,5 milhões de pessoas ocupadas em 

1998 para 7,3 milhões no ano de 2001, apresentando aumento acumulado de 32,7% no 

período (IBGE, 2003).  

De acordo com o anuário do SEBRAE (2008), o número de micro e pequenas empresas 

totalizam 2.184.934 no Brasil, conforme tabela 1 a seguir: 

 

 
Tabela 1: Número de estabelecimentos por setor de atividade e porte – Brasil 2006 
Fonte: SEBRAE (2008) 

 

 

A presença das microempresas no interior é marcante, já que 68% delas estão em 

municípios do interior, bem como 60% das pequenas empresas situam-se fora das capitais. 

Considerando todos os portes, os dados mostram que 66,3% estão no interior, enquanto entre 

as médias e grandes a relação é respectivamente 60% e 53%. (SEBRAE, 2008). 
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Tabela 2: Distribuição dos estabelecimentos por setor de atividade e localidade, segundo porte Brasil 2006 (em %) 
Fonte: SEBRAE (2008) 

 

 

Em termos regionais, esta distribuição dos estabelecimentos, independente do porte, 

mostra que nas regiões Sudeste e Sul, a maior presença nas cidades do interior é marcante: 

67% na primeira região e 81% na segunda (SEBRAE, 2008). Naturalmente, isto reflete a 

maior concentração de cidades de médio e grande porte nestas regiões. 

Na Região Norte, onde os mercados se concentram nas capitais, existe um equilíbrio 

maior entre a localização dos estabelecimentos; enquanto no Nordeste 54% dos 

estabelecimentos estão no interior.  

Apenas no Centro-Oeste a maioria dos estabelecimentos está nas capitais. Note-se que 

quando examinadas apenas as micro e pequenas empresas, as proporções dentro das regiões 

se mantêm inalteradas. 

No que se refere ao emprego, o interior concentra 60% do emprego quando considerado 

o conjunto de estabelecimentos. Isoladas as micro e pequenas empresas, a participação das 

cidades interioranas no mercado de trabalho sobe para 64%. 

Em 2006, considerados os setores de atividade econômica, apenas nos serviços e na 

construção, existe relativo equilíbrio na distribuição do emprego entre capital e interior. Entre 

as empresas industriais, o emprego se concentra em 78% no interior, seguindo-se o comércio 

com 63% dos trabalhadores no setor fora das áreas das capitais (Ver tabela 2).. Se 

consideradas apenas as micro e pequenas empresas, o setor de serviços registra maior 
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participação do emprego no interior (55%), situação que se verifica, também na construção 

(56%). (SEBRAE, 2008)  

 

 
Tabela 3: Evolução da distribuição das microempresas, por setor de atividade. Brasil 2002-2006 (em %) 
Fonte: SEBRAE (2008) 

 

A participação de micro e pequenas empresas no conjunto dos estabelecimentos formais 

brasileiros é maciça, e corresponde a 98% do total, entre 2002 e 2006. A partir de 2004, as 

micro e pequenas empresas suplantaram a barreira dos dois milhões de empresas formais e 

empregavam, em 2006, mais de 13,2 milhões de trabalhadores urbanos formais, que 

representam um pouco mais da metade dos empregos urbanos formais do país. 

Do ponto de vista setorial, as micro e pequenas empresas do setor de comércio e de 

serviços representaram 84% do universo de estabelecimentos formais brasileiros, totalizando 

mais de 1,8 milhão de estabelecimentos em 2006 (Ver tabela 3). 

Entre 2002 e 2006, considerando o segmento das microempresas, a participação das 

microempresas no setor comercial passou de 44,5%, em 2002, para 46%, em 2006, enquanto 

nos serviços esta relação caiu de 39,1% para 38,1% (Ver tabela 3). Na indústria e na 

construção a participação ficou relativamente estável. 

No segmento das pequenas empresas a tendência foi a mesma, com crescimento da 

participação do número de microempresas do comércio no total (de 38% para 40%); queda na 

relação das pequenas dos serviços e estabilidade na indústria e construção. 

Quando se considera a quantidade de empregos formais urbanos, verifica-se que no 

setor de comércio, as micro e pequenas respondem por 75,5% do emprego setorial. Nos 

serviços, estas empresas participam com 41,7% do emprego, seguindo-se a construção com 

52% e a indústria com 42,9%. 

 
 
2.1 CARACTERÍSTICAS DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS BRASILEIRAS  
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As Micro e Pequenas Empresas (MPEs) assumem características próprias de gestão, 

competitividade e inserção no mercado, esta seção se dedica a discutir algumas dessas 

características para aprofundamento de sua análise. Segundo Gonçalves (1994) em países 

como o Brasil onde há alto desequilíbrio regional, micro e pequenas empresas podem 

apresentar um importante papel para a descentralização industrial.  

Em adição, as MPEs constituem uma alternativa de ocupação para uma pequena parcela 

da população que tem condição de desenvolver seu próprio negócio e em uma alternativa de 

emprego formal ou informal, para uma grande parcela da força de trabalho excedente, em 

geral com pouca qualificação, que não encontra emprego nas empresas de maior porte (IBGE, 

2003).  

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE desenvolveu em 2003 um amplo 

estudo sobre as principais características de gestão das MPE brasileiras (IBGE, 2003): 

 
1. Baixa intensidade de capital; 

2. Altas taxas de natalidade e de mortalidade: demografia elevada; 

3. Forte presença de proprietários, sócios e membros da família como mão-de-obra 

ocupada nos negócios; 

4. Poder decisório centralizado; 

5. Estreito vínculo entre os proprietários e as empresas, não se distinguindo, 

principalmente em termos contábeis e financeiros, pessoa física e jurídica; 

6. Registros contábeis pouco adequados; 

7. Contratação direta de mão-de-obra; 

8. Utilização de mão-de-obra não qualificada ou semi qualificada; 

9. Baixo investimento em inovação tecnológica; 

10. Maior dificuldade de acesso ao financiamento de capital de giro; e 

11. Relação de complementaridade e subordinação com as empresas de grande porte. 

As características das MPE brasileiras também foram alvos do estudo de Leone (1999). 

Pode-se notar semelhanças entre as abordagens de Leone (1999) e do IBGE (2003) no que 

tange aos aspectos de caracterização das MPE brasileiras. Ambas as fontes revelam traços 

preponderantes na análise das micro e pequenas empresas: gestão informal, escassez de 

recursos e baixa qualidade gerencial.  

A partir desses aspectos pode-se construir uma imagem mais clara da caracterização da 

MPE brasileira, segundo Leone (1999):  
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a) gestão informal: congruência de patrimônio pessoal e empresarial compromete a 

avaliação de desempenho, formulação de estratégias e análise detalhada da situação financeira 

da empresa. Além disso, o alto grau de centralização na figura do empreendedor torna a 

empresa dependente, engessada e sem possibilidade de uma gestão autônoma. A presença de 

um número relativamente significante de funcionários com laços familiares também dificulta 

a capacidade de racionalização de cargos, funções, salários e responsabilidades podendo até 

interferir nos comandos hierárquicos das empresas;  

b) baixa qualidade gerencial pode ser apontada como um desdobramento da gestão 

informal. Preservando uma gestão organizacional informas são mínimas as chances de se 

obter uma qualidade gerencia razoável. Essa falta de qualidade se reflete na ausência de 

informações sobre processos, controles; desconhecimento do mercado e incapacidade de 

construção de uma estratégia competitiva e dificuldade de tomada de decisões com avaliação 

de riscos. Outras dificuldades também podem ser incluídas neste item como contratação 

simplista de mão-de-obra, processo de terceirização pobre e desenvolvimento de inovações 

tecnológicas problemático.  

c) escassez de recursos demonstra uma diferença das MPE brasileiras e MPE de países 

desenvolvidos. Mesmo com um certo grau de baixa qualidade gerencial e gestão informal, as 

MPE nestes países gozam de financiamentos e crédito sem restrições apertadas. As MPE 

brasileiras são escassas em recursos e têm dificuldade de angariar financiamentos tanto 

públicos como privados.  

 
 
2.2 MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

 

A micro e pequena empresa têm uma função muito importante no desenvolvimento do 

País, na produção de produtos e serviços e na geração de emprego, atuando na formalidade.  

No Estado do Rio Grande do Norte, em 2004, no grupo das micro e pequenas empresas 

(MPEs), existiam 31.377 estabelecimentos no comércio, 10.820 no setor de serviços e 7.328 

na indústria (SEBRAE, 2006). 

Conforme os dados da Tabela 4, entre as MPEs do comércio, em 2004, os segmentos 

com maior número de empresas foram: os mini-mercados e mercearias (15,0%); o varejo de 

vestuário (11,5%) e o varejo de materiais de construção (7,8%). Entre os segmentos do 

comércio que apresentaram maior taxa de crescimento no número de estabelecimentos, no 
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período entre 2000 e 2004, destacam-se: o varejo de materiais e equipamentos de escritório e 

informática (aumento de 57,3%) e o comércio de autopeças (aumento de 31,7%). 

 

 
Tabela 4: Distribuição das MPEs do comércio no Rio Grande do Norte por segmentos de atividade em 2000 e 2004. 
Fonte: RAIS/MTE, dezembro/2000 e dezembro/2004. Elaboração: Observatório das MPEs/SEBRAE-SP. 

 

 

No setor de serviços, em 2004 (Ver Tabela 5), as divisões com maior número de MPEs 

foram: os serviços prestados às empresas (26,5%); os serviços de alojamento e alimentação 

(26,4%), com destaque para os restaurantes e o transporte terrestre (9,6%), com destaque para 

o transporte rodoviário de cargas. Entre as divisões do setor de serviços que apresentaram 

maior taxa de crescimento no número de estabelecimentos, no período entre 2000 e 2004, 

destacam-se: as atividades imobiliárias (aumento de 83,9%); o aluguel de veículos, máquinas 

e equipamentos (aumento 65,3%) e a informática (aumento de 56,9%). 
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Tabela 5: Distribuição das MPEs de serviços no RN por segmentos de atividade em 2000 e 2004. 
Fonte: RAIS/MTE, dezembro/2000 e dezembro/2004. Elaboração: Observatório das MPEs/SEBRAE-SP. 

 

 

De acordo com a Tabela 6, verifica-se que na indústria, em 2004, as divisões com maior 

número de MPEs foram: a indústria da construção (36,1%), com destaque para o segmento de 

edificações; a indústria de alimentos e bebidas (17,2%), com destaque para fabricação de 

produtos de padaria e a indústria de confecções (9,1%), com destaque para confecção de 

artigos femininos, masculinos e infantis. 

Portanto, entre as divisões da indústria que apresentaram maior taxa de crescimento no 

número de estabelecimentos, no período entre 2000 e 2004, destacam-se: edição e gráfica 
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(aumento de 44%), a indústria de confecções (aumento de 40,8%) e a fabricação de produtos 

de metal (aumento de 24,5%). 

 

 
Tabela 6: Distribuição das MPEs de indústria no RN, por segmentos de atividade em 2000 e 2004.  
Fonte: RAIS/MTE, dezembro/2000 e dezembro/2004. Elaboração: Observatório das MPEs/SEBRAE 
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A segunda edição do Anuário do Trabalho na Micro e Pequena Empresa (2008), uma 

publicação fruto da parceria entre o SEBRAE e o DIEESE, disponibiliza a todos os 

interessados um conjunto de dados atualizados sobre o perfil e a dinâmica do segmento dos 

micro e pequenos empreendimentos, formais e informais. Torna-se evidente, pois são 

apresentados os números que envolvem o segmento. De acordo com os dados da Relação 

Anual de Informações Sociais (Rais), existiam, em 2006, somente nas áreas urbanas, mais de 

2,2 milhões de micro e pequenos estabelecimentos formais com empregados e, segundo o 

IBGE, em 2003, havia 10,3 milhões de pequenos empreendimentos informais. 

Quando se leva em conta a redução do número de empregos causada pelas mudanças 

tecnológicas e dos processos de trabalho nas grandes empresas, fica explícita a tendência de 

este segmento tornar-se cada vez mais representativo para a geração de trabalho e renda e, 

portanto, para a conformação do mercado de trabalho no país. 

Elas são 97,7% das empresas do estado e empregam 55,2% do pessoal do setor privado. 

O Rio Grande do Norte possui aproximadamente 24,4 mil MPEs, conforme ilustra a tabela 7 

abaixo: 

 
 

 
Tabela 7: Número de estabelecimentos por porte.  Brasil, Grandes regiões e unidades da Federação 2006. 
Fonte: SEBRAE (2008) 
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No RN, o número de microempresas, por setor de atividade corresponde a um total de 

20.797 microempresas em todo o estado, conforme Tabela 8. O setor de comércio apresentou 

10.361 MPEs; Serviços, 7.102; Indústria, 2.219; Construção, 1.115 MPEs. O RN ficou em 

quarto lugar no nordeste e acima de estados como o Maranhão que tem duas vezes a nossa 

população. 

 

 

 
Tabela 8: Número de microempresas por setor de atividade.  Brasil, Grandes regiões e unidades da Federação 2006. 
Fonte: SEBRAE (2008) 

 

 

 
Tabela 9: Número de pequenas empresas por setor de atividade.  Brasil, Grandes regiões e unidades da Federação 2006. 
Fonte: SEBRAE (2008) 
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3 A GESTÃO DO CONHECIMENTO E A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA COMO 

INSUMO BÁSICO PARA A VANTAGEM COMPETITIVA DAS EMPRESAS 

 

A chegada do novo milênio trouxe também a realidade da “era do conhecimento”. 

Pessoas e organizações reconhecem que o conhecimento é o recurso mais importante e que 

aumenta gradativamente de acordo como seu uso. Dados, informações e o conhecimento 

formam a base para o desenvolvimento tecnológico de qualquer tipo. A facilidade com que 

eles podem permear um sistema social define o potencial para a geração de novas tecnologias 

e por decorrência, de mais dados, de mais informações e de mais conhecimento.  

Em função disso, o informacionalismo visa o desenvolvimento tecnológico, na forma de 

acumulação de conhecimentos e maiores níveis de complexidade do processamento da 

informação. É a busca por conhecimentos e informação que caracteriza a função da produção 

tecnológica no informacionalismo (CASTELLS, 2001, p. 35). 

Atualmente, a maioria das empresas opera em um ambiente de conhecimento cada vez 

mais dinâmico.  Trata–se de um “ciclo virtuoso”, onde o crescimento da base de 

conhecimento acarreta no aumento da velocidade de geração de mais conhecimento 

(LANDES, 1998). O papel da gestão do conhecimento no desenvolvimento tecnológico e, 

particularmente, no potencial de melhoria dos produtos já existentes e na criação de novos 

produtos tem se mostrado fundamental  

Conforme assinalado por Sfez (1996, p. 5), o saber sobre o qual a comunicação das 

informações vai incidir já existe e serve para interpretá-la. Mas este saber é, naturalmente, 

formado por mensagens anteriores, geradas por uma aprendizagem social e vindas de uma 

herança cultural, irrigada pelas experiências pessoais. 

Ganha importância assim compreender e promover as condições que propiciem a 

configuração de um sistema de comunicação múltiplo, favorecendo a interação e a cooperação 

local, bem como a difusão e o intercâmbio de diferentes tipos de informações, conhecimentos 

e inovações. 

Nessas interações locais, desenvolve-se um conhecimento coletivo, o qual é 

diferenciado e desigualmente distribuído, podendo ou não constituir importante fonte de 

dinamismo para aquele ambiente. Esse conhecimento coletivo não corresponde simplesmente 

à soma de conhecimentos de indivíduos e organizações; resulta das sinergias geradas a partir 

dos vários tipos de interação; e altera-se inclusive na sua interseção com a circulação 

globalizada de informação e conhecimento. (ALBAGLI; MACIEL, 2004) 
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Cada local ou região dispõe assim de diferentes combinações de características e bens 

coletivos – físicos, sociais, econômicos, culturais, políticos, institucionais – que influenciam 

sua capacidade de produzir conhecimento, de aprender e de inovar. E, no sistema de relações 

que configuram o ambiente local, a dimensão cognitiva dos atores – expressa em sua 

capacidade de tomar decisões estratégicas e em seu potencial de aprendizado e inovação – é 

determinante de sua capacidade de capitanear os processos de crescimento e mudança, ou 

seja, de desenvolvimento local (BARQUERO, 1999). 

É importante ressaltar que, o conhecimento pode conduzir a níveis superiores no 

desenvolvimento e produção de bens e serviços. Nesse sentido, o conhecimento 

organizacional pode ser o fundamento de uma vantagem competitiva sustentável para a 

organização (DAVENPORT; PRUSAK, 1998), vantagem essa compreendida como a 

obtenção de “desempenho superior” (MCGEE; PRUSAK, 1994, p. 26) de uma organização 

sobre suas demais concorrentes. 

Alguns autores (VON KROGH, ICHIJO E NONAKA, 2001) destacam que a criação do 

conhecimento é a mais importante fonte de inovação em qualquer organização, e que parece 

existir forte relação entre inovação e conhecimento tácito, sendo que, em geral, este tipo de 

conhecimento representa a sua fonte de vantagem competitiva. 

Nonaka e Takeuchi (1997) enfatizaram a criação do conhecimento organizacional. 

Fizeram isto entendendo que o ponto fundamental da organização corresponde à “busca por 

processos contínuos de inovação”, pois isto permite a criação de novos conhecimentos. Ao 

conceituarem-no, esses autores consideraram necessário destacar três aspectos envolvidos: (1) 

ele se refere às crenças e compromissos, sendo função de uma atitude, perspectiva ou intenção 

específica; (2) ele está relacionado à ação, ou seja, é sempre o conhecimento “com algum 

fim”, argumento este também referenciado por Davenport e Prusak (1998, p. 7), que destacam 

que a sua importância está no fato de ele estar próximo da ação, isto é, “ele pode e deve ser 

avaliado pelas decisões ou tomadas de decisões às quais ele leva”; e (3) ele se refere ao 

significado, sendo específico ao contexto e relacional. 

Assim sendo, existem basicamente dois tipos de conhecimento: tácito e explícito 

(NONAKA; TAKEUCHI, 1997). O conhecimento tácito é aquele disponível com pessoas e 

que não se encontra formalizado em meios concretos. Já o conhecimento explícito é aquele 

que pode ser armazenado, por exemplo, em documentos, manuais, bancos de dados ou em 

outras mídias. 
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A partir dessa reflexão, podemos dizer que, a gestão do conhecimento representa uma 

grande oportunidade para as organizações, em especial as brasileiras, que necessitam 

recuperar seu “gap” (competências) em matéria de competitividade e inovação. 

Vale ressaltar que a implantação da gestão do conhecimento nas organizações tem sido 

uma constante nas últimas décadas, motivadas pelo avanço das tecnologias, necessidade de 

aumento da produtividade, pela busca de melhoria da qualidade na prestação dos serviços, 

pela necessidade de se obter vantagem competitiva e garantir a sobrevivência no mercado, 

conforme indicado por Mañas (2001, p.20) quando diz que: 

 

Para obter a vantagem competitiva, a organização se vê obrigada a encontrar meios 
de ensinar os homens, que dela fazem parte, a gerar essas informações e 
conhecimentos. A organização de alguma maneira estudada e aprovada, que seus 
recursos humanos passem a operacionalizar o que antes poderia ser tratado como 
impreciso. Passa a existir na organização, a formalização do saber, a partir de uma 
dinâmica mais ampla. Para poder agir há que se dispor do conhecimento. Aliás todo 
o esforço colocado para a aquisição de informações e conhecimentos só passa a ser 
válido se permitir a ação. 

 

 

Confirmando esta idéia Nonaka (1997, p.27) diz que “numa economia onde a única 

certeza é a incerteza, a única fonte garantida de vantagem competitiva duradoura é o 

conhecimento”. 

Na realidade, Landini e Damiani (2000) afirmam que a Gestão do Conhecimento é um 

processo sistemático, articulado e intencional, apoiado na geração, codificação, disseminação 

e apropriação de conhecimentos, incluindo documentos, bases de dados e outros repositórios 

automatizados com o propósito de atingir a excelência organizacional.  

Segundo Terra (2000, p. 70): 
 

 
A Gestão do Conhecimento está desta maneira, intrinsecamente ligada à capacidade 
das empresas em utilizarem e combinarem às várias fontes e tipos de conhecimento 
organizacional para desenvolverem competências específicas e capacidade 
inovadora, que se traduzem, permanentemente, em novos produtos, processos, 
sistemas gerenciais e liderança de mercado. 
 

 
Para Davenport e Prusak (1998, p. 196): 
 

 
A gestão do conhecimento baseia-se em recursos existentes, com os quais a sua 
organização pode já estar contando – uma boa gestão de sistemas de informação, 
uma gestão de mudança organizacional e boas práticas de gestão de recursos 
humanos. Se você tem uma boa biblioteca, um sistema de banco de dados textuais 
ou até mesmo programas educativos eficazes, provavelmente a sua empresa já está 
fazendo alguma coisa que poderia ser chamado de gestão do conhecimento. 
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A vantagem competitiva pode advir do tamanho da empresa ou de seus ativos, mas, sem 

dúvida, a habilidade para mobilizar conhecimento, tecnologia e experiência para criar 

produtos, processos ou serviços está contando cada vez mais. 

Serafim Filho (1999, p. 5) advoga que, muito embora existam algumas variações de um 

autor para o outro, o ponto comum é que a Gestão do Conhecimento refere-se a todo o esforço 

sistemático realizado pela organização para criar, utilizar, reter e medir o seu conhecimento. 

Podemos compreender com base nos autores Ferreira e Neves (2002), que a gestão do 

conhecimento apresenta um grande potencial, para reforçar a inovação nas organizações, pois 

busca sustentar os processos de criação, transferência e registro de seu conhecimento. Por 

outro lado, a gestão do conhecimento se alimenta de inovação. Os desenvolvimentos na 

informática, as redes, a tecnologia internet construíram um sistema técnico adaptado às 

iniciativas de gestão do conhecimento.  

Em síntese, fazer coisas de formas diferentes ou aplicar recursos produtivos em usos 

diferentes aos que serviam até o momento. Nesse sentido, as inovações constituem o impulso 

fundamental que aciona e mantém em movimento a máquina capitalista. 

Para inovar é imprescindível aplicar a Criatividade, invenção e inovação, cujas palavras 

podem significar muita coisa. Por este motivo, é importante estabelecermos claramente qual é 

o sentido, empregue no âmbito empresarial. 

Oliveira (apud CARNEIRO, 1995) destaca que a Criatividade é o produto do gênio 

humano, enquanto gerador de novas idéias, conceitos ou teorias.  Invenção é um passo à 

frente, no qual se delineia um produto, processo ou protótipo resultante da combinação de 

idéias em que uma, pelo menos, é inteiramente nova, ou em que o modo como essas idéias 

estão combinadas é totalmente novo, produto da criatividade Inovação é a transformação de 

idéias e/ou utilização de invenções, de que resultam aplicações úteis conducentes a 

melhoramentos.  

Com isso, o processo da inovação para ser efetivo, exige das pessoas constante 

observação, análise e crítica do que já existe e a crença de que “mesmo aquilo considerado 

bom pode sempre ser melhorado”. Segundo Gramigna (2002), essa visão é mais facilmente 

percebida pelas mentes criativas que perseguem os cinco princípios básicos da inovação: 

a) Disposição mental: 

O principal aspecto da inovação, que precisa ser trabalhado urgentemente é a superação 

do medo de errar. 

A maioria das empresas investe muito superficialmente em mudanças. Dedicam poucos 

recursos para investigação de novos produtos ou serviços, e quando o fazem os resultados são 
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tímidos. Quando se quer maximizar e ampliar o campo de influencias é necessário mudar a 

cultura, as mentes que gerenciam os processos. As mentes criativas são curiosas, não têm 

medo de desafios, são inconformadas com o que já existe e sempre estão à procura de algo 

que pode ser transformado. As mentes criativas pensam de forma sistêmica e conseguem 

enxergar as “árvores” e a “floresta”. 

 

b) Crença de que a inovação é elemento chave para a vantagem competitiva 

As empresas que conseguem oferecer versões melhoradas de seus produtos, que 

agregam valor de alguma forma ao que já existe, têm maiores chances de dominar o mercado. 

Consideram os novos produtos como a parte central de suas estratégias de negócios e não 

simplesmente um exercício complementar. Trabalham a inovação, estão comprometidos com 

ela, investem maciçamente para se destacar das outras. 

 

c) Percepção da inovação como fator estratégico de visibilidade 

As mentes criativas conseguem perceber que a inovação bem-direcionada, gerenciada 

por profissionais comprometidos com o negócio, certamente traz como retorno a simpatia e a 

adesão do mercado e a visibilidade tão procurada pelas empresas. 

 

d) Patrocínio à inovação 

Por patrocínio entende-se estímulo, disponibilidade de recursos, incentivo e apoio às 

atitudes inovadoras. É muito comum verificar que o discurso gerencial, muitas vezes difere da 

prática quando se trata de assumir responsabilidades por possíveis erros ou resultados 

inesperados. 

 

e) Ações de aporte à inovação 

Faz parte da função gerencial, estimular e dar o aporte às iniciativas de suas equipes. O 

gerente é o grande patrocinador das melhorias e, assumindo tal papel, colherá junto com seus 

colaboradores os resultados plantados. 

Atualmente, percebe-se empresas com uma visibilidade muito grande no mercado, que 

acumulam sucessos e estão sempre no pódio. Identifica-se a capacidade de inovar e se 

reinventar, acompanhando de forma acelerada às exigências e mudanças que acontecem em 

nossa era. O cenário mercadológico exige das empresas uma atuação diferenciada que permite 

fixar suas marcas no imaginário dos clientes. A inovação é um fator que cada vez mais é 

valorizado e visto com olhos diferentes. Antigamente, o profissional criativo não conseguia 
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obter uma adesão de seus gerentes nem mesmo dos colegas de equipe. Nessa época, a 

estabilidade imperava e qualquer alteração no curso das águas assustavam àqueles que se 

mantinham estáveis.  

As pessoas dentro das organizações, tanto individualmente ou quando agrupadas, se, 

incentivadas, provocadas, pressionadas, demonstram uma capacidade elevada de criatividade. 

A criatividade, porém, não significa permitir ou levar a organização a praticar idéias em prol 

de manter-se no topo, de alcançar este mesmo topo ou pelo menos de conseguir equilibrar-se 

sem perder para a concorrência o seu mercado, alcançando sempre os seus objetivos 

(CARNEIRO, 1995). 

O diferencial existente entre a criatividade e a inovação é exatamente o grande 

problema. Levitt apud Manas (2001), apresenta conceitualmente a diferença quando 

demonstra que a criatividade é basicamente ter a idéia e, portanto, bastando ser um problema, 

um objetivo, conhecimentos específicos e gerais, o ser humano pode utilizar técnicas diversas 

que o levem a obter uma idéia. 

Inovar, no entanto, é praticar a idéia. É colocá-la como ação efetivada. Aí existe a 

dificuldade e a diferença. Criativos todos podem ser, algumas pessoas dentro das 

organizações até tentam colocar as suas idéias em discussão e lutam por implementá-las. Mas 

nem todos têm sucesso, nem todos são persistentes e outros ainda, nunca tentam, faltam-lhes 

energia para tanto. Para Carneiro (1995), o problema de transformar a idéia em ação, a 

criatividade em inovação, tem levado as grandes organizações a desenvolverem programas 

exaustivos para modificar a situação existente.  

Por outro lado, a busca de idéias fez aparecer no mercado um profissional também novo. 

Um profissional intelectual que começa a enxergar as idéias como ações. A possibilidade 

dessa ocorrência está no fato de terem sido desenvolvidos programas empresariais, no 

acréscimo de conhecimentos obtidos pelas pessoas de maneira geral, a pressão da automação, 

necessidade de inovações e consequentemente de postos de serviços diferentes dos antigos. 

(CARNEIRO, 1995) 

Se olharmos a inovação como um produto, perceberemos que esta depende de um 

processo gerencial de desenvolvimento e lançamento. Este processo é na verdade, a forma de 

se obter qualquer tipo de inovação ou aprimoramento do composto de produtos da 

organização. O novo produto na prática é aquele que se pode obter, em determinado momento 

como algo totalmente novo ou original e que venha a ser fundamental, tanto para a 

organização, quanto para o mercado, conforme Kotler (1989) apud carneiro 1995. 
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Ao adentrarmos no rol das necessidades de uma organização, percebemos que as 

mudanças tecnológicas se situam entre as dificuldades desta para acompanhar a evolução do 

ambiente/mercado em que se insere. As dificuldades para acompanhar e aproveitar as 

mudanças se devem ao fato de estarem inseridos nas diversas áreas da estrutura de uma 

organização, recursos humanos despreparados para a monitoração de tais modificações 

existentes no ambiente/mercado. Carneiro (1995) argumenta que, se os recursos humanos não 

são capazes de monitorar as mudanças, imaginemos o despreparo existente para absorver e 

alterar o seu comportamento e consequentemente os processos administrativos e produtivos 

da organização, visando a aproveitar a oportunidade e desenvolver a conseqüente inovação 

que a colocará em vantagem competitiva. 

De acordo com Manas (2001), ressalta-se a existência de duas bases para se chegar ao 

resultado esperado, a inovação: 

 

A – BASES PSICOLÓGICAS 

 

Para obter o processo criativo, o indivíduo deve utilizar todos os seus conhecimentos. 

Sem conhecer, sem memorizar o conhecido, sem pensar de maneira divergente ou 

convergente sobre o conhecido, já memorizado e pensado fica impossível criar. É 

fundamental colocar todas as ferramentas disponíveis no intelecto para acionar o processo de 

criação. 

 

B – PROCESSO DE CRIAÇÃO 

 

Este processo só é efetivado quando as pessoas necessitam atingir um objetivo, mesmo 

que esse objetivo não esteja claramente definido. O processo de criação é estabelecido, a 

partir de uma seqüência de passos que alguns estudiosos determinam como temporais. Para 

uma organização, interessa que a seqüência de passos construa um processo de solução de 

problemas. Os passos para a consecução desse processo são: 

� De sensibilização, onde o indivíduo percebe determinada situação como problemática; 

� O de compreensão, onde o indivíduo processa os elementos necessários à melhor 

compreensão da situação; 

� Busca de idéias, onde procura alternativas possíveis para solucionar a situação 

problemática e; 
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� Crítica, onde o indivíduo finalmente, de posse de todas as alternativas, as avalia, com 

espírito crítico, utilizado as tomadas de decisão para escolha daquelas que julga as 

melhores. 

 

Finalmente, de acordo com Damanpour (1991), a inovação pode ser de novos produtos 

ou serviços; novas tecnologias de processos produtivos; novas estruturas ou sistemas 

administrativos e mesmo um plano ou programa pertencente aos membros da organização. 

A inovação é o resultado das habilidades e capacidades que vêm sendo acumuladas no 

tempo e cujo estoque pode ser utilizado para a alavancagem estratégica de mudanças, mas 

limitadas pela direção e ajuste dos esforços organizacionais (PENNINGS; HARIANTO, 

1992). 

O fator mais relevante na nova economia mundial é o desafio da empresa em inovar 

constantemente (PORTER, 1985). O constante é a mudança intensa e rápida. 

Para Schumpeter (1982), a inovação é um conjunto de novas funções evolutivas que 

alteram os métodos de produção, criando novas formas de organização do trabalho e, ao 

produzir novas mercadorias, possibilita a abertura de novos mercados mediante a criação de 

novos usos e consumos. 

As principais formas de inovação classificadas por Schumpeter (1982) são: 

a) introdução de um novo bem, ou de uma nova qualidade, com o qual os consumidores 

ainda não estão familiarizados; 

b) introdução de um novo método de produção que ainda não tenha sido testado pela 

indústria de transformação e que, de algum modo, precisa estar baseado numa descoberta 

científica nova, que pode constituir uma nova maneira de comercializar uma mercadoria; 

c) abertura de um novo mercado, em que um ramo particular da indústria de 

transformação do país em questão não tenha entrado; 

d) conquista de uma nova fonte de oferta de matérias-primas ou de bens 

semimanufaturados, independentemente do fato de essa fonte já existir ou ter que ser criada; 

e) estabelecimento de uma nova organização de qualquer indústria, como a criação de 

uma posição de monopólio ou a fragmentação de uma posição de monopólio. 

Tidd, Bessant e Pavitt (2005), definem inovação como o processo de transformar 

oportunidades em novas idéias e colocá-las em prática. Dependendo do grau de mudança 

provocado, elas podem ser radicais ou incrementais. As radicais representam uma ruptura 

estrutural com o padrão anterior, causando grande impacto na economia e na sociedade, e as 
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incrementais referem-se à introdução de alguma melhoria em termos de um produto, processo 

ou serviço. 

Segundo o Manual de Oslo (1997), as seguintes definições se aplicam aos tipos de 

inovação: 

� Inovação incremental: é a introdução de qualquer tipo de melhoria em um produto, 

processo ou organização da produção dentro de uma empresa, sem alteração na 

estrutura industrial; 

� Inovação radical: É a introdução de qualquer tipo de melhoria em um produto, 

processo ou forma de organização da produção inteiramente nova. Esse tipo de 

inovação pode representar uma ruptura estrutural com o padrão tecnológico anterior, 

originando novas indústrias, setores ou mercados.  

 

Deste modo, definimos uma nova dimensão da inovação empresarial: a constante 

procura das mutações nos mercados, nos fornecedores e no sistema científico-tecnológico e a 

continuada busca de novas idéias que permitam conceber produtos cada vez melhores, 

processos cada vez mais eficientes e organizações cada vez mais capazes de tirar melhor e 

mais rápido partido das oportunidades. (CARNEIRO, 1995) 

Sabe-se que a Inovação é uma combinação de necessidades sociais e de demandas do 

mercado com os meios científicos e tecnológicos para resolvê-las. A inovação tecnológica é 

entendida aqui como a transformação do conhecimento em produtos, processos e serviços que 

possam ser colocados no mercado. (CARON, 2004) 

Na atual sociedade do conhecimento, a inovação tecnológica que utiliza a informação e 

o conhecimento para a produção e inserção no mercado de novos bens e serviços, é 

atualmente alavanca para o desenvolvimento, conseqüentemente referencial para a 

competitividade empresarial. 

Dessas acepções, podemos ressaltar que a inovação tecnológica integra a aplicação do 

conhecimento à economia. A construção da capacidade permanente de inovação tecnológica é 

uma condição de viabilidade para a sustentabilidade da competitividade de um país ou região 

(LÁSCARIS COMNENO, 2002).  

Nessa situação, o capitalista precisa de mão de obra altamente qualificada, que está 

sendo denominada na contemporaneidade por “trabalhadores do conhecimento”, 

gerentes/especialistas/pesquisadores que estão sempre procurando inovar, e aumentar o 

capital da organização. 
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A informação e o conhecimento científico e tecnológico estão sendo cada vez mais 

utilizados como mola-mestra central nas organizações, respaldando e direcionando os projetos 

em pauta. 

Para Teixeira Filho (2000), “a empresa que melhor perceber as aplicações das 

tecnologias emergentes às suas operações, e que puder usar mais eficazmente a informática 

aos processos decisórios, terá maior vantagem competitiva em seu setor de atuação”. Assim, a 

Tecnologia da Informação passa a ser recurso estratégico para a organização, e sua aplicação 

eficiente e eficaz se torna fator crítico de sucesso.  

Nos estudos mais recentes, tem-se adotado a seguinte definição de inovação tecnológica: 

 

Inovação tecnológica é definida pela introdução no mercado de um produto (bem 
ou serviço) tecnologicamente novo ou substancialmente aprimorado ou pela 
introdução na empresa de um processo produtivo tecnologicamente aprimorado ou 
novo. A inovação tecnológica pode resultar de novos desenvolvimentos 
tecnológicos, de novas combinações de tecnologias existentes ou da utilização de 
outros conhecimentos adquiridos pela empresa. (REZENDE; TAFNER, 2005, p.45) 

 

 

Como se observa nessa definição, a inovação tecnológica é dividida da forma usual: 

inovação no produto e inovação no processo.  

Segundo o manual de Oslo (1997), uma inovação de produto é a introdução de um bem 

ou serviço novo ou significativamente melhorado no que concerne a suas características ou 

usos previstos. Incluem-se melhoramentos significativos em especificações técnicas, 

componentes e materiais, softwares incorporados, facilidade de uso, ou outras características 

funcionais. Já a inovação de processo é a implementação de um método de produção ou 

distribuição novo ou significativamente melhorado. Incluem-se mudanças significativas em 

técnicas, equipamentos e/ou softwares.  

De uma forma geral, a inovação tecnológica pode ser compreendida como a batida do 

coração de uma economia. Sem as inovações as empresas não podem introduzir novos 

produtos, serviços ou processos. Sem a inovação, a capacidade de geração de lucro e 

acumulação de capital de uma economia tende a se reduzir. Como conseqüência, as empresas 

tendem a desaparecer do mercado, e a região ou o país perde a dinâmica do desenvolvimento 

econômico. 

O modelo sistêmico de inovação (OECD, 1999) mostra que as empresas não inovam 

sozinhas, mas, em geral, no âmbito de um sistema de redes de relações comoutras empresas, 

com a infra-estrutura de pesquisa pública e privada (universidades e institutos de pesquisa), 
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suas chances de sobrevivência e crescimento, constituindo-se em importante fonte geradora 

de vantagens competitivas. 

A participação dinâmica em arranjos e cadeias produtivas locais tem auxiliado empresas 

de todo o tamanho, particularmente MPE, a ultrapassarem conhecidas barreiras ao 

crescimento das firmas, a produzirem eficientemente e a comercializarem seus produtos em 

mercados nacionais e até internacionais. 

3. Diversas experiências atestam o maior dinamismo tecnológico e o potencial de 

desenvolvimento de vários tipos de arranjos de pequenas empresas localizadas em um mesmo 

espaço regional: distritos industriais da Terceira Itália, do Vale do Silício na Califórnia e do 

Vale dos Sinos no Rio Grande do Sul, entre outros. 

4. Arranjos e sistemas produtivos locais de MPME, existentes em ampla gama de países, 

regiões e setores, têm se mostrado particularmente importantes: 

• nos casos em que os desequilíbrios regionais e a distribuição de renda são grandes; 

• naquelas regiões e setores onde representam parcela significativa dos investimentos do 

setor privado e onde significam as principais oportunidades de emprego e de promoção do 

desenvolvimento econômico local. 

5. Os processos de aprendizagem coletiva, cooperação e dinâmica inovativa assumem 

importância ainda mais fundamental para o enfrentamento dos novos desafios colocados pela 

difusão da chamada Sociedade da Informação ou Era do Conhecimento, crescentemente 

globalizada. 

6. Acompanhando tal reconhecimento, termos e conceitos – Distritos, Pólos Industriais, 

Cadeias Produtivas, Clusters, Redes, Arranjos e Sistemas Locais de Inovação, Eficiência 

Coletiva, Economias de Aglomeração, Economias e Aprendizado por Interação, Economia 

Associacional, Economia de Redes – passaram a exprimir as principais preocupações e alvos 

das novas políticas de promoção de desenvolvimento tecnológico e industrial. 

7. As políticas dos países, particularmente dos mais avançados, assim como organismos 

internacionais vêm crescentemente incorporando essas tendências. As novas formas e 

instrumentos de promoção do desenvolvimento industrial e inovativo tendem, cada vez mais, 

a focalizar, prioritariamente, um conjunto de empresas e outros agentes, assim como as 

articulações entre os mesmos, fonte primordial de sua força competitiva. 

8. No Brasil, urge promover a renovação e o desenvolvimento de novas bases 

produtivas, prioritariamente por meio da mobilização de arranjos de micro e pequenas 

empresas e empreendimentos. Trata-se, fundamentalmente, de contribuir para a geração de 
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emprego e renda, bem como de ampliar a competitividade sistêmica e sustentável da estrutura 

produtiva brasileira, tendo em vista os novos desafios associados à Era do Conhecimento. 

Logo, o cenário de mudança nas organizações deverá ser vivido intensamente, dadas as 

características do atual ambiente de negócios e de gestão, o qual sofre as conseqüências de um 

processo de globalização, que, entre outros aspectos, traz a necessidade de as organizações 

serem cada vez mais competitivas, a partir da utilização intensiva de novas tecnologias de 

produto e processos, clientes cada vez mais exigentes tanto em qualidade quanto em preços, 

busca incessante da inovação e necessidade de um convívio mais adequado com a informação 

e o conhecimento.  

 

3.1 O CICLO DA GESTÃO DO CONHECIMENTO DE BUKOWITZ E WILLIAMS 

 
 

A gestão do conhecimento é um campo em rápida evolução. Todos os dias são geradas 

novas compreensões, conforme as organizações têm experiências, aprendem, descartam, 

retêm, adaptam-se e avançam.  Bukowitz e Williams (2002) definem a gestão do 

conhecimento como o processo pelo qual a organização gera riqueza, a partir do seu 

conhecimento ou capital intelectual. Este capital intelectual é qualquer coisa valorizada pela 

organização que esteja contida nas pessoas, ou seja, derivada de processos, de sistemas e da 

cultura organizacional.  No entanto, a riqueza acontece quando uma organização utiliza o 

conhecimento para criar processos mais eficientes e efetivos. 

Para Bukowitz e Williams (2002), o ciclo de Gestão do Conhecimento está estruturado 

em dois tipos de processos simultâneos. O primeiro é a utilização de conhecimento no dia-a 

dia para responder ás demandas ou às oportunidades de mercado. O segundo, de mais longo 

prazo, se refere à combinação do intelectual com as exigências estratégicas. O conhecimento 

pode ser encontrado em várias fontes na organização, tais como: repositórios de 

conhecimento; relacionamentos; tecnologias de informação, infra-estrutura de comunicação; 

conjunto de habilidades funcionais; know how do processo; responsabilidade ambiental; 

inteligência organizacional; e fontes externas. 

O Processo de Gestão do Conhecimento de Bukowitz e Williams é estruturado com 

dois “lados”: o “lado” tático e o “lado” estratégico. Os processos do “lado” tático são: 1) 

obtenha; 2) utilize; 3) aprenda; e 4) contribua, e estão descritos brevemente a seguir e 

conforme a figura 3: 
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Figura 3: Estruturação do processo de gestão do conhecimento  
Fonte: Bukowitz  e Williams (2002) 

 

O processo “obtenha” consiste em buscar a informação necessária para tomar decisões, 

resolver problemas e inovar. A grande dificuldade nesta fase é o enorme volume de 

informação. Por isso, os profissionais da informação serão cada vez mais necessários. 

Bukowitz e Williams (2002) argumentam que a diferença entre Gestão do 

Conhecimento e gestão da informação é que para a Gestão do Conhecimento obter conteúdo 

não inclui somente o conteúdo tradicional ou explícito (documento físico ou eletrônico), mas 

conhecimento tácito (especialistas). 

No processo “utilize”, ocorre a combinação de informação de formas novas e 

interessantes para promover a inovação organizacional. 

No processo “aprenda” se refere ao processo formal de aprendizagem a partir de 

experiências como meio para criar vantagem competitiva. Como exemplo, os autores citam os 

casos de sucesso (best practices) e aqueles em que a organização não obteve bons resultados. 

(lições aprendidas). A aprendizagem é uma fase intermediária entre a implementação de 

idéias e a geração de novas idéias. 

O processo “contribua” diz respeito à ação dos funcionários de registrar o que eles 

aprenderam na base do conhecimento coletivo, isto é, nos repositórios do conhecimento. 

Como exemplo, os autores citam o compartilhamento das melhores práticas e das lições 

aprendidas para que outros colaboradores não cometam os mesmos erros cometidos 

anteriormente. 
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O “lado” estratégico da estruturação do processo de Gestão do Conhecimento visa 

alinhar a estratégia de conhecimento da organização com a estratégia geral de negócios. Os 

processos do “lado” estratégico são: 5) avalie; 6) construa e mantenha; e 7) descarte, descritos 

a seguir: 

No processo “avalie” a organização avalia seu capital intelectual, isto é, as competências 

(capital humano), o relacionamento com o cliente (capital do cliente), a base de 

conhecimento; processos de trabalho, infra-estrutura tecnológica, valores, normas e cultura 

(capital organizacional); e a relação entre os capitais humano, do cliente e organizacional 

(capital intelectual). Neste processo, a organização define o conhecimento crítico para 

cumprir sua missão; mapeia o capital intelectual atual e compara com as futuras necessidades 

de conhecimento. Além disso, a organização elabora indicadores para demonstrar que a base 

do conhecimento está crescendo e que a organização está obtendo lucro com os investimentos 

no capital intelectual e verifica o impacto do conhecimento no desempenho organizacional. 

O processo “construa e mantenha” assegura que o capital intelectual futuro da 

organização a manterá viável e competitiva. É preciso investir recursos no conhecimento e na 

manutenção do conhecimento. Os recursos devem ser canalizados para criar conhecimento e 

reforçar o conhecimento existente. 

Finalmente, no processo “descarte” a organização não deve manter ativos (físico ou 

intelectual) se eles não estão mais criando valor. Neste estágio, a organização precisa 

examinar seu capital intelectual para verificar se os recursos utilizados para manter este 

capital intelectual não seriam mais bem utilizados de outra maneira. 

Logo, o modelo de GC dos autores Bukowitz e Williams (2002), será utilizado como 

instrumento para a coleta de dados em Gestão do conhecimento no presente estudo, visto que 

examina tanto o processo quanto as condições ambientais pelas quais as organizações geram 

riqueza a partir do seu capital intelectual ou conhecimento. Para tanto, veremos a seguir os 

imperativos e desafios estabelecidos para cada seção do modelo de Bukowitz e Williams 

(2002). 
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LADO TÁTICO 

 

SEÇÃO 1 - OBTENHA 

 

 

Articulação  As pessoas podem descrever as suas necessidades de informação: 
� Entender e comunicar o uso pretendido da informação; 
� Direcionar as solicitações de informação adequadamente. 

Consciência  As pessoas sabem onde encontrar as fontes de conhecimento: 
� Fornecer indicações: catálogos, páginas amarelas e mapas; 
� Utilizar as comunidades de prática para lançar um raio de luz 

sobre o conhecimento organizacional. 
Acesso  As pessoas têm os instrumentos que necessitam para encontrar e captar a 

informação: 
� Equilibrar as tecnologias “de empurrar” e de “puxar”; 
� Envolver o usuário na criação dos instrumentos de navegação e 

captura. 
Orientação  Novos papéis organizacionais sustentam os pesquisadores da 

informação: 
� Criar um novo papel: o gestor do conhecimento; 
� Utilizar especialistas como filtros de informação. 

Abrangência  A infra-estrutura do conhecimento é abrangente e organizada: 
� Permitir acesso tanto à informação gerida centralizadamente 

quanto à publicada individualmente; 
� Criar estruturas e processos que promovam a reutilização do 

conhecimento. 
Quadro 2: Imperativos e desafios da seção 1 
Fonte: Bukowitz e Williams (2002) 

 

 

No imperativo Articulação, observa-se duas abordagens diferentes para busca: ativa e 

passiva. Em se tratando de tecnologia de informação, essas abordagens são conhecidas como 

tecnologias de “puxar” e de “empurrar”. A tecnologia de “puxar” implica em o usuário buscar 

ativamente em um grande depósito de informação, por exemplo, a internet, e depois 

selecionar um subconjunto relevante. Em um sentido estrito, o “empurrar” se refere à 

distribuição de informação não-solicitada para a área de trabalho(desktop) por meio de uma 

fonte de informação.  

Entretanto, é de maior interesse para os propósitos da coleta de informação o “empurrar 

com permissão”, no qual as pessoas definem as suas necessidades de informação e, então 

aguardam que aquelas que combinam com essa descrição fluam para elas. O desafio 

organizacional para a abordagem de puxar é encontrar maneiras melhores dos usuários 
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navegarem até o que necessitam. O da abordagem de empurrar é encontrar maneiras melhores 

de capturar o que os usuários necessitam em primeiro lugar.  Empurrar e puxar são os dois 

pólos de uma série contínua. 

A sobrecarga de informação induzida pela tecnologia resultou em um novo perigo para 

as organizações: o “desligamento do usuário”. As pessoas param de prestar atenção na 

informação e tomam as decisões sem ela, bem como faziam antes dela tornar-se tão 

universalmente disponível. As ferramentas de busca na internet, revisam, aceitam ou rejeitam 

e entregam informação com rapidez surpreendente. Mas, com freqüência, os usuários 

introduzem palavras-chave e as ferramentas de busca devolvem muito mais informação do 

que é necessário ou relevante. Para isso, recomenda-se a busca avançada para refinar as 

pesquisas e obter resultados mais precisos.  

De acordo com Bukowitz e Williams (2002), ‘puxar’ é a abordagem do caçador para 

conseguir informação. O usuário está procurando por alguma coisa específica. Mas só 

procurar informações em lugares com os quais os usuários estão familiarizados afasta-os do 

que eles não sabem que não conhecem. É aí que o ‘empurrar’ entra em jogo. Ele alerta-nos 

para informações e fontes de informações que não sabíamos que existiam. Assim, considera-

se como combinar as estratégias de empurrar e de puxar da melhor maneira, de modo que a 

informação alcance a pessoa certa, no lugar certo, no momento certo. Logo, as organizações 

têm que lutar com a decisão de qual informação deveria ser empurrada para as pessoas e qual 

elas deveriam descobrir por conta própria. Outra questão é quanta informação seria 

conveniente fluir para o interior da organização pelo uso de ações de empurrar.  

A garimpagem dos dados é uma forma muito específica de recuperação de informação. 

Ela descreve o processo genérico de analisar a informação em um armazém de dados. 

Representa também um salto em relação a criar significado a partir de massas de dados, 

utilizando tecnologia pura. Datar as informações é uma forma mais eficaz, o que abarca 

somente uma pequena parte do conhecimento que as pessoas necessitam durante o seu 

trabalho diário. Então, a garimpagem dos dados torna-se um instrumento de gestão do 

conhecimento cada vez mais importante.  

A chave para tornar a recuperação de informação mais rápida e precisa é o 

envolvimento do usuário na adaptação ou criação dos instrumentos. As visões personalizadas 

são uma maneira de organizar o acesso ao material na internet ou intranet. Quanto melhor o 

usuário puder talhar uma visão para satisfazer as suas necessidades específicas, mas útil será o 

seu conteúdo. Entretanto, na maioria dos casos a adaptação envolve filtrar. Os filtros são uma 

maneira de coibir os itens indesejados de grandes fluxos de informação. Quanto mais usuários 
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envolvem-se na personalização da sua estratégia de recuperação de informação, melhor a 

aplicação funcionará.  

Uma nova abordagem é reunir uma equipe de customização do conhecimento composta 

por tecnólogos, especialistas em informação e gerentes de conhecimento, bem como 

representantes das organizações vendedoras de tecnologias. Essas equipes podem trabalhar 

com usuários individuais ou grupos de usuários para desenvolver perfis de interesse, 

selecionar as bases de dados apropriadas para as suas áreas de trabalho e ajustar as tecnologias 

de recuperação de informação disponíveis.  

Reconhece-se que as pessoas são uma ligação indispensável entre as bases de dados e os 

indivíduos. Não há nada como a mente humana para detectar nuanças e filtrar o essencial do 

apenas interessante. Quanto mais informação é disponível, mais importantes tornam-se os 

intermediários humanos. Um exemplo de intermediário de informação eletrônica e da Internet 

é o cibertecário ou bibliotecário. Este profissional pode orientar os empregados para os sites 

da Internet que contém informação útil. 

Além do profissional cibertecário, a organização poderá criar também um novo papel: o 

gestor do conhecimento. Este, por sua vez, organiza o conteúdo em um sistema online, 

entende e prever as necessidades da comunidade. Complementando esta categoria, têm-se os 

experts que ao divulgar um julgamento sobre uma porção específica de informação, ela torna-

se de fato mais valiosa, porque uma fonte digna de crédito a validou. O uso da expertise 

determina o valor das informações, agrega valor a elas, antes de serem repassadas a uma 

comunidade.  

As organizações devem fornecer acesso tanto á informação gerida centralizadamente, a 

qual contém informação codificada ou empacotada, organizada em estruturas, como à 

publicada individualmente que permitem que qualquer um na organização disponibilize a sua 

informação. É preciso que a empresa promova uma reutilização do conhecimento, ou seja, ter 

uma estrutura e processos sólidos para tornar o conhecimento organizacional disponível 

assegurará essencialmente que as pessoas utilizarão a informação. Para isso, é imprescindível 

evitar o acúmulo de informações, onde a qualidade está acima da quantidade e ao mesmo 

tempo atualizar as informações para que as mesmas não se tornem obsoletas e por fim, fazer 

um treinamento individual, ensinando aos usuários a como usar as ferramentas de gestão do 

conhecimento  

Portanto, a informação bem gerida dentro das organizações pode propiciar a estas um 

diferencial competitivo no sentido de torná-la mais ágil e conectada com as rápidas mudanças 

que ocorrem no ambiente competitivo. Finalmente, tanto a informação quanto o conhecimento 
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são específicos ao contexto e relacionais, na medida em que dependem da situação e são 

criados de forma dinâmica na interação social entre as pessoas (NONAKA; TAKEUCHI, 

1997). Não é a quantidade de informação ou conhecimento que se tem que pode ser chamada 

de gestão do conhecimento, mas aquilo que se realiza com este conhecimento, baseado na 

criação de valor, para a sobrevivência e crescimento no mercado em que atua (SCHARF, 

2007). 

 

SEÇÃO 2 - UTILIZE 

 

Permeabilidade  As idéias fluem tanto para dentro como para fora da organização, 
expondo as pessoas a muitas perspectivas e possibilidades diferentes:  

� Formatar a estrutura organizacional para melhorar as 
comunicações e os fluxos de conhecimento; 

� Planejar o ambiente físico de modo que as idéias se cruzem e se 
fertilizem; 

� Tratar a informação como um  recurso aberto, que flui 
livremente para todos os cantos da organização; 

� Colaborar com todas as comunidades envolvidas rotineiramente. 
Liberdade  Geralmente as pessoas estão à vontade e confiantes quanto a agir sobre 

idéias novas: 
� Valorizar as contribuições de todos na organização; 
� Criar espaço e tempo para jogar. 

Quadro 3: Imperativos e desafios da seção 2 
Fonte: Bukowitz e Williams (2002) 

 

É preciso que as organizações utilizem os modelos organizacionais tradicionais em 

situações novas, isto é, construindo maneiras novas para tomada de decisão e ao mesmo 

tempo, propor soluções. Para isso, é primordial a combinação de habilidades e perspectivas 

diversas, que residem em locais igualmente diversos.  Às vezes, as barreiras da rigidez das 

organizações limitam o fluxo de idéias, deixando que as boas idéias escapem e as más idéias 

se introduzam. Neste pensamento, as barreiras físicas e as hierarquias também são fatores que 

interferem no fluxo de idéias e informações adequadas para o ambiente organizacional.  

As necessidades do cliente eram o propósito do fluxo de informação, mas 

frequentemente, essa meta se perde na correria para satisfazer exigências internas e para 

“parecer bem” aos executivos/gerentes. Não era importante que todos na organização 

entendessem porque estavam empreendendo a ação, só importava que agissem conforme 

determinado. Em contrapartida, colocar o cliente no apogeu do foco organizacional tornou a 

criação de valor um resultado inevitável. As organizações precisam ser capazes de adotar 
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muitas estruturas diferentes simultaneamente para alcançar o tipo de uso criativo do 

conhecimento que é requerido para servir aos clientes. Atualmente, as novas formas de 

comunicação, as designações das empresas, como por exemplo, virtuais ou reais, informais ou 

formais, de aprendizagem ou em rede, refletem a necessidade crescente de fluxos rápidos e 

desimpedidos para satisfazer as demandas dos clientes por soluções cada vez mais complexas 

e singulares.  

Os fluxos de conhecimento podem ser igualmente rápidos e desimpedidos, mas movem-

se de maneira inteiramente diferente daqueles que passam pelos canais possibilitados pela 

tecnologia. Ambas as maneiras de conectar as pessoas com o conhecimento de que necessitam 

são essenciais para satisfazer as demandas cada vez mais complexas e exclusivas dos clientes 

(BUKOWITZ; WILLIAMS, 2002). 

Um fator considerável no fluxo de informações é o planejamento do espaço físico. 

Neste desafio, reconhece-se que a proximidade física é um fator principal na capacidade da 

empresa de pôr o seu conhecimento em uso, ou seja, o valor agregado é dado pela utilização 

do espaço físico. Este conceito é válido também para a contenção de custos, onde as 

organizações procuram maneiras de maximizar o seu uso de espaços físicos muito caros pela 

minimização do espaço ocioso ou não-utilizado.  Porém, deve-se ter uma precaução quanto a 

diminuição do espaço físico, quando acompanhado em alguns casos, de um rápido aumento 

dos investimentos nas tecnologias de ciberespaço, que permitem às pessoas trabalhar em 

qualquer lugar, a qualquer hora. Se os custos estão sendo mesmo contidos é uma questão 

aberta para especulação.  

Outro fator que bloqueia o surgimento de idéias de como tirar mais vantagem das 

oportunidades ou resolver dilemas é o forte apego à informação da maioria das organizações. 

Se os empregados não têm acesso à informação de que necessitam para tomar decisões, 

consequentemente não têm os instrumentos para criar um retrato do que é possível ser 

executado, podendo assim criar retratos talvez muito distantes da realidade da empresa.  

Algumas empresas tendem a não considerar os esforços dos empregados e cria-se uma 

imagem de que o empregado médio não é capaz de contribuir para a solução desses desafios.  

Para liberar a informação a fim de que flua para todos os cantos da organização, poucas 

informações deverão ser protegidas. A maior parte tem que ser tratada como um recurso 

aberto, que só tem valor se as pessoas que dela necessitam têm acesso.  Há casos em que os 

membros da organização sabem onde a informação está alojada, mas não conseguem chegar 

até a ela. Com isso, há três categorias gerais de ‘disfunção de acessibilidade’, tais como: de 

cima para baixo, onde algumas informações, particularmente, as financeiras, podem ser 
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consideradas privadas e inadequadas para os olhos do funcionário comum; 

Transorganizacional, ou seja, vários grupos funcionais, departamentos entre outros que se 

recusam a compartilhar informação, impedindo o aceso não somente à informação, mas 

também a recursos importantes; De baixo para cima, na qual os executivos têm acesso negado 

a informações indispensáveis para a tomada de decisões rotineiramente. Quando os indivíduos 

só são recompensados por comunicarem as boas noticias (e punidos por darem as más), 

aprendem rapidamente qual informação passar para os executivos e qual enterrar ou 

“reposicionar”. Logo, combater a disfunção de acessibilidade exige a crença de que os 

empregados podem reconhecer o valor da informação e a confiança de que eles a utilizarão 

para o beneficio da organização. Os líderes precisam chegar a conclusão de que devem tornar 

mais transparente o processo de sua administração. Esta premissa mostra que, quando as 

pessoas sabem o que é esperado delas e como são avaliadas, podem tomar decisões boas para 

si mesmas e para a organização.  

As empresas podem colaborar rotineiramente com todas as comunidades envolvidas, 

como clientes, fornecedores e concorrentes, combinando um Know-how para criação de 

valor. As empresas estão antecipando as necessidades e os desejos dos clientes com o intuito 

de envolvê-lo no planejamento de produtos ou de serviços novos. Assim como os mercados 

nascem e desaparecem rapidamente, muitas empresas estão aventurando-se a colaborar com 

seus concorrentes. Tornaram-se comuns os consórcios que realizam pesquisas em áreas pré-

competitivas.  

O imperativo ‘Liberdade’ é denominado como criatividade porque muitas pessoas 

relutam em se autodenominarem “criativas”. A maioria quer pensar em si mesma como livre 

para agir com base no melhor raciocínio que elas ou seus grupos têm a oferecer. De acordo 

com Bukowitz e Williams (2002, p.127) a liberdade para agir abre a possibilidade criativa 

para resultados novos e melhores. Pensem elas ou não em si mesmas como criativas, as 

pessoas têm um sentido instintivo para do que significa ser livre para agir sobre as suas idéias 

e sabem se a sua organização encoraja ou desencoraja esse tipo de liberdade.  

Para realizar este imperativo, todos na organização devem não apenas se sentirem livres, 

mas também ser livres para quebrar as regras e peregrinar fora do conjunto normal das 

atividades diárias para “jogar com” pessoas e idéias novas e diferentes. Quando as pessoas são 

capazes de pensar diferente, a compreensão delas de como a organização cria valor torna-se 

multifacetada em vez de restrita.  

Sabe-se que não é fácil valorizar as contribuições de todos os empregados e encorajar a 

sua participação ativa na criação de valor. Mas, com base na motivação do funcionário, pode-
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se reconhecer e honrar as grandes idéias e as realizações dos melhores empregados, sejam eles 

trabalhadores de oficinas de fábrica ou trabalhadores dos escritórios de gerencia. A razão para 

envolver todos no processo de criação de valor é que os sistemas organizacionais se tornaram 

tão complexos e tocam os clientes de maneira tão diferentes que é impossível saber de onde 

virá a próxima grande idéia para agregar valor.  

A habilidade para absorver idéias novas, não importa quais as suas origens e um 

ambiente que legitima todas as tentativas de aplicar essas idéias em beneficio do cliente, são 

dois principais fatores no uso bem-sucedido do conhecimento para criar valor para os clientes. 

Logo, entende-se que as organizações nas quais as idéias novas brotam das operações têm 

“culturas empreendedoras”.  

A chave é criar espaço e tempo para a experimentação que permita que as idéias 

criativas e mesmo extravagantes floresçam sem perturbar as operações da organização até que 

a perturbação seja desejada. As empresas necessitam cada vez mais de atividades lúdicas para 

deixarem transparecer livremente suas idéias. Estas atividades podem ser alocadas em 

reuniões não-estruturadas ou sem uma agenda, utilizadas para discutir temas prementes e 

também para trazer à tona aquelas dúvidas minuciosas e os pensamentos vagos, mas que 

raramente aparecem em reuniões empresariais tradicionais. Tais atividades servem para 

derrubar as barreiras existentes entre as hierarquias da empresa, deixando os membros da 

organização sentirem-se mais livres e dispostos para enfrentar novas situações e alavancar 

conhecimentos pré-existentes. Como exemplo destas atividades, pode-se utilizar brincadeiras, 

exercícios teatrais, simulações, dinâmicas de relacionamento, contação de histórias como 

instrumentos para ajudar as pessoas a conectarem-se com todas as habilidades que possuem 

para a resolução de problemas. A fim de alcançar efetividade e eficiência para inovar, as 

organizações estão se esforçando para ficarem à vontade com maneiras de ver e de estar no 

mundo associadas mais frequentemente a crianças brincando do que a adultos no trabalho.  
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SEÇÃO 3 - APRENDA 

 

Visibilidade  A ligação entre estratégia e aprendizagem derivada das ações cotidianas 
é óbvia:  

� Retratar a complexidade dos sistemas humanos; 
� Envolver a mente e corpo para vincular os temas “leves” à 

estratégia. 
Familiarização  O exercício de aprendizagem é um lugar comum: 

� Promover o princípio do prazer no trabalho; 
� Integrar os mecanismos de reflexão no hábito do trabalho; 
� Captar os benefícios dos erros, fracassos e discordâncias; 
� Cultivar a arte do aprender fazendo. 

Quadro 4: Imperativos e desafios da seção 3 
Fonte: Bukowitz e Williams (2002) 
 

 

O primeiro desafio desta seção é a visibilidade, a qual funciona em um nível 

organizacional e individual. No nível organizacional, a aprendizagem é identificada como um 

meio de realizar objetivos estratégicos enquanto a nível individual a aprendizagem é visível 

para alcançar metas com foco na produtividade, eficiência dos processos e no cliente. Afinal, 

capacidade para aprender é a única maneira que as empresas encontram para crescerem e 

renovarem-se. Mas, se as pessoas não são solicitadas a utilizarem a sua capacidade de 

aprendizagem, quando precisam utilizá-las sentem-se desconfortáveis e são incapazes de 

sustentar a atividade por muito tempo. Esta capacidade abrange infinitas áreas de interesse, 

por isso as pessoas aprendem o tempo todo, mas o que aprendem pode ser importante ou não 

para a organização.  

Aprender e contribuir são fatores cada vez mais críticos se as organizações querem 

alcançar os resultados desejados do processo de gestão do conhecimento. Obter e utilizar sem 

aprender e contribuir cria um enorme depósito de subprodutos que terminam como lixo.  

Retratar a complexidade dos sistemas humanos é um dos desafios para assegurar a 

aprendizagem e direcioná-la de maneira que beneficie a empresa inteira. Este desafio envolve 

as simulações como uma técnica para induzir uma compreensão visceral da estratégia 

organizacional. Elas vão desde as que refletem rigorosamente a experiência dos negócios até 

aquelas que abrangem áreas muito distantes em uma tentativa de criar um sentimento 

observável entre as pessoas. 

Para desenvolver a consciência dos sistemas nos quais tomamos decisões e 

empreendemos ações, os profissionais da dinâmica de sistemas reúnem grupos de pessoas nas 

organizações para construir modelos da maneira como o seu sistema funciona. O sistema é 
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O fluxo de informações também ocorre ao redor do bebedouro ou na hora do cafezinho 

durante os intervalos de trabalho ou mesmo nas horas de trabalho. Esta é uma experiência 

típica de aprendizagem invisível ou não estruturada, ou seja, as idéias que surgem dessas 

experiências são baseadas em informação incompleta e incorreta. Neste pensamento, infere-se 

que é preciso que os indivíduos invistam o tempo que lhes permita fazer mais do seu trabalho 

cotidiano do que simplesmente completar as suas tarefas. No entanto, um dos objetivos da 

organização é dar às pessoas uma compreensão clara de como a satisfação das metas 

organizacionais está ligado às suas próprias ações e decisões cotidianas. 

Logo, aquelas tarefas que são desempenhadas dentro do horário de trabalho, mas que 

talvez possam ser consideradas extra-oficiais às atividades diárias que somos destinados a 

executar, podem parecer um ponto benéfico para a empresa pelo fato de deixar a 

aprendizagem acontecer a qualquer hora e em qualquer lugar. A aprendizagem contínua 

transforma a carga de trabalho em prazer de trabalhar. Um exemplo disso, é o advento nas 

novas tecnologias de informação e comunicação deixando os trabalhadores mais flexíveis 

quanto ao horário e local de trabalho. 

Incluir mecanismos de reflexão de experiências no hábito do trabalho é um dos desafios 

desta seção. A maioria das pessoas reclama que as suas empresas não oferecem tempo para 

que isso aconteça. Mas, se a organização pede às pessoas para reservarem seu tempo 

particular para aprenderem, a menos que o trabalho seja um prazer em vez de um peso, as 

apostas são de que isso não acontecerá.  

 As organizações que utilizam a aprendizagem como um meio de alavancar a 

experiência individual em beneficio do empreendimento não solicitam aos indivíduos que 

reservem tempo para aprender. Nessas organizações, a aprendizagem está firmemente 

integrada aos hábitos e rotinas de trabalho e é indistinguível e inseparável do próprio processo 

de trabalho. Ela não é ajustada ao verdadeiro trabalho da organização, ela é o verdadeiro 

trabalho da organização (BUKOWITZ; WILLIAMS, 2002).  

Durante estas reflexões, as idéias produzidas deverão depois ser codificadas, coletadas, 

armazenadas e finalmente, disseminadas. Estas reflexões estão ligadas ao hábito do trabalho 

cotidiano e aos hábitos cumulativos que constitui em um dos melhores exemplos do valor da 

aprendizagem coletiva.  

Aponta-se também os benefícios causados pelos erros, fracassos e discordâncias como 

um dos desafios desta seção, pois os fracassos e os erros ensinam-nos como fazer um uso 

melhor das melhores práticas, sugerindo que deveria ter tempo para se formular questões 

criticas, especialmente quando o sucesso é garantido. Parte da relutância em rotular os 
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fracassos está ligada à incapacidade de tolerar a discordância. Com freqüência, ela é 

confundida com desintegração, quando na realidade, ela é o instrumento mais potente para 

alcançar sistemas de alto funcionamento.  Portanto, o imperativo de reduzir os erros faz 

nascer um novo campo de estudo chamado “análise do fator humano”.  

Vale ressaltar que os sistemas planejados para a perfeição inibem a aprendizagem. A 

perfeição também exclui a possibilidade da tensão criativa e da discordância, os quais são dois 

poderosos ingredientes para a aprendizagem. Portanto, quando as organizações vêem os erros, 

fracassos e discordâncias como o berço da inovação e das idéias, elas são capazes de 

descobrir maneiras de incorporá-los ao modelo de trabalho.  

A experiência diária é a provação na qual os indivíduos aprendem e formulam o que 

sabem. Intuitivamente, as pessoas entendem que o conhecimento experimental é valioso para 

as organizações. O treinamento no trabalho (também chamado de aprender fazendo) traz mais 

peso do que as simulações, porque o risco real demanda mais atenção do que o simulado (que 

é o motivo pelo qual o aprender fazendo deveria ser evitado em alguns casos).  

Alguns autores defendem que a melhor maneira de desenvolver uma compreensão 

profunda é eliminar todas as tarefas ordinárias, permitindo que as pessoas enfoquem aspectos 

mais profundos do processo de trabalho. Apesar disso em uma época que procura 

computadorizar todas as funções de rotina, o conhecimento experimental pode ser melhor 

adquirido através da combinação das tarefas ordinárias com as desafiadoras.  

A investigação da automatização da tomada de decisões e dos processos de fábrica 

mostrou que, quanto mais o operador e o sistema são afastados um do outro, mais o 

julgamento do operador é reduzido e a expertise é atrofiada. Quanto mais os seres humanos 

estão ligados ao trabalho que realizam, quanto mais podem cometer erros e corrigi-los, mais 

responsáveis são pelo seu trabalho, menos provável é que o sistema entre em colapso e mais 

provável é que o individuo aprenda.  

O conhecimento em primeira mão é a fundação mais sólida para entender como 

responder rápida e apropriadamente em uma crise onde pode não haver tempo para pensar.  
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SEÇÃO 4 - CONTRIBUA 

 

Motivação  Os membros querem contribuir com o seu crescimento:  
� Remover as barreiras do compartilhamento; 
� Vincular a contribuição com a oportunidade e o avanço; 
� Reter os benefícios dos que não contribuem; 
� Encontrar os pontos de benefício mútuo. 

Facilitação  Os sistemas e as estruturas apóiam o processo de contribuição: 
� Dar tempo e espaço para que os empregados contribuam com o 

melhor do trabalho deles; 
� Criar funções de dedicação exclusiva que apóiem o processo de 

contribuição; 
� Apóia a transferência de conhecimento implícito; 
� Tecer uma rede organizacional. 

Confiança  A organização promove a compreensão e o respeito pelo valor do 
conhecimento contribuído: 

� Promover um contrato de reciprocidade; 
� Criar políticas explícitas sobre a utilização dos ativos 

intelectuais; 
� Utilizar a publicação individual para promover a propriedade; 
� Valorizar os laços de confiança.  

Quadro 5: Imperativos e desafios da seção 4 
Fonte: Bukowitz e Williams (2002) 

 

De acordo com o quadro 5, observa-se que acrescentar contribuições ao processo de GC 

depende de alguns desafios e imperativos que serão mostrados a seguir.  

Remover as barreiras do compartilhamento é uma tarefa crucial para este processo. As 

empresas que lamentam a falta de compartilhamento entre os seus membros devem se 

perguntar se existem recompensas quanto ao compartilhamento como um meio de inspirar 

esse comportamento. Embora a recompensa seja um pré-requisito para a motivação, 

Davenport (2000) alerta que “compartilhar não é um ato natural, mas as pessoas cometem atos 

não-naturais o tempo todo”. Esta afirmação retrata a naturalidade do compartilhamento com a 

flexibilidade de tempo e das idéias surgidas no interior da organização.  

Bukowitz e Williams (2002) ressaltam que estabelecer sistemas de recompensa para 

levar as pessoas a participar de um tipo particular de atividade de compartilhamento pode ser 

uma boa maneira de envolvê-las. A chave é assegurar que as recompensas não se tornem um 

recurso de curto prazo, que não pode ser sustentado. 

O dilema entre estimular a concorrência individual com alocação ou retirada de recursos 

mediante o compartilhamento de idéias ou informações entre os profissionais envolvidos no 

processo pode parecer uma barreira a contribuição.  Entretanto, a organização deve apoiar o 
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conhecimento coletivo motivando as pessoas a compartilharem idéias e informação mesmo 

quando não são beneficiadas diretamente. Assim, quando uma organização constrói uma 

cultura que encoraja realmente os indivíduos a compartilharem o conhecimento, as 

contribuições fluem naturalmente.  

Vincular a contribuição à oportunidade e ao avanço é uma maneira de incentivar os 

membros da organização, visto que as recompensas tendem a ser de curto prazo e vinculadas 

a um objetivo específico enquanto que os incentivos são de longo prazo e enfocados na 

realização de um conjunto mais abrangente de resultados. Tudo isto depende também da 

participação da liderança para convencer as outras pessoas que a sua contribuição será notada. 

Encorajar a contribuição torna-se mais fácil se puder ser utilizado como um ponto de 

alavancagem.  Há muitas maneiras de “forçar” a participação, mas negar o acesso dos que não 

contribuem ao capital intelectual da organização é uma mensagem inequívoca. No caso dos 

sistemas online, isso é tão relativamente fácil quanto livre de confronto, uma vez que a 

tecnologia faz o trabalho sujo de vigiar quem contribui e negar a quem não o faz.  

Negar acesso àqueles que não contribuem pode ser um castigo útil, mas as organizações 

deveriam utilizar isso moderadamente. As bases de dados também existem para aqueles que 

procuram informações, mas podem não ser capazes de contribuir muito para a organização em 

um determinado momento, por exemplo, os membros novatos que estão fazendo pesquisas. 

Aqueles que recebem o conhecimento são uma parte tão importante da organização quanto 

aqueles que o cedem. As regras sobre a contribuição devem levar em conta o espaço de tempo 

que existe entre a necessidade de tomar e a capacidade de devolver.  

Encontrar os pontos de beneficio mútuo exige que as organizações criem espaços pré-

competitivos, ou seja, áreas de pesquisa e de exploração que tem o potencial de crescimento 

em um determinado setor da empresa como um todo mas que não é suficientemente 

estabelecido para que se concorra nele. O melhor lugar é uma área em que o conhecimento 

compartilhado beneficiará toda a organização rapidamente, sem abater o espírito competitivo 

que a dirige. Portanto, antes de insistir no compartilhamento universal, uma abordagem mais 

adequada é identificar grupos menores no interior da organização em que o compartilhamento 

do conhecimento tende a produzir resultados mais visíveis. Em suma, estes grupos que 

compartilham o conhecimento em um corte transversal da empresa, podem ser, efetivamente, 

uma maneira mais eficiente de alcançar o compartilhamento universal do que tentar forçar 

uma abordagem da contribuição em grupos maiores.    

Além disso, as empresas devem facilitar os sistemas e as estruturas para apoiarem o 

processo de contribuição. .neste contexto, a falta de tempo é tão comum quanto à falta de 



62 
 

motivação para o fracasso em contribuir, ou seja, o ritmo acelerado com que a maioria das 

organizações trabalha deixa os empregados com pouco tempo livre para considerarem 

questões panorâmicas como: “o que eu fiz ultimamente para que os outros pudessem se 

beneficiar?” ou para colocarem essas realizações em um formato explícito, contextualizado e 

universalmente acessível. Desta forma, há uma necessidade de recontextualização que 

envolve várias atividades, tais como: fornecer informações quanto à origem, mudar a 

linguagem e a terminologia, acrescentar comentários e recomendações, mas estas tarefas 

consomem tempo. Daí a precisão de dar tempo aos empregados para refletirem sobre o que 

aprenderam com a sua experiência de trabalho e tornar e tornar este conhecimento tácito em 

conhecimento explícito.  

Normalmente, as pessoas voltam a sua atenção somente para aqueles assuntos que lhes 

dão retorno, visto que a maioria das organizações penalizam os empregados por dedicarem 

parte do tempo de seu trabalho para ajudar colegas cujo trabalho não está relacionado com o 

deles, ou na melhor das hipóteses, as organizações prezam pela cidadania empresarial, onde 

os empregados contribuem somente para o futuro da empresa, não deixando-os livres para 

pensarem por si mesmos e alocar idéias inspiradoras que podem servir para os dois sujeitos: 

empregador e empregado.  

Uma das premissas centrais da gestão do conhecimento é que o dar e receber do 

compartilhamento não coexistem necessariamente. O dar pode preceder o receber ou vice-

versa. As pessoas dão com o conhecimento tácito de que algum dia poderão receber e 

recebem com um reconhecimento implícito de que em uma data posterior serão obrigadas a 

devolver (BUKOWITZ; WILLIAMS, 2002). 

Todos na organização têm algo de valor para contribuir, mas, frequentemente, os mais 

ocupados, as pessoas que devem estar com os clientes constantemente, o maior vendedor, o 

pesquisador científico principal, são aqueles cuja contribuição é mais exigida. Há maneiras 

pelas quais a organização pode facilitar que essas pessoas contribuam. Uma é assegurar que 

não tenham que se preocupar com tarefas que são estranhas ao processo de transferência de 

conhecimento, como decidir onde a informação textual deveria ser alojada ou como deveria 

ser formatada. Um exemplo para isso é construir uma base de gestão do conhecimento que 

inclua posições especializadas para as pessoas que organizam e sumarizam as contribuições 

de conhecimento.  

Pode-se formalizar o papel de especialistas ou experts no processo de GC, utilizando o 

título de “mordomo”, “porteiro” ou “jardineiro” do conhecimento. Uma das chaves para fazer 

esse papel funcionar é minimizar o componente administrativo da posição. Constatou-se 
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anteriormente que o papel do gestor do conhecimento é dividido em 2 níveis: o coordenador 

do conhecimento e o verdadeiro gestor do conhecimento. Então ao acrescentar o “mordomo” 

ou expert, observa-se que a posição não exige muita administração e sim, conhecimento 

profundo do conteúdo. Logo, quanto mais a organização valoriza o conhecimento que o 

indivíduo tem de um conteúdo, menos difícil deveria ser para ele contribuir com o mesmo.  

Outro imperativo considerado nesta seção é o apoio à transferência de conhecimento 

implícito.  Sabe-se que as organizações geram formas diferentes de conhecimento que podem 

ser segmentadas em dois tipos principais, o explícito, o qual pode ser articulado, utilizando-se 

palavras escritas e gráficos, e o implícito, o qual não pode ser articulado, porque geralmente 

está internalizado na mente de alguém. Frequentemente, o conhecimento explícito é descrito 

como “saber o quê” ou o conhecimento sobre alguma coisa, enquanto o implícito pode ser 

descrito como “saber como”, ou um entendimento de como fazer alguma coisa.  Grande parte 

do conhecimento organizacional é implícita por natureza, isto é, o conhecimento mais valioso 

e crítico para a missão. Então, a melhor maneira de passar esse conhecimento de um individuo 

ou grupo para outro não é somente através de uma base de dados, mas através da interação 

humana. Boa parte do que é chamado “implícito” é conhecimento que não foi articulado. 

Assim, as organizações necessitam cultivar o processo de articulação implementando 

habilidades como: perguntar as questões certas, ir além da superfície, interpretar as respostas 

identificar temas e padrões comuns. Finalmente, a transferência de conhecimento implícito 

exige uma quantidade significativa de tempo em reuniões físicas entre os indivíduos ou os 

pequenos grupos. Tratamos algumas maneiras de realizar esse tipo de conexão no próximo 

desafio.  

As organizações contemporâneas estão conectadas a uma diversidade de caminhos. 

Quanto mais caminhos de conexão há, mais rápido a mensagem viaja. Isso implica que quanto 

mais ligações puderem ser criadas entre os indivíduos na organização, maior é a probabilidade 

de que o conhecimento fluirá. A tecnologia tem seu papel primordial na organização, mas não 

podemos deixar de lado a abordagem humana que é criar conexões entre seus membros, na 

qual as pessoas tendem a compartilhar mais livre e profundamente com aquelas em quem 

confiam, e tendem a confiar naquelas com quem estão ligadas pessoalmente. Aumentar as 

ligações organizacionais aumenta o “laço de confiança” de indivíduos e grupos, resultando em 

maior contribuição e compartilhamento.   

Os autores Bukowitz e Williams (2002) estabeleceram algumas formas de intervenção 

como as melhores abordagens para tecer uma rede organizacional:  
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• Programas de monitoração; 

• Programas de afastamento das atividades; 

• Programas de intercâmbio e estágio; 

• Equipes temporárias de projeto; 

• Programas de treinamento; 

• Reuniões de troca de ideias, sem agenda; 

• Ambientes de espaço aberto; 

• Agentes do conhecimento.  

 

É de suma importância, apreciar um processo justo para ganhar a confiança e a 

dedicação que levam ao compartilhamento de conhecimento. Mas, a maioria das organizações 

encoraja as pessoas a restringirem-se a seguir orientações e a satisfazerem expectativas. 

Entretanto, as organizações precisam implementar um processo justo, o qual constrói 

confiança e compromisso e produzem a cooperação voluntária. Esta última resulta em 

desempenho, levando as pessoas a irem além do apelo do dever, através do compartilhamento 

do seu conhecimento e da aplicação da sua criatividade. (BUKOWITZ; WILLIAMS, 2002, 

p.210).  

Entende-se que as organizações que se baseiam no conhecimento percebem que os 

empregados não são úteis apenas pelo que sabem, mas pelo que continuam a aprender. Pode-

se estabelecer como missão entre a empresa e os empregados o seguinte: “Em troca de 

compartilhar o seu conhecimento, prometemos dar a você oportunidades de aprendizagem. 

Você receberá um fornecimento contínuo de conhecimento novo, aumentando o seu valor 

para nós ou para outros, se decidir ir embora” (BUKOWITZ; WILLIAMS, 2002, p.211). 

Estes conhecimentos não podem ser apropriados de forma inadequada. Com isso, 

considera-se a criação de políticas explícitas sobre a utilização destes ativos intelectuais como 

um dos desafios da seção Contribua.  As contribuições precisam ser reconhecidas de alguma 

maneira por aqueles que as utilizam ou constroem sobre elas. Afinal, os membros da 

organização devem ter um respeito saudável pelos ativos intelectuais e um entendimento do 

que constitui o uso apropriado das idéias dos outros. Por isto, uma maneira melhor de 

desenvolver essa atitude é por meio de políticas e de procedimentos explícitos. Eis alguns a 

serem considerados (BUKOWITZ; WILLIAMS, 2002, p.213): 
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• Manter as atribuições; 

• Exigir notificação ou permissão; 

• Instituir mecanismos de devolução para a contribuição. 

 

Alguns estudos indicam que o que motiva, na verdade, os trabalhadores do 

conhecimento não é o dinheiro, mas o reconhecimento e apreciação de suas ideias e 

pensamentos. Portanto, um outro procedimento que ajuda as pessoas a manter um sentimento 

de domínio sobre o seu conhecimento é a publicação individual. Como fazer isso? Muitas 

pessoas criam listas de distribuição especializada ou serviços de assinaturas enviando por 

email as suas ideias e conhecimento no formato de jornal para os poucos selecionados ou para 

qualquer um que deseje assinar. Com base nesta linha de pensamento, Bennahum (apud 

BUKOWITZ, 2002, p.215) escreveu em seu jornal que: 

 

O que é tocado em uma lista, na qual o dinheiro é raramente a medida principal do 
sucesso ou fracasso? As ideias, o tempo e a atenção – o número às vezes enorme de 
assinantes ou de pessoas poderosas em uma lista – são todos, parte de uma ecologia 
complexa em um ambiente notavelmente separado dos mercados tradicionais em 
que obter algo por nada continua um paradoxo.  
 
 

Uma idéia é dar às pessoas mais controle sobre como o seu próprio conhecimento é 

formatado e distribuído, dando-lhes os instrumentos para criar homepages ou para disseminar 

a informação para os assinantes. Contudo, a desvantagem da publicação individual é que ela 

pode ser confusa e redundante. Se todos os indivíduos e grupos têm homepages na intranet da 

empresa, o sistema necessita de uma ferramenta de busca e de uma estrutura organizadora 

para ajudar as pessoas a chegar onde desejam. Mas a redundância pode ser catalisadora ao 

formar novas redes e destacar diferenças na abordagem que leva ao pensamento inovador.  

Entretanto, os especialistas em redes de comunicação mostraram que a confiança tem 

um impacto significativo sobre a maneira com que a informação flui na organização. Se 

ninguém confia nas pessoas que são responsáveis por processar e disseminar a informação, 

podem ocorrer sérios colapsos de comunicação. Normalmente, a confiança baseia-se nos 

relacionamentos pessoais. Toda pessoa tem um “arco de confiança”, ou seja, um grupo de 

indivíduos com os quais ela deseja compartilhar o conhecimento profundo. Estes arcos de 

confiança tendem a ser relativamente pequenos. Para tanto, existe uma maneira de sobrepor os 

“arcos de confiança” na empresa: procurar inserir os indivíduos mais competentes e um leque 

de agrupamentos, como por exemplo, realizar designações pessoais, dotando-os de 
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responsabilidades transorganizacionais ou apoiando as comunidades que não se conformam 

com o mapa organizacional. 

 

LADO ESTRATÉGICO 

 

SEÇÃO 5 - AVALIE 

 

Perspectiva  Expanda a teoria da organização para capturar o impacto do 
conhecimento sobre o desempenho organizacional:  

� Identificar as novas formas do capital intelectual; 
� Conceber as novas tarefas de gestão. 

Integração   Incorpore no processo geral de gestão um novo conjunto de estruturas, 
processos e medidas que avaliem toda a base de recursos a partir dos 
quais a organização gera valor: 

� Visualizar as estruturas que guiam as práticas de gestão do 
conhecimento; 

� Faze experiências com abordagens de avaliação e de cálcullo 
para estimular os resultados estratégicos; 

� Comunicar-se com os principais stakeholders. 
Quadro 6: Imperativos e desafios da seção 5 
Fonte: Bukowitz e Williams (2002) 

 

 

Geralmente, observa-se que o processo estratégico contínuo é responsabilidade da 

liderança designada formalmente pela organização. Este processo manifesta-se por alterações 

de direção estratégica, variações na velocidade e intensidade das respostas organizacionais ao 

mercado e mudanças no nível de distribuição de recursos. Para obter vantagem competitiva, 

as organizações estão investindo cada vez mais em seu capital intelectual. Atualmente, 

existem novas abordagens para a construção do capital intelectual, tais como: planilhas de 

balanço de ativos intangíveis, modelos que indicam como as formas novas de capital 

interagem para criar valor e medidas novas que buscam guiar os gerentes interessados em 

acelerar ou redirecionar como o capital intelectual é gerado. Assim, para avaliar o capital 

intelectual, de modo que iniciativas deliberadas e construtivas possam ser fortalecidas ou 

iniciadas para construí-lo, sustentá-lo ou despojá-lo, as organizações devem enfrentar os 

desafios proposto nesta seção.  

O primeiro desafio desta seção é expandir a teoria da organização para capturar o 

impacto do conhecimento sobre o desempenho organizacional. O conjunto de fatos e de 

crenças comumente compartilhados que dita a maneira com que as organizações percebem as 

suas opções estratégicas leva as organizações a desenvolverem um quadro diferente de como 
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os seus negócios funcionam. Portanto, o alto grau de padronização na avaliação financeira 

permite que os gerentes comparem partes diferentes da organização, e também organizações 

diferentes entre si. Além disso, a ascensão da gestão do conhecimento e sua ênfase sobre os 

intangíveis precipitaram um diálogo entre aqueles que desejam medir a base completa de 

recursos da organização e aqueles que acham mais prudente apegar-se aos dados financeiros. 

Mas isso permitirá às organizações ampliar a sua visão das opções estratégicas disponíveis. 

Para tanto, as organizações devem utilizar novas formas de capital organizacional. 

Criar uma nova teoria de organização que inclua explicitamente os intangíveis é um 

foco central da gestão do conhecimento. É preciso pensar sobre uma visão abrangente da 

organização que monitore não apenas o desempenho financeiro tradicional, mas também as 

atividades que deram surgimento a ele, incluindo o cliente, a inovação, a criatividade e as 

perspectivas internas de negócios.  Então, a organização que obtém esta teoria enfoca também 

a facilidade e a flexibilidade como que a empresa pode converter o seu conhecimento em 

produtos e serviços que serão úteis para o cliente no presente e no futuro. Outro meio de criar 

valor para os clientes é gerenciar os relacionamentos com os seus principais stakeholders e 

melhorar o fluxo de conhecimento que pode ser convertido em ativos intelectuais, tornando-se 

uma competência que toda organização deve dominar.   

Reforçar o capital intelectual ao gerenciar os relacionamentos humanos é uma das 

formas de conceber as novas tarefas de gestão. Esta necessidade nasceu da nova tendência em 

eliminar ativos não-essenciais para melhorar os índices de retorno e, o potencial de criação de 

valor dos ativos remanescentes, instigando as empresas a lançarem um novo olhar sobre como 

criar um valor avançado. Logo, alavancar o conhecimento é papel primordial do executivo ou 

gerente porque é o seu envolvimento que mais influencia na aceitação da nova maneira de 

agir e pensar da organização. Desta forma, é preciso criar novos cargos baseados no 

conhecimento para assegurar que o foco organizacional não oscile.  

Mas como averiguar com que qualidade as organizações utilizam o seu conhecimento 

para apoiar os objetivos estratégicos? Incorporar no processo geral de gestão um novo 

conjunto de esquemas, processos e medidas que avaliem toda a base de recursos a partir dos 

quais a organização gera valor é uma iniciativa que constitui a gestão do conhecimento. Estes 

esquemas e processos são importantes porque provém junto com a teoria da organização, um 

contexto de mensuração e de estimativa. Procuram também identificar e descrever as 

principais alavancas estratégicas que podem ser utilizadas para estimular e gerenciar a 

criação, o fluxo e a armazenagem do conhecimento. A esse respeito, eles são os guias que 

orientam as pessoas para a direção certa. Já os processos são utilizados para organizar e 
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harmonizar as práticas e determinar com que qualidade elas estão ligadas a resultados 

estratégicos. São utilizados para criar uma visão sistêmica das suas práticas. 

No entanto, fazer experiências com abordagens de avaliação e de cálculo para estimular 

os resultados estratégicos é uma das dimensões deste processo de GC. Desta forma, tem-se a 

mensuração e a estimativa. A mensuração busca descrever um estado organizacional 

particular, quantificando os ingressos e saídas enquanto que a estimativa entende o que está 

ocorrendo e relaciona a atividade aos resultados operacionais, como a efetividade e a 

eficiência. 

Comunicar-se com os principais stakeholders é uma das estratégias utilizadas pela GC. 

Os relatórios que circulam internamente sobre o capital intelectual é uma maneira de 

comunicar-se com empregados sobre a gestão de ativos baseados no conhecimento. Eles 

enfocam com ênfase a importância de construir, sustentar e despojar o conhecimento para 

criar vantagem competitiva.  

As empresas podem estabelecer os relatórios do capital intelectual em um contexto 

estratégico para integrar a futura realidade da empresa na realidade atual. Desta maneira, as 

declarações do capital intelectual representam uma evolução, preservando a maneira que a 

empresa entende a si mesma e ao ambiente. A figura 5 mostra como ocorre essa interação 

visualmente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5: O conceito de contabilidade do capital intelectual 
Fonte: Bukowitz e Williams (2002) 
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Segundo Bukowitz e Williams (2002, p.267), as declarações de capital intelectual 

deveriam estimar até quatro dimensões das organizações de até 3 maneiras diferentes. As 

quatro dimensões são: os recursos humanos, os clientes, a tecnologia e os processos. As 3 

formas de avaliação diferentes são: a informação estatística, as cifras internas fundamentais e 

os efeitos almejados. A informação estatística mede “o que é”, dando uma imagem 

instantânea da “quantidade” ou virtude dos vários tipos de capital intelectual. As cifras 

internas fundamentais medem “o que é feito”, fornecendo uma avaliação da qualidade com 

que o sistema de gestão constrói, sustenta e despoja o capital intelectual. Os efeitos almejados 

medem “o que acontece”, ligando o que ocorre dentro da empresa com os resultados que vêm 

das interações com seus investidores.  

Portanto, o quadro 7 apresenta a ampla variedade de perspectivas que as organizações 

trazem para o desafio de medir e gerenciar o capital intelectual. 

 

 

 
 

Quadro 7: Exemplos de medidas utilizadas para avaliar o capital intelectual 
Fonte: Bukowitz e Williams (2002) 
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SEÇAO 6 - CONSTRUA E MANTENHA 

 

Direção  Os recursos são canalizados de maneira que reabasteçam e criem 
conhecimento:  

� Subordinar a tecnologia da informação às pessoas; 
� Estruturar posições que enfocam a atenção organizacional sobre 

o capital intelectual. 
Conexão   A organização forma relacionamentos que promovem os seus objetivos 

de gestão do conhecimento: 
� Pregar a cooperação entre as divisões internas; 
� Formar parcerias criativas com outras organizações; 
� Reter as pessoas certas. 

Reconhecimento  A organização vê como extrair o valor integrado no conhecimento: 
� Utilizar o conhecimento para fortalecer o relacionamento com o 

cliente; 
� Desconsiderar a organização como um todo para lançar um 

olhar novo nos seus detalhes. 
Reciprocidade  As políticas, procedimentos e normas culturais mantêm um contrato 

entre a organização e os seus membros: 
� Demonstrar que a criação de valor é uma proposição 

consistente; 
� Criar espaço para que o profissional venha diariamente de 

corpo e alma para o trabalho 
Quadro 8: Imperativos e desafios da seção 6 
Fonte: Bukowitz e Williams (2002) 

 

A seção contribua e mantenha assegura que o futuro conhecimento mantenha a 

organização viável ou competitiva. Sabe-se que cada vez mais as organizações construirão 

conhecimento por meio dos seus relacionamentos com os empregados, fornecedores, clientes, 

comunidades nas quais operam e com seus concorrentes. 

As organizações devem integrar as atividades estratégicas de crescimento e de 

renovação ao curso da atividade diária. Quando um recurso é volátil como o conhecimento, as 

atividades estratégicas não podem ficar atrás das exigências do momento. Se permitirem que 

o conhecimento se acumule ou se dissipe em um vácuo de gestão estratégica, os líderes serão 

muito pressionados a determinar se o estão criando ou destruindo.  O conhecimento que ainda 

não é parte da base dos ativos da organização, mas é essencial para o futuro, deve ser 

desenvolvido. Aquele que já for parte desta base e importante para o futuro deve ser protegido 

e cultivado.  E aquele que não serve a nenhum propósito atual ou futuro deve ser removido 

para liberar e dar enfoque aos recursos na realização do cenário previsto (BUKOWITZ; 

WILLIAMS, 2002, p. 279). 



71 
 

Portanto, as atividades estratégicas para desenvolver o conhecimento são divididas em 3 

partes principais: construir, manter e descartar. Logo, para construir e sustentar o 

conhecimento, a gerência organizacional deve lançar uma visão renovada sobre o papel 

estratégico da empresa a partir dos desafios supracitados. 

Canalizar os recursos de maneira que abasteçam e criem conhecimento é um dos 

atributos desta seção. Porém, nem sempre as organizações investem recursos para construir e 

sustentar o conhecimento. Entretanto, o desafio para essas organizações que não utilizam 

práticas de avaliação para orientá-las, é saber se os seus investidores estão de fato construindo 

e sustentando, ou corroendo e erradicando o conhecimento indispensável para a missão.  

Assim, para construir e manter o conhecimento por meio de decisões de distribuição de 

recursos, as organizações devem aumentar e renovar as formas de capital que dão surgimento 

ao capital intelectual. 

Para gerar valor a partir do capital intelectual, as organizações necessitam gerenciar os 

fluxos de conhecimento entre (Ver figura 6):  

 

 
Figura 6: O modelo do capital intelectual 
Fonte: Bukowitz e Williams (2002) 

 

Outro desafio presente nesta seção é subordinar a tecnologia da informação às pessoas, 

pois se essa tecnologia for considerada como foco central da estratégia de gestão do 

conhecimento, ela não cria valor agregado para a organização. Por isto, quando as 

organizações possuem suas metas enfocadas estrategicamente na construção e sustentação do 

conhecimento, observa-se uma mudança na maneira com que concebem os seus investimentos 

em TI.  
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Percebe-se que nas MPEs, as pessoas são mais ou menos conhecidas umas às outras, o 

fluxo de informação tende a ser tão simples como pegar o telefone ou atravessar a sala. Então, 

um dos maiores benefícios de coletar informação dessa maneira é a confiança. Como por 

exemplo: se você conhece a pessoa de quem a informação é transmitida, então sabe que pode 

confiar nela. 

Além disso, a maioria das organizações adota a TI como forma de maximizar as fontes 

de informações e seus diversos suportes e também o surgimento de relacionamentos virtuais 

que geram um valor significativo tanto para os indivíduos quanto para a organização. É 

através da TI que as idéias e a informações fluem e o conhecimento pode ser criado.  

Mas não basta só dizer que todos deveriam compartilhar o melhor do que sabem, é 

preciso estruturar posições que enfoquem a atenção organizacional sobre o capital intelectual. 

As empresas podem responsabilizar os indivíduos pela criação de um enfoque ao redor das 

atividades relacionadas ao conhecimento e impulsioná-las, criando, por exemplo, um cargo de 

diretor-chefe de conhecimento. Esta responsabilidade ou posição adotada aumenta a 

visibilidade estratégica da gestão do conhecimento porque é considerado um tópico de 

discussão permanente e serão destinados recursos para a construção de conhecimento, além de 

ter alguém que estará prestando atenção se isso acontece ou não na organização. Contudo, 

acredita-se que todos deveriam ser capazes de reivindicar as tarefas do conhecimento, mas é 

necessário começar com um grupo centralizado que organiza e orienta as práticas de gestão 

do conhecimento.  

No entanto, as empresas não podem somente direcionar os recursos para elas e estarem 

certificadas de um retorno. Elas devem interagir os corações e mentes das pessoas que fazem 

parte dela e ao mesmo tempo formar conexões exclusivas e duradouras com as pessoas. 

Afinal, experimentar formas novas de aliança é um movimento inicial do qual as empresas 

esperam receber ajuda para retirar valor da troca de conhecimento no interior e entre as 

entidades organizacionais e os indivíduos.  

Pregar a cooperação entre as divisões internas é um dos fatores indispensáveis na 

construção do conhecimento. Na maioria das vezes, a competição interna justifica o 

lançamento de produtos semelhantes em mercados semelhantes. Os sinais altos e claros que 

são emitidos pelos clientes podem convencer muitas organizações de que a GC pode ajudá-las 

a enfrentar as novas realidades do mercado. Para tanto, deve-se ressaltar que o conhecimento, 

seja de onde foi criado e onde está alojado, tem que estar disponível para qualquer pessoa na 

organização que puder fazer bom uso dele. Por exemplo: quando mais de um grupo é 

responsável por fazer uma “venda”, mas o sistema contábil força que a “venda” seja fatiada 
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em tantos pedaços quantos forem os grupos, não é fácil cooperar. Deixar que cada grupo 

conte a venda total sobre a sua declaração de perdas e ganhos para propósitos internos é uma 

maneira de fomentar a colaboração e a formação de um fundo comum do conhecimento que é 

cada vez mais necessário para assegurar e reter os clientes.  

Fazer parcerias criativas com outras organizações é uma forma de trazer os fornecedores 

e os clientes para dentro da organização para compartilhar idéias e colaborar sobre produtos e 

serviços novos. Estas parcerias estratégicas estimulam a abertura de novos mercados ou 

transformam os já existentes para complementar os serviços ou abrir mercados novos por 

meio de empresas que anteriormente podiam ser concorrentes, ou com uma única organização 

integrada verticalmente. A idéia de colaborar com outras organizações para abrir um mercado 

novo em vez de amontoar todos os recursos no interior de uma organização desafia a idéia de 

organização e os modelos existentes para criar valor.  

Para que haja esta colaboração, as empresas precisam antes de tudo formar 

relacionamentos exclusivos e duradouros com seus empregados. Apesar disso, para reter as 

pessoas certas, algumas empresas utilizam mais o castigo do que o prêmio como forma de 

apoio a não-concorrência, expressando assim as penalidades por levar para o mercado a 

expertise que a organização considera propriedade sua. Por conseguinte, nota-se que as 

organizações estão cada vez mais protegendo a sua propriedade intelectual devido ao fato de 

que os fluxos de informação, estando mais livres no interior das organizações e sem 

considerações de posição hierárquica, possibilitam que mais pessoas tenham acesso a um 

conhecimento importante para a missão e frequentemente sensível.  

Portanto, primeiramente, as empresas necessitam saber quais pessoas possuem 

conhecimentos indispensáveis para a organização. Atualmente, existem alguns sistemas de 

recursos humanos que ajudam uma organização a acompanhar e a observar os empregados 

com habilidades importantes, de modo que possam ser planejadas e implementadas estratégias 

de retenção. Mas quais são as habilidades importantes para a missão? Geralmente são aquelas 

que dizem respeito à competência central da organização. Entretanto, em organizações 

baseadas no conhecimento e nas habilidades, como o pensamento inovador e a capacidade de 

compartilhar conhecimento, a importância de construir e sustentar conhecimento é 

considerado como um novo conjunto de atributos que está sendo reconhecido como valioso e 

explicitamente incorporado à estratégia de retenção de empregados.  

A tecnologia de informação estabelece, atualmente, maneiras novas de criar valor 

criando novos tipos de conhecimento. Portanto, o desafio para a maioria das organizações é 

retirar as vendas dos preconceitos e dos hábitos que vêm da expectativa para ver como extrair 
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valor do conhecimento novo e recentemente descoberto. Para isso, devem utilizar o 

conhecimento para fortalecer o relacionamento com o cliente e desconsiderar o todo 

organizacional para lançar um olhar novo nos detalhes. 

O uso disseminado de meios sofisticados para extrair, armazenar e combinar informação 

aumentou os riscos para as organizações que querem afirmar e proteger a sua posição no 

mercado. Por isto, as organizações estão abrindo canais que promovam o fluxo de informação 

entre o cliente e a empresa de modo que conheçam as informações demográficas e as 

intenções de compras antigas e futuras. Entretanto, para sustentar a vantagem competitiva, as 

empresas querem que os clientes participem do desenvolvimento do produto e nas decisões de 

refinamento.  

Como foi visto anteriormente, a disponibilidade de tecnologias sofisticadas de 

informação não apenas possibilita compartilhar a informação sobre os clientes dentro de uma 

empresa, mas também cria a expectativa entre eles de que essa informação será 

compartilhada.  

 

O que é novo sobre o modelo econômico que está se desenvolvendo na internet é a 
valorização explícita da informação, da sua orientação para o futuro (a informação 
obtida pelos sites, por exemplo, incorpora o potencial de criar valor em alguma data 
futura) e a sua ligação direta com o usuário final do serviço ou produto. O potencial 
bruto da informação do cliente para converter-se em valor futuro aumenta o volume 
da importância de construir e manter relacionamentos fortes com os grupos de 
consumidores principais (BUKOWITZ; WILLIAMS, 2002, p. 309).  
 
 

 
Desconsiderar o todo organizacional para lançar um olhar novo nos detalhes significa 

fragmentar-se ativamente para descobrir maneiras novas de criar valor. Neste caso “o todo” é 

fragmentado para criar algo novo em vez de melhorar o que já existe. O termo “repropositar” 

é utilizado como uma maneira de descrever como as organizações tomam um produto, um 

processo ou outro Know-how e o colocam em um contexto novo para criar uma proposição de 

valor diferente.  

Em relação ao desafio denominado reciprocidade, entende-se que os valores 

incorporados em políticas, procedimentos e normas culturais são as maneiras pelas quais uma 

organização convida os seus membros a participarem do seu crescimento e desenvolvimento. 

Para assegurar o dar e o receber, que constroem e sustentam o conhecimento, a organização 

deve superar os desafios a seguir. 

Demonstrar que a criação de valor é uma proposição de valores é um dos propósitos da 

GC. Este processo amplia a perspectiva de criação de valor para além do cliente e para muitos 
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investidores. Logo, o seu princípio central é que deve ser criado valor tanto para os clientes 

quanto para os investidores. A criação de valor não pode mais ser vista como uma pirâmide 

em que o valor do acionista ou do cliente fica no topo. Em vez disso, a nova imagem é uma 

rede de criação de valor para os investidores com todos os pontos interligados e 

independentes.  

Neste contexto, quando os valores organizacionais apóiam uma visão dos objetivos da 

GC da organização, por exemplo, estruturar e manter uma rede de criação de valor para os 

stakeholders eles mantêm uma fonte de vantagem competitiva difícil de copiar. A partir daí, 

encontram-se a criação de valor e o conjunto de valores que estruturam a agenda da 

organização. Afinal, as normas adotadas e as normas operacionais da organização orientam o 

comportamento individual para um propósito coletivo, formando assim os fios que se 

entrelaçam à rede da criação de valor para o investidor (BUKOWITZ; WILLIAMS, 2002, p. 

317).  

Construir e manter o conhecimento exigem que a organização tenha uma visão holística 

do empregado e reconheça que, além das habilidades imediatas que ele traz para as suas 

tarefas, há um leque de interesses e habilidades que são potencialmente valiosos para o 

empreendimento. De algum modo, a organização deve tomar cuidado para não isolar esses 

talentos extra-curriculares, mesmo que a sua aplicabilidade não seja aparente.  Esses talentos 

combinam-se com habilidades específicas para o trabalho para formar a rede de associações 

que se traduzem em inspiração criativa.  Eles são uma fonte rica de entusiasmo emocional que 

as organizações são mal-aconselhadas a manterem fora do ambiente de trabalho.  

 

 
Figura 7: Interseção de Competências 
Fonte: A autora  
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Frequentemente, os locais de trabalho são explorados de acordo com as habilidades 

técnicas e específicas para cada função do empregado, o que representa aproximadamente um 

terço do seu conhecimento. Porém, para os “trabalhadores do conhecimento” estas habilidades 

técnicas ou específicas de cada função podem não representar o diferencial competitivo para a 

organização, ou seja, pode não ser o tipo de conhecimento que vem com inspiração. A 

inspiração, criatividade e inovação são ideais almejados onde a pessoa “inteira” é convidada 

para trabalhar diariamente.  

 

 

SEÇÃO 7 - DESCARTE 

 

Abstenção  Em primeiro lugar, não absorver conhecimento desnecessário:  
� Reconhecer as formas de conhecimento que podem ser 

alavancadas e aquelas que são limitadas; 
� Encontrar alternativas para o aproveitamento direto, a fim de 

fazer experiências com o conhecimento.  
Conversão   O conhecimento que é um dreno de recursos é convertido em fontes de 

valor: 
� Reconhecer e dispensar os verdadeiros drenos de recursos; 
� Evitar jogar fora “a criança com a água do banho” 

Quadro 9: Imperativos e desafios da seção 7 
Fonte: Bukowitz e Williams (2002) 

 
A primeira dimensão do Descarte é a abstenção: a idéia de não absorver. O 

despojamento não trata apenas de livrar a organização da tendência de cortar o desnecessário, 

mas também de ter uma disciplina estratégica de não absorver, isto é, não se engajar em uma 

direção somente porque a concorrência está seguindo este caminho.  A idéia de não absorver 

complementa o construir e o manter ao descartar conhecimento estratégico. Assim, a 

abstenção apresenta às organizações os desafios propostos a seguir. 

Reconhecer as formas de conhecimento que podem ser alavancadas e aquelas que são 

limitadas é um dilema bastante real que se apresenta quase diariamente para as organizações 

de todos os tamanhos e de todos os setores. Enfocar as formas de conhecimento alavancáveis 

sugere que as organizações precisam entender como o valor é criado e utilizado e que elas 

precisam manter-se rentes à fonte, quando aventuram-se em territórios novos.  

Atualmente, o que muitas empresas precisam fazer é enfrentar a perspectiva 

desanimadora de fazer apostas enormes em um futuro incerto e ter que saber quando cortar as 

suas perdas. A maneira pela qual a empresa cresce é mais importante do que o próprio nível 
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absoluto de crescimento, ou seja, alavancar o conhecimento para futura criação de valor. 

Porém, todas as organizações assumem ou recusam o trabalho que está além das suas 

capacidades existentes, mas poucas o fazem com um entendimento claro do que estão 

aceitando ou rejeitando em termos da criação de conhecimento (BUKOWITZ; WILLIAMS, 

2002, p. 340).  

Sabe-se que poucas organizações são capazes de resistir ao fascínio da tecnologia de 

informação como a alavanca definitiva para gerar valor a partir do conhecimento. Entretanto, 

diante desta rápida mutação, pode ser melhor resistir ao investimento na tecnologia “de 

ponta” se isso comprometer a capacidade para sentir e responder. Logo, conhecer as 

diferentes formas de conhecimento que podem ser alavancadas e aquelas que são limitadas 

tornar-se-á uma maneira mais importante de reduzir os riscos e de expandir o potencial de 

crescimento.  

Encontrar alternativas para o aproveitamento direto a fim de fazer experiências com o 

conhecimento significa criar a oportunidade de obter retorno do mercado e calibrar as formas 

e a extensão do conhecimento que será requerido para apoiar a demanda do mercado antes de 

fazer uma aquisição direta. Esta, por sua vez, é uma maneira eficaz para trabalhar com o que 

já existe na empresa. Outra maneira de introduzir mais moderação nos relacionamentos 

organizacionais para descobrir maneiras novas de criar valor é fazer uma aliança estratégica. 

Estas alianças proporcionam experiências com as formas de conhecimento sem ter que 

adquiri-las diretamente.  Abrangem desde acordos informais aos relacionamentos contratuais 

explícitos e detalhados.  

Outra forma de analisar o conhecimento externo é localizar-se em uma área geográfica 

específica. Neste caso, as Micro e Pequenas Empresas (MPE) sofrem impactos ainda mais 

intensos dos desafios competitivos contemporâneos.  

Estudos recentes demonstram como as MPEs estão respondendo a esses estímulos. Um 

dos principais achados é que sua competitividade pode ser acrescida da participação em 

aglomerações de firmas engajadas em atividades similares e até mesmo complementares – 

chamadas clusters (CANIELS; ROMIJN, 2003). Na literatura nacional, as aglomerações 

também são comumente chamadas de arranjos produtivos locais (APL’s), entre outras 

definições menos freqüentes. 

A proximidade das empresas faz as mesmas interagirem com efeitos positivos. Esta 

concentração cria um mercado de trabalho especializado, atrai fornecedores de diversos tipos 

e gera um ambiente de disseminação de tecnologias. O que uma empresa faz no cluster, as 

outras ficam sabendo informalmente e também adotam, contribuindo para aumentar a 
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competitividade da região automaticamente. Para Porter (1998) o Cluster é considerado como 

uma nova forma econômica ou uma fonte de vantagem competitiva de regiões, cujo sucesso é 

fruto de um delicado equilíbrio entre competição e cooperação: 

 

A única maneira de criar riqueza na sociedade é pelas empresas. Logo, temos de 
concentrar muita, muita atenção no Brasil onde a riqueza é, de fato, criada. Um 
elemento central da produtividade no sentido microeconômico é a influência dos 
clusters. Um cluster existe não quando há uma empresa ou poucas empresas num 
setor, mas sim todo um grupo de empresas localizadas numa área geográfica 
relativamente pequena, apoiando-se mutuamente (PORTER, 1998). 
 
 

O cluster evidencia tanto a concorrência como a cooperação: as empresas disputam o 

mesmo mercado, mas cooperam entre si compartilhando processos que trazem ganhos 

mútuos, como por exemplo, formação de consórcio de exportação, compartilhamento de 

fretes e tratamento de matéria prima, aumentando a produtividade das empresas da região e 

estimulando a formação de novas empresas, reforçando e expandindo o próprio cluster. 

Logo, os clusters fornecem um contexto de confiança para a troca de idéias através da 

convivência com as pessoas em reuniões e eventos sociais, associações civis e profissionais, 

onde o fato de estar em um lugar específico pode oferecer oportunidades para se obter 

experiências como formas de conhecimento. 

Enfim, as organizações devem saber como contornar algumas oportunidades e como 

reconhecer outras para avaliar quando, se e como absorver conhecimento.  

Converter o conhecimento é a segunda dimensão do Descarte. Nesta dimensão, ressalta-

se que o descarte de conhecimento não inclui apenas a abstenção (não adquirir), mas também 

redirecionar o conhecimento, uma vez que a sua utilidade no contexto original tenha baixado 

além do limiar desejado.  

 

Mesmo quando a conversão é planejada, quase sempre é um processo doloroso, 
porque envolve o deslocamento de pessoas. Primeiro, devem ser retirados os 
recursos que foram injetados no desenvolvimento ou na manutenção do 
conhecimento marcado para conversão. Depois, ele deve ser recolocado. Isso pode 
ser em algum lugar no interior da organização ou fora das suas fronteiras. Se 
converter o conhecimento não é uma atividade de rotina na organização ou em 
algum setor dela, a dor e o choque são sentidos como uma força avassaladora 
(BUKOWITZ; WILLIAMS, 2002, p. 349).  
 
 
 

Entende-se que, converter o conhecimento exige que a organização possua uma visão de 

“raio-X” para explorar além do óbvio, o potencial verdadeiro desse conhecimento para criar 

valor.  
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Embora um dos desafios presentes nesta seção seja identificar e descartar os verdadeiros 

drenos de recursos, a maioria das organizações é notoriamente deficiente para prestarem 

atenção no que não estão fazendo porque estão sobrecarregadas com o que estão fazendo. 

Portanto, o conhecimento que não gera qualquer valor apreciável pode ser um dreno somente 

porque requer recursos para ser retido.  

Percebe-se que este desafio pode ser utilizado durante um processo de mudanças do 

setor ou da organização por inteira, já que existem sempre aqueles conhecimentos pelos quais 

não são alavancados e nem geram inovação para a empresa, tornando-se inútil para a mesma, 

ao mesmo tempo em que não oferecem retorno. Algumas vezes, quando a organização 

terceiriza uma função particular, ela está decidindo que certas formas de conhecimento, 

enquanto indispensáveis, não contribuem significativamente para a base de conhecimento 

necessária para a sua missão. Enfim, ser capaz de perceber que, manter certas partes da base 

de conhecimento, drena os recursos da organização sem prometer um retorno razoável torna-

se uma habilidade que as organizações precisam possuir.  

Pode acontecer, de forma esporádica, que o conhecimento encontre a porta de saída 

antes que todo o seu valor para a organização tenha sido averiguado. Mas, durante o período 

em que a empresa observa que dispensou um conhecimento valioso, geralmente na forma de 

pessoas com expertise específica, conhecimento implícito, relacionamentos ou entendimento 

dos processos internos, percebe-se que já é tarde demais para solucionar o problema. As 

empresas chegam a dispensar empregados, nos quais investiram muito mais, com pouca 

consideração e quase sem medo de estarem desperdiçando. Entretanto, quando o 

conhecimento é convertido, levando-se em conta todo o seu impacto sobre as pessoas, os 

ganhos podem parecer inovadores e com alto teor de qualidade. Significa então, que as 

empresas necessitam entender, verdadeiramente, que recursos elas possuem, antes de jogar 

fora o que poderia parecer apenas um instrumento superficial.  
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4 A INTELIGÊNCIA COMPETITIVA COMO FATOR PRIMÁRIO PARA O 

SUCESSO DA EMPRESA 

 

Muitas oportunidades para solução de problemas surgem por intermédio da tecnologia e 

de novas idéias que dependem da informação disponível. O objetivo da informação é 

melhorar a qualidade da decisão e o resultado da solução de problemas. Portanto, a 

inteligência competitiva é considerada indispensável para o sucesso da empresa, visto que este 

processo faz a coleta, organização e distribuição das informações externas e internas 

pertinentes à empresa para obter vantagem competitiva no mercado.  

Sabe-se que a competitividade é o posicionamento estratégico da organização, em 

relação a outras empresas concorrentes, que lhe permite gozar de uma posição superior do 

ponto de vista de concorrência. Ela pode ser vista como advinda das relações da organização 

com o mercado, um foco externo, ou advinda dos mecanismos e estruturas internas da 

organização. 

As organizações precisam realizar os ajustes necessários para atuar neste novo contexto, 

buscando adotar novas tecnologias de gestão e de informação capazes de gerar diferenciais 

competitivos tanto nas suas operações quanto nos seus processos de formulação e viabilização 

das suas estratégias. A informação, nesse novo cenário, passa a ser considerada como recurso 

estratégico. (ARAÚJO; CÂNDIDO, 2003) 

Para Junges (2004), a competitividade de uma organização depende de sua estratégia de 

atuação, de seu posicionamento. Mas para a elaboração de uma estratégia eficaz, é necessário 

o entendimento do que torna a organização competitiva. Desse modo, antes de elaborar a 

estratégia competitiva, a organização precisa conhecer o mercado, suas tendências e 

preferências, assim como conhecer as tecnologias e processos disponíveis, assim como é 

necessário um conhecimento das estratégias adotadas por seus competidores. 

Teixeira Filho (2000) complementa esta visão ao dizer que a competição é tão acirrada 

hoje que as empresas de maior visão já perceberam que a verdadeira corrida - aquela que vale 

a pena ser disputada - está no futuro, e não mais no presente. Toda empresa - enquanto 

organismo vivo - segue um ciclo de nascimento, juventude, maturidade, declínio e, 

eventualmente, morte. Para evitar o declínio, a empresa precisa buscar, permanentemente, 

uma nova curva de ciclo de vida, um salto transformacional que viabilize um novo ciclo de 

desenvolvimento.  

Corroborando com a afirmação, Tyson (1998) define a inteligência competitiva como o 

conhecimento sobre o ambiente externo da organização aplicado a processos de tomada de 
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decisão nos níveis estratégicos e táticos, tendo em vista a consecução dos objetivos da 

organização e a criação de vantagens competitivas sustentáveis. Em contrapartida, a gestão do 

conhecimento pode ser definida como um conjunto de técnicas e ferramentas que permitem 

identificar, analisar e administrar, de forma estratégica e sistêmica, o ativo intelectual da 

empresa e seus processos associados. 

Para Castels (2001), o que caracteriza a atual revolução tecnológica não é a centralidade 

de conhecimentos e informações, e sim um ciclo de realimentação cumulativo entre inovação 

e seu uso. Devido ao constante volume de informações, que são difundidas pelos seus 

respectivos meios, surge então a necessidade de melhor gerenciamento dessas informações, de 

forma que as mesmas possam contribuir para melhor gestão do conhecimento nas empresas. 

Neste sentido, vê-se a necessidade de as tecnologias de informação serem executadas em 

paralelo com as tecnologias de gestão. 

Neste sentido, o direcionamento das inovações em uma organização pode ser respaldado 

pelas informações provenientes de um sistema de inteligência competitiva. Pereira, Debiasi e 

Abreu (2001) relacionam inteligência competitiva e inovação tecnológica explicitamente em 

dois casos, fazendo uma analogia com a tecnologia da informação. 

A partir desses levantamentos, infere-se que o conhecimento é a informação com valor 

agregado, capaz de modificar fatos, encontrar caminhos e, principalmente, na área de 

inteligência competitiva proporcionar vantagem competitiva. Mussak (2002) entende que o 

conhecimento é um produto perecível, quando não usado degrada, quando não aumentado ou 

reciclado, desvaloriza-se. 

Deste preâmbulo, observa-se uma pequena contribuição à alavancagem competitiva das 

MPEs pela abordagem da Gestão do Conhecimento. Segundo Teixeira Filho (2000), a Gestão 

do Conhecimento é “uma coleção de processos que governa a criação, disseminação e 

utilização do conhecimento para atingir plenamente os objetivos da organização”. Dessa 

forma, ela está relacionada a processos e também a produtos na empresa. A Gestão do 

Conhecimento abrange diversos aspectos da organização, mas dois são de especial interesse 

para as pequenas empresas: a memória organizacional e a inteligência competitiva.  

Teixeira Filho (2000) considera a inteligência competitiva como o conjunto de 

processos e ferramentas para selecionar, analisar, comunicar e gerenciar as informações 

externas à empresa, ou seja, informações sobre seus clientes, concorrentes, enfim seu 

ambiente competitivo. E a memória organizacional pode ser entendida como um conjunto de 

processos e ferramentas para organizar, preservar e tornar acessível o acervo de 
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conhecimentos da empresa, isto é, informações sobre seus processos, pessoal, tecnologias, 

experiências, entre outros. 

No entanto, a memória organizacional pode ser vista como um conjunto abrangente de 

referências – experiências, problemas, soluções, projetos, tecnologias, casos, eventos, 

fornecedores e clientes, entre outras – que a organização “sabe” estar disponível para quem 

atua na empresa, com o fim de apoiar os processos de trabalho. 

O valor da memória organizacional para a pequena empresa está em responder às 

seguintes questões que, normalmente não são satisfatoriamente respondidas: internamente, 

quem sabe o quê? Por quais experiências as pessoas passaram? Quem pode colaborar? Que 

conhecimentos podem ser reutilizados? Essas questões não são esclarecidas por diversos 

fatores. Seja por que a memória da empresa é dispersa e “esquecida”, ou porque depende da 

presença das pessoas. No entanto, uma iniciativa simples e barata, de organização da memória 

na pequena empresa, pode gerar vários ganhos de produtividade e competitividade, evitando 

“re-trabalho”, auxiliando na reutilização de soluções ou ajudando a evitar repetição de erros. 

Pode também trazer uma maior independência de fornecedores e consultorias, pelo 

compartilhamento do conhecimento e pelo apoio a multiplicação da aprendizagem. 

Para criar uma memória organizacional útil, uma pequena empresa pode seguir alguns 

passos simples, conforme Teixeira Filho (2000): 

� Estabelecer princípios e objetivos; 

� Estabelecer indicadores; 

� Mapear material existente; 

� Definir assuntos e fontes; 

� Mapear agentes e mediadores; 

� Definir armazenamento; 

� Criar “massa crítica”; 

� Criar procedimentos de consulta e atualização; 

� Definir política de incentivo; 

� Criar “programa de disseminação”; 

� Liberar uso gradual; 

� Apurar indicadores; 

� Prover feedback; e  

� Avaliar iniciativa. 
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A memória organizacional tem que ser “mediada”, isto é, precisa haver um mediador 

responsável pelo seu conteúdo. Seu uso deve ao menos inicialmente, ser incentivado.  

Para isso, é fundamental que ele esteja acessível 24h por dia, sete dias por semana. As 

informações, experiências, depoimentos, todo tipo de material, enfim, precisa ser resumido e 

editado. A visão de hipertexto será sempre muito útil para permitir a ligação entre os diversos 

temas, informações e outras fontes. Pelo principio da democratização da informação, é crucial 

que todos na empresa tenham acesso livre ao material.  

A memória da empresa, a ser compartilhada, precisa estar em um meio de fácil acesso. 

Como a atualização é fundamental no espírito de uma memória viva, ela precisa ser interativa, 

compartilhada e dinâmica. 

Estas informações pertencentes à memória organizacional da empresa também fazem 

parte das atividades da inteligência competitiva, uma vez que a importância deste processo de 

IC advém do fato de as informações obtidas pelo processo permitirem à organização evitar ser 

surpreendida pelos acontecimentos, manter a sua presença no mercado, identificar 

oportunidades e minimizar ameaças (TYSON, 1998). Daí surge a conformidade da 

Inteligência competitiva com a memória organizacional da empresa. 

O objetivo da inteligência competitiva é tornar a tomada de decisões mais ágil, 

promovendo a racionalização do uso do tempo e das fontes de informação, além da redução 

de custos, haja vista a atual “overdose de informações” a que todos estão expostos. 

Para Beck (2007), atualmente, toda empresa está envolta com amplos e diversos tipos de 

informações, e, para competir neste ambiente altamente dinâmico, o segredo do sucesso é a 

agregação de valor a partir do acesso, do tratamento, da utilização e da disseminação da 

informação. 

Silva (2000) entende que a Inteligência Competitiva é um processo para a aquisição de 

informações estratégicas, que provêm do ambiente competitivo. Ela é parte do processo de 

Inteligência Organizacional. Para ele, as organizações encontram-se em um cenário no qual a 

atitude competitiva é essencial. Com o conceito de que competitividade é “manter-se 'alerta', 

sempre atualizado”, e que informação é um recurso estratégico para a organização, o processo 

de IC torna-se essencial por suprir essa necessidade de informação atualizada. 

Daí a necessidade de reunir e analisar as informações para auxiliar o processo de tomada 

de decisões (CARDOSO, 2003). As atividades de IC podem ser identificadas em quase todas 

as áreas de atuação humana. Quanto mais uma organização se encontra na Era do 

Conhecimento, mais ela precisa da IC para sobreviver e crescer no mercado.  
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Em suma, Inteligência Competitiva, IC, é um processo contínuo, com o foco no 

ambiente externo à organização, visando a obtenção de informações que afetem a 

competitividade da organização. Além da aquisição das informações, o processo também 

envolve a análise das mesmas e a sua transformação em conhecimento estratégico (TYSON, 

1998). 

Tarapanoff (2001) acrescenta que além das informações sobre tecnologia, meio 

ambiente, o usuário, os competidores, o mercado e o produto, incluem também o 

monitoramento de informações externas que afetam o mercado da organização, como, por 

exemplo, a informação econômica, regulatória, política e demográfica. 

Segundo Teixeira Filho (2000), para a implantação de um processo de inteligência 

competitiva em uma pequena empresa, alguns passos devem ser observados: 

� Estudar outras empresas que já usem inteligência competitiva; 

� Identificar consultorias especializadas; 

� Fazer um orçamento estimativo do projeto; 

� Definir temas de interesse; 

� Mapear o ambiente competitivo; 

� Identificar fontes; 

� Definir estratégias de coleta; 

� Implantar ciclo de coleta, análise e registro; 

� Definir métodos de análise; 

� Criar séries históricas como base de referência; 

� Divulgar para todos na empresa. 

 

Seguindo a mesma linha de pensamento acima, Bernhardt (2003), aborda que o processo 

de inteligência competitiva é dividido em cinco etapas:  

A. Planejamento e controle: determinação das necessidades de informação dos tomadores 

de decisão; 

B. Coleta: obtenção de dados e informações de todas as fontes possíveis, a serem usados 

na geração dos relatórios de inteligência; 

C. Processamento e exploração: transformação de dados brutos em formas utilizáveis 

para a análise e geração de inteligência, como por exemplo, a tradução de documentos; 

D. Análise e produção: a avaliação e síntese das informações disponíveis e a preparação 

de relatórios; 

E. Disseminação: a entrega de produtos de inteligência (relatórios) aos usuários finais. 
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Vale salientar, especificamente, para o caso das MPEs que o uso da web e de agentes de 

softwares (sites de busca, mecanismos de pesquisa, agentes inteligentes) está cada vez mais 

acessível, sendo muito útil na busca de informações. Outra característica dessa nova 

economia, cada vez mais interconectada, é a formação de comunidades virtuais, tanto para o 

comércio eletrônico e gestão de relacionamento com os clientes quanto para a troca de 

experiências entre profissionais especializados. 

Neste contexto, cabe uma reflexão sobre condições para a competitividade das pequenas 

empresas e sobre como a GC e a IC podem ajudar.  

Em primeiro lugar, as MPEs devem reforçar o caráter local de seus produtos que 

constitui um diferencial competitivo. Outro aspecto é a associatividade entre as MPEs, 

visando ao ganho de escalas e a complementação de competências. A formação de 

comunidades práticas, envolvendo profissionais e pequenos empreendedores e produtores é 

uma forma de apoio mútuo. 

É crucial redirecionar o padrão de gestão tecnológica nas pequenas empresas, criando 

uma filosofia mínima de uso dos padrões de produção e aplicação dos princípios básicos de 

metrologia aos produtos. 

No Brasil, de forma geral, o uso de informação tecnológica ainda é bastante raro nas 

pequenas empresas. Não só nos setores mais dinâmicos, mais também em outros mais 

tradicionais, a abordagem da IC pode ser usada para alavancar o conhecimento sobre as 

respectivas tecnologias envolvidas na área de atuação da pequena empresa. 

Com isso, Kahaner (1996) diz que o programa sistemático de garimpagem e análise de 

informações sobre as atividades da concorrência e sobre as tendências gerais do setor de 

negócios, tem o propósito de realizar e atingir os objetivos da organização.  

 

 

O processo de inteligência, especialmente inteligência estratégica, é fundamental 
para a sobrevivência da empresa. Sem as informações obtidas pelo serviço de 
inteligência, o processo de planejamento estratégico não é mais do que adivinhação. 
Inteligência estratégica, e contra-inteligência, representam a "primeira linha de 
defesa" da organização, contra ameaças aos seus planos, operações e objetivos 
estratégicos (BERNHARDT, 2003). 

 
 
 

Coaduna-se com essas reflexões que a Inteligência Competitiva é um processo, que 

melhora a competitividade de organizações através de um maior conhecimento dos 

competidores e do ambiente competitivo. É um processo contínuo, que envolve a coleta legal 
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e ética de informações, assim como a análise das mesmas para produzir inteligência com a 

qual a gerência da organização pode atuar (SOCIETY OF COMPETITIVE INTELLIGENCE 

PROFESSIONALS, 2008). 

Tanto a informação quanto o conhecimento fazem parte dos dois processos de 

gerenciamento das empresas, a IC e a GC. Ambas precedem a inovação tecnológica como 

fator determinante do diferencial competitiva. 

 
 

A inteligência competitiva e a inovação tecnológica estão ligadas também por 
fatores imanentes que estão subjacentes aos dois processos, que são a informação e 
o conhecimento resultantes de ambos. A informação e o conhecimento procedente 
de um dos processos pode servir de base para o outro. Tanto a informação quanto o 
conhecimento que a organização produz e tem acesso, são recursos valorosos em 
suas questões econômicas e sociais (VALENTIM, 2002). 

 
 
 

Como a visão da informação como recurso só agora começa a amadurecer nas empresas, 

o que acontece é que muitas ainda encontram diversos problemas com a qualidade de seus 

dados.  

Esses problemas são de diversos tipos: a. A qualidade dos dados não é conhecida, b. os 

dados não estão documentados, c. A qualidade apresenta disparidades entre as diversas partes 

da base de dados, da qualidade é instável ao longo do tempo, etc. A busca por uma qualidade 

consistente é o processo para atingir um estado das fontes onde a qualidade de dados existente 

é completamente conhecida e o nível de qualidade de dados desejado está definido. 

(TEIXEIRA FILHO, 2000) 

Enfim, com os estudos desses autores pode-se dizer que a inteligência competitiva é um 

processo com foco no ambiente externo da organização, visando obter e analisar dados e 

informações a respeito desse ambiente, cujo resultado servirá de base à tomada de decisões 

por parte da alta direção. A inteligência competitiva é parte crucial da emergente economia do 

conhecimento. Através da análise dos movimentos da concorrência, permite que a 

organização antecipe evoluções do mercado ao invés de simplesmente reagir a elas.  
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5 AS COMUNIDADES DE PRÁTICA COMO DIFUSORAS DO CONHECIMENTO E 

DO APRENDIZADO 

 

No ambiente de inovação aberta, cada vez mais as redes e comunidades de inovação são 

valorizadas. A variedade de recursos de tecnologia da informação, em geral, e a Internet, em 

particular, têm permitido que cada vez mais o conhecimento seja partilhado por comunidades. 

Portanto, administrar comunidades estratégicas de conhecimento assume importância 

vital nas empresas que competem por inovação (KADAMA, 2002; KODAMA, 1999a, 1999b, 

2002). 

Segundo Kadama (2002 apud CARVALHO, 2009), já é possível identificar grupos 

versáteis, compostos de elementos de dentro e fora de uma organização, que desenvolvem 

novos produtos e novos serviços inovadores, denominados comunidades estratégicas ou 

comunidades de prática. Portanto as comunidades de prática não é apenas uma única 

comunidade, mas um conjunto de três tipos de comunidades, conforme ilustrado na figura 8 

(KODAMA, 1999a): 

 

 
Figura 8: Tipos de comunidades e seus relacionamentos 
Fonte: Adaptação de Kodama (1999 a, p.141) 

 

 

As comunidades do tipo 1 estão restritas nas fronteiras da organização, realizando 

tarefas rotineiras, compartilhando informação e conhecimento. 

O segundo tipo de comunidades caracteriza-se pelo agrupamento com parceiros 

externos à organização, compartilhando conhecimento e informação e criando negócios, com 

base na estratégia estabelecida. 
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A comunidade do tipo 3 existe entre a organização e os seus consumidores, que 

envolvem desde grandes clientes até os usuários gerais, através de canais diretos e estratégias 

de marketing.  

Assim, a estratégia de gestão da comunidade é influenciada por dois fatores-chave: 

compartilhamento e liderança (KODAMA, 1999a). 

O processo de compartilhamento depende muito da dinâmica de criação do 

conhecimento, fruto da interação entre o conhecimento tácito e o conhecimento explícito, que 

não são entidades separadas, mas complementares. O conhecimento tácito é difícil de ser 

compartilhado e depende de características idiossincráticas, tais como história, valores e 

modelos mentais, enquanto o conhecimento explícito é aquele que está codificado, pode ser 

compartilhado por documentos, projetos e mesmo materializado no próprio produto 

(CARVALHO, 2009). 

Segundo Nonaka e Takeuchi (1997), o processo de interação desses dois tipos de 

conhecimento, gerando aprendizado e compartilhamento, pode ser entendido por quatro 

processos de conversão do conhecimento denominado SECI, sigla de: socialização, 

externalização, combinação e internacionalização. O processo de socialização converte o 

conhecimento tácito para conhecimento tácito. Externalização é o processo de conversão do 

conhecimento tácito para conhecimento explícito. O processo de combinação converte o 

conhecimento explícito para conhecimento explícito. Finalmente, o processo de internalização 

converte o conhecimento explicito para conhecimento tácito.  

Observando a figura 9, a dinâmica dos processos de conversão do conhecimento 

descrito pelo modelo SECI gera uma espiral de criação, que se amplifica ao percorrer os 

quatro modos de conversão do conhecimento e envolve o indivíduo, o grupo, a organização e 

o ambiente. Para cada volta da espiral são percorridos 11 passos para a conversão do 

conhecimento nos vários processos do modelo SECI, necessários para a criação e 

amplificação do conhecimento.  
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Figura 9: Modelo de conversão do conhecimento – SECI 
Fonte: Adaptada de Nonaka e Toyama (2003, p.5) 
 

Kadama (2002) sugere que, para gerar inovação e criar valor através de comunidades do 

conhecimento é preciso percorrer várias vezes o ciclo composto por compartilhamento, 

inspiração, criação e acumulação, que se repetem sucessivas vezes sempre evoluindo para um 

estágio amplificado de conhecimento, por isso conduzindo a representação em espiral. No 

entanto, para amplificar o conhecimento, a comunidade precisa gerar competências que são 

descritas em 3 degraus: compartilhamento, criação e renovação (Ver figura 10) 
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Figura 10: Criação e inovação organizada da comunidade estratégica 
 Fonte: Kadama (2002, p. 301) 

 
 

A competência da comunidade no degrau de compartilhamento pode ser vislumbrada 

pela troca de conhecimento sobre várias alternativas, e o processo de espiralar se encontra em 

suas primeiras voltas, na fase inicial de conceitualização do produto ou serviço 

(CARVALHO, 2009). O degrau seguinte de criação representa a competência da comunidade 

em estabelecer altos padrões de qualidade para o produto ou serviço e o processo de espiralar 

já girou algumas voltas e se encontra na fase de crescimento promovendo uma estratégia 

integrada (KADAMA, 2002). 

Este processo de espiralar o conhecimento ocorre devido ao engajamento dos membros 

da comunidade no diálogo e na cooperação, que gera uma amplificação das competências da 

comunidade (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). 

No entanto, a interação e a troca de conhecimento entre empresas, através da criação de 

redes partem do esforço deliberado e consciente das empresas em busca de cooperação, com 

vistas à obtenção de vantagens competitivas. Portanto, as formas como se dá a interação e o 

aprendizado no interior da rede são fundamentais para a análise.   

Lundvall (1992) destaca que a atividade inovadora é um processo intrinsecamente social 

e coletivo e depende fundamentalmente das interações entre os agentes, chamado de 

aprendizado pela interação. , o qual é socialmente inscrito e não pode ser estendido sem a 

análise do contexto institucional e cultural. Além disso, esse processo de aprendizado é mais 
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complexo se comparado com o aprendizado pela prática e demanda a construção e 

aperfeiçoamento de códigos de linguagem e fortalecimento dos canais de comunicação, que 

funcionam como infraestrutura para compatibilizar os padrões cognitivos e a troca de 

conhecimentos (JOHNSON; LUNDVALL, 1994). Em conseqüência, o aprendizado por 

interação pressupões seletividade dos parceiros, pois as relações são baseadas na confiança 

mútua que é conquistada ao longo do tempo.  

Para Carlsson et al (2002), um dos tipos mais importantes de aprendizado em ambientes 

de inovação envolve a transferência ou aquisição de tecnologia. Esta transferência ou 

aquisição de tecnologia não é uma transação isolada, pois envolve geralmente um processo 

colaborativo de alguma duração. Um aspecto interessante da interação entre agentes 

(realimentação) é que as capacidades deslocam e crescem o tempo todo, e consequentemente, 

a configuração do sistema também muda. 

O conhecimento está cada vez mais sendo visto como o mais importante trunfo 

estratégico nas organizações e um recurso crucial para alcançar vantagem competitiva 

sustentável (DAVENPORT; PRUSAK, 1998). 

Quando uma quantidade significativa do conhecimento organizacional reside nas 

mentes dos trabalhadores, é importante para as organizações compreender o que motiva os 

colaboradores para compartilhar conhecimento e que os impede de fazê-lo. Quando as 

organizações compreendem os determinantes da partilha de conhecimentos e o intercâmbio 

entre os funcionários, as práticas de manejo adequadas podem ser implementadas para 

incentivar tal comportamento e, assim, aumentar a produtividade, inovação e competitividade 

organizacional global.  

A literatura recente à gestão de conhecimento tem enfatizado a importância das 

tecnologias de gestão interativa do conhecimento (amplamente manifestada em comunidades 

virtuais) em aprimorar o lado humano na equação da gestão do conhecimento (ARDICHVILI 

ET AL., 2003). A mais recente dessas tecnologias são os blogs e outras mídias sociais, 

coletivamente apelidados como tecnologias da Web 2.0 ou Web 2.0 plataformas (LEVY, 

2009; WEINBERGER, 2007).  

No entanto, com a novidade da Web 2.0, muito pouco se sabe sobre os benefícios que 

produz para o usuário final e os fatores que levam ao sucesso da sua aplicação nas 

organizações. 

 Segundo Kuhlen (2003), o entendimento da gestão do conhecimento passou por uma 

mudança de paradigma do conhecimento estático, tendo-se como abordagem “armazém” para 

uma comunicação mais dinâmica, ou abordagem de rede. Da mesma forma, Hazlett et al. 
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(2005) afirmam que a literatura em gestão do conhecimento tentou focalizar as dimensões de 

conhecimento explícito (ou seja, o paradigma computacional) para a dimensão tácita do 

conhecimento (ou seja, o paradigma orgânico). Em relação ao último paradigma, Hazlett et al. 

(2005) argumentam, que é um processo dinâmico, onde as pessoas levam em conta os 

problemas de questões culturais e motivacionais na partilha de conhecimentos.  

O termo "Web 2.0" foi oficialmente inventado pela O'Reilly Media, em 2004 

(O'REILLY, 2005). Refere-se a uma segunda geração de percepção da comunidade de 

serviços orientados para web, como sites de redes sociais, blogs, entre outros, que facilitam 

uma web mais social onde todos são capazes de se comunicar, participar, colaborar e 

acrescentar e editar o espaço de informação (ANDERSON, 2007; ANKOLEKAR ET AL. 

2008; PACHLER; DALY, 2009; ROLLETT ET AL., 2007).  

De acordo com as características acima mencionadas, a Web 2.0 também tem sido 

comumente mencionada como a "web social". A participação é um elemento-chave da Web 

2.0, que está estruturada em torno da interface de programação aberta que permite a qualquer 

usuário criar livremente, montar, organizar, localizar e compartilhar conteúdo (BOULOS; 

WHEELER, 2007). Web 2.0 é em caráter participativo e melhor exemplificada na Wikipédia, 

onde as pessoas trabalham em colaboração para a entrada, produção e atualização de 

conhecimentos ao contrário das enciclopédias tradicionais, onde a informação é estática e pré-

determinado. A interatividade dos blogs, em comparação com sites pessoais é outro exemplo 

de Web 2.0 de caráter participativo que contrasta fortemente com o controle de acesso em 

aplicações comumente utilizados nas organizações.  

No entanto, as organizações têm percebido que as tecnologias da Web 2.0 poderiam ser 

aproveitadas para a vantagem de negócios e, assim, tornar-se interessante replicar os 

resultados da Web 2.0 dentro de suas próprias empresas. Isso deu origem ao conceito de 

Enterprise 2.0, que é basicamente a aplicação da tecnologia Web 2.0 dentro das organizações 

(KAINY, 2007; SEMPLE, 2007).  

McAfee (2009) observou que quando as empresas fazem tecnologias Web 2,0 

amplamente disponíveis, os dois únicos grupos que começam rapidamente a utilizá-los são 

"técnicos" e "novatos". Ele define "novatos" como os novos participantes da força de 

trabalho, tais como os recém-licenciados que acham natural para se socializar, colaborar e 

encontrar o que estão procurando através de diversas plataformas tecnológicas disponíveis. 

"Técnicos", por outro lado, são definidos como o pessoal de TI e de outros funcionários 

tecnicamente astuto em toda a empresa, que são os primeiros adotantes naturais e usuários 

avançados de novas tecnologias. 
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Portanto, sugere-se as tecnologias Web 2.0 como instrumento de base tecnológica para a 

difusão e compartilhamento do conhecimento nas MPEs, visto que, observou-se durante 

entrevistas realizadas nestas empresas, que os funcionários utilizam a Internet constantemente 

para se comunicarem ou compartilhar informações e conhecimentos. Então, estas tecnologias 

Web 2.0 podem ser uma idéia bastante facilitadora para a obtenção de uma eficácia na gestão 

organizacional mediante o compartilhamento adequado do conhecimento.   
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6 METODOLOGIA 

6.1 TIPOS DE PESQUISA 

 
 

 
A ciência é uma forma de conhecimento cujo principal objetivo é encontrar a veracidade 

dos fatos. Este conhecimento passa a ser distinto dos demais por ter uma característica 

fundamental: a sua verificabilidade (GIL, 1999). Assim, o método é muito importante para 

aplicar a sua verificação. De acordo com Ferreira (1999, p.1328), método significa: [...] 

 

Do grego méthodos, caminho para chegar a um fim. Caminho pelo qual se atinge 
um objetivo. Programa que regula previamente uma série de operações que se 
devem realizar, apontando erros evitáveis, em vista de um resultado determinado. 
Processo ou técnica de ensino. Modo de proceder; maneira de agir; meio. Tratado 
elementar. Prudência, circunspecção; modo judicioso de proceder; ordem. 
 
 

O método científico é definido de forma mais específica por Gil (1999, p.26): “Pode-se 

definir método como o caminho para se chegar a determinado fim. E método científico como 

o conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos adotados para se atingir o conhecimento”. 

A importância do método é enfatizada pelo autor que o considera “necessário” para se 

atingir resultados confiáveis conforme os objetivos perseguidos, ou seja, para que um 

conhecimento possa ser considerado científico. Após desenvolver o seu quadro referencial 

conceitual, Previdelli (1996) esclarece que no estudo com fundamento eminentemente 

empírico, e quando se busca integrar uma resposta ao problema dentro de um quadro 

conceitual, torna-se perfeitamente legítimo desenvolver proposições normativas. Desta forma, 

o modelo teórico de pesquisa proposto neste trabalho tem absoluta necessidade do método. 

Gil (1999) destaca o método indutivo como aquele que parte do particular e abre para a 

generalização como resultado da coleta de dados particulares. Portanto, ao analisar o modelo 

teórico da pesquisa elaborado, concluiu-se que ela caracteriza-se como método indutivo, por 

coletar dados de empresas consideradas particularmente, para chegar a conclusões gerais e 

definir os fatores de inovação e competitividade das Micro e Pequenas Empresas (MPEs) 

Outro método de pesquisa utilizado foi a pesquisa qualitativa e quantitativa. Collis e 

Hussey (2005), afirmam que, a pesquisa quantitativa envolve coletar e analisar dados 

numéricos e aplicar testes estatísticos. a qualitativa é mais subjetiva e envolve examinar e 

refletir sobre as percepções para obter um entendimento de atividades sociais e humanas.  

O tipo de pesquisa foi a Pesquisa Exploratória e descritiva que é realizada sobre 

problema ou questão de pesquisa quando há pouco ou nenhum estudo anterior. O objetivo 
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desse tipo de estudo é o de procurar padrões, idéias ou hipóteses, em vez de testar hipóteses 

ou confirmar uma hipótese. (COLLIS; HUSSEY, 2005). A Pesquisa Descritiva é uma 

pesquisa que descreve o comportamento dos fenômenos. É usada para identificar e obter 

informações sobre as características de um determinado problema ou questão. (COLLIS; 

HUSSEY, 2005). Para Yin (2005), o estudo de caso tanto pode ser usado em abordagens 

qualitativas quanto em quantitativas. 

A estratégia de pesquisa adotada foi o Estudo de Caso com as Micro e Pequenas 

empresas (MPEs) vencedoras do Prêmio MPE Brasil de competitividade nos anos de 2006, 

2007 e 2008. Também chamado de pesquisa de campo, mediante solicitação de informações a 

um grupo significativo de pessoas acerca do problema estudado para, logo após, por 

intermédio de análise quantitativa e qualitativa, obterem-se as conclusões correspondentes aos 

dados coletados. Segundo Lakatos (2001), esse tipo de pesquisa favorece um aprofundado 

entendimento do assunto, propondo assim, uma análise das diversas posições acerca de um 

problema, juntamente com a pesquisa bibliográfica e eletrônica. 

O Estudo de Caso representa uma maneira de investigar um tópico empírico seguindo-se 

um conjunto de procedimentos pré-especificados. (YIN, 2005). Estas empresas já passaram 

por um outro processo de avaliação da gestão empresarial, evidenciando uma maior propulsão 

para a realização do presente estudo. Martins (2006) diz que, também será predicado 

exemplar um Estudo de caso desenvolvido a partir do protocolo de um outro estudo, 

evidentemente com os mesmos propósitos, cujos resultados se aproximam, isto é, obtêm-se 

evidências que garantam generalizações analíticas dos resultados das duas investigações.  

 

A investigação de estudo de caso enfrenta uma situação tecnicamente única em que 
haverá muito mais variáveis de interesse do que pontos de dados, e como resultado, 
baseia-se em várias fontes de evidências, com os dados precisando convergir em 
um formato de triangulo, e, como outro resultado, beneficia-se do desenvolvimento 
prévio de proposições teóricas para conduzir a coleta e a análise de dados. (YIN, 
2005) 
 

 
Após a coleta dos dados, verificou-se a probabilidade de selecionar alguma 

característica comum pertinente a um melhor aprofundamento teórico do estudo, pois 

ocasionalmente,  

 

No estudo de caso coletivo o pesquisador estuda conjuntamente alguns casos para 
investigar um dado fenômeno, podendo ser visto como um estudo instrumental 
estendido a vários casos. Os casos individuais que se incluem no conjunto estudado 
podem ou não ser selecionados por manifestar alguma característica comum. Eles 
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são escolhidos porque se acredita que seu estudo permitirá melhor compreensão, 
ou mesmo melhor teorização, sobre um conjunto ainda maior de casos. (ALVES-
MAZZOTTI, 2006) 

 
Portanto, o Estudo de caso coletivo é aquele, cuja finalidade é estudar as características 

de uma população, com propósitos geralmente instrumentais, que é o caso das Micro e 

Pequenas empresas no Rio Grande do Norte. 

 
 
6.2 UNIVERSO DA PESQUISA:  
 

 

O universo da pesquisa é composto das Micros e Pequenas empresas do Rio grande do 

Norte, vencedoras do Prêmio de Competitividade, promovido pelo Sebrae e FNQ, visto que 

possuem uma hierarquia menor e mais facilidade de absorção e construção dos 

conhecimentos. Um dos fatores que influenciaram na escolha destas empresas foi a influência 

do prêmio de Competitividade, uma vez que estas empresas já passaram por um processo de 

avaliação da sua gestão empresarial, tornando-se um pressuposto para a avaliação de inovação 

tecnológica e gestão do conhecimento, objeto de estudo desta dissertação.  

O Serviço Brasileiro de Apoio ás Micro e Pequenas empresas (SEBRAE) é o serviço 

social autônomo que atua na promoção do desenvolvimento sustentável das micro e pequenas 

empresas e na geração de emprego e renda, com inclusão social e produtiva e preservação do 

meio ambiente. As estratégias do SEBRAE estão alinhadas às políticas econômicas, à política 

industrial e de comércio exterior e à política científica e tecnológica do país, bem como aos 

desafios das micro e pequenas empresas no mundo globalizado. 

O esforço de difusão de modernas práticas de gestão empresarial e educação das 

empresas de pequeno porte têm por objetivo aumentar a competitividade dos pequenos 

negócios e fortalecer a cultura empreendedora no país. O SEBRAE está presente em todos os 

estados da Federação com uma Rede de Atendimento de 858 pontos. 

 

 

Promover a competitividade das micro e pequenas empresas é prioridade 
estratégica do Sistema Sebrae, especialmente considerando os desafios que 
enfrentam e as oportunidades do mundo globalizado. (Paulo Okamotto, diretor-

presidente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE, 2008) 
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Para premiar empresas que investem na modernização de seus processos tecnológicos e 

produtivos, o SEBRAE utilizou novos métodos de gestão pela qualidade e conquistando 

resultados positivos, foi criado o MPE Brasil – Prêmio de competitividade para Micro e 

Pequenas empresas. 

O Prêmio tem o objetivo de incentivar o desenvolvimento das Micro e Pequenas 

empresas sediadas no Estado do Rio Grande do Norte, reconhecendo suas iniciativas e ações 

como fatores de sucesso no contexto empresarial e sócio-ambiental. 

Promovido pelo SEBRAE, no Rio Grande do Norte, e pelo Grupo Gerdau, o Prêmio 

Sebrae Gestão da Qualidade, que a partir deste ano (2008), passa a ser chamado de MPE 

Brasil – Prêmio de competitividade para Micro e Pequenas empresas, conta com o apoio do 

Movimento pela Qualidade no Rio Grande do Norte (Qualidade RN), da Fundação Nacional 

da Qualidade (FNQ) e do Movimento Brasil Competitivo.  

Os critérios de avaliação do MPE Brasil – Prêmio de competitividade para Micro e 

Pequenas empresas constituem modelos sistêmicos da gestão das empresas com base nos 

conceitos fundamentais essenciais a obtenção da excelência do desempenho. 

Os fundamentos em que se baseiam os Critérios de Avaliação do MPE Brasil – Prêmio 

de competitividade para Micro e Pequenas Empresas são: pensamento estratégico; 

Aprendizado organizacional; Cultura de inovação; Liderança e Constança de propósitos; 

Orientação por processos e informações; Visão de futuro; Geração de valor; Valorização das 

pessoas; Conhecimento sobre o cliente e o mercado; Desenvolvimento de parcerias; 

Responsabilidade social.  

Em função das dimensões propostas para a análise, o questionário é apresentado em 

duas partes: 

� Características de comportamento empreendedor 

Aqui, se observa o perfil do empreendedor à frente da empresa, mediante auto-

avaliação estabelecida por situações que envolvem o dia-a-dia do negócio. O objetivo é 

proporcionar uma reflexão sobre características comportamentais empreendedoras que 

influenciam e contribuem para a melhoria da competitividade e sobrevivência da empresa. 

Para o mapeamento das características de comportamento empreendedor, são utilizadas 

30 afirmações breves, em face das quais o empreendedor deve se posicionar, por critério de 

intensidade, numa escala de um a três. 

Serão avaliadas dez características de comportamento empreendedor, conforme abaixo: 

� Busca de oportunidade e iniciativa; 

� Persistência; 
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� Comprometimento; 

� Exigência de qualidade e eficiência; 

� Correr riscos calculados; 

� Estabelecimento de metas; 

� Busca de informações; 

� Planejamento e monitoramento sistemático; 

� Persuasão e rede de contatos; 

� Independência e autoconfiança. 

 

� Gestão da Empresa 

Para avaliar a gestão da empresa, são utilizados 7 Critérios: (Liderança; Estratégias e 

Planos; Clientes; Sociedade; Informações e Conhecimento; Pessoas; e Processos), que 

incluem 26 questões de múltiplas escolhas, sendo que em algumas delas, são também 

solicitadas informações adicionais e 11 resultados de indicadores de desempenho. Os 

Critérios seguem o Modelo de Excelência da Gestão® (MEG) da Fundação Nacional da 

Qualidade (FNQ). Esse modelo reflete a experiência, o conhecimento e o trabalho de pesquisa 

de muitas organizações e especialistas, do Brasil e do exterior. Em função da sua flexibilidade 

e por não prescrever ferramentas e práticas de gestão específicas, o modelo é útil para 

avaliação, diagnóstico e orientação de qualquer tipo de organização, no setor público ou 

privado, com ou sem finalidade de lucro e de porte pequeno, médio ou grande. 

O Modelo de Excelência da Gestão® (MEG) é composto de um conjunto de critérios 

que permitem um diagnóstico do sistema de gestão das empresas. 

São eles (Ver figura 11): 

• Liderança: a maneira como as decisões são tomadas e como é conduzida a liderança do 

negócio. 

• Estratégias e planos: como são formuladas e desenvolvidas as estratégias do negócio e como 

estas são desdobradas em planos de ação para todas as áreas da empresa. 

• Clientes: o conhecimento do mercado e dos clientes, como eles conhecem a empresa 

(imagem), seus produtos e marcas, e como ocorre o relacionamento da empresa com os 

mercados onde atua e seus clientes. 

• Sociedade: ética, as ações da empresa com relação aos impactos sociais e ambientais que 

elas causam na comunidade e sociedade, e as ações de cidadania e de responsabilidade social. 

• Informações e conhecimento: a organização e o uso de informações para a condução do 

negócio. 



 

• Pessoas: capacitação e des

com o ambiente de trabalho

• Processos: a maneira com

de apoio, o processo de 

realizados e gerenciados; e 

• Resultados: desempenho 

negócio.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11: Model
Fonte: SEBRAE 
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6.3 AMOSTRAGEM: 

 

A amostra constituiu-se por um total de 13 Micro e Pequenas empresas – MPEs 

vencedoras do Prêmio MPE Brasil de Competitividade, promovido pelo SEBRAE no Estado 

do Rio Grande do Norte. Das 13 empresas, 4 empresas são vencedoras do prêmio no ano 

2006, 4 empresas são vencedoras do prêmio em 2007 e 7 empresas são vencedoras do prêmio 

em 2008, de acordo com os quadros 10, 11 e 12: 

 

Nº MICRO E PEQUENAS EMPRESAS – MPEs LOCALIZAÇÃO 
1 SORV01 Caicó 
2 AP01 Currais Novos 
3 AUT03 Mossoró 

Quadro 10 : Empresas vencedoras do Prêmio MPE Brasil 2006 – RN 
Fonte: SEBRAE (2008) 

 

Nº MICRO E PEQUENAS EMPRESAS – MPEs LOCALIZAÇÃO 

4 INFO01 Natal  
5 AP02 Mossoró 
6 BIJ01 Currais Novos 

Quadro 11: Empresas vencedoras do Prêmio MPE Brasil 2007 – RN 
Fonte: SEBRAE (2008) 

 

Nº. MICRO E PEQUENAS EMPRESAS – MPEs LOCALIZAÇÃO 
7 AUTO02 Mossoró 
8 AUT04 Mossoró 
9 LAB01 Mossoró 

10 HOT01 Mossoró  
11 PET01 Mossoró 
12 AUTO01 Mossoró 
13 CONS01 Natal 

Quadro 12: Empresas vencedoras do Prêmio MPE Brasil 2008 – RN 
Fonte: SEBRAE (2008) 
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6.4 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS 

 

Para a obtenção dos dados foram utilizados questionários com perguntas fechadas de 

múltipla escolha, entrevistas e observações diretas com as empresas vencedoras do Prêmio. 

Os questionários e as entrevistas abordaram os temas de Inovação, Gestão do Conhecimento e 

Inteligência competitiva nas MPEs.  

As observações diretas do comportamento dos fenômenos e dos fatos nas MPEs 

especificadas foram consideradas como uma fonte inspiradora de idéias. Deve-se entender 

que, para se fazer ciência, não basta deixar que os fatos falem por si mesmos. É preciso saber 

observá-los, interpretá-los.  

 
 
A observação atenta dos fenômenos, ou seja, do caso, possibilitará, em muitas 
vezes, a descoberta de um problema que necessita ser investigado. Observando é 
que se pode conjeturar acerca de uma possível regularidade empírica que demanda 
explicação. A reflexão, sem dúvida, é uma rica fonte de idéias – podem surgir 
hipóteses imprevistas, proposições a serem testadas, dúvidas de entendimento, 
descoberta de falhas, subjetividades em teorias, e tantas outras questões relevantes. 
O senso comum, não obstante, ser tratado de inimigo da ciência, pode trazer idéias 
para serem pesquisadas cientificamente. O pesquisador voltado para a descoberta 
de generalizações mais amplas, em oposição a generalizações existentes, poderá 
ver, em muitos conteúdos do senso comum, autênticos estímulos para empreitadas 
de pesquisas científicas. (MARTINS, 2006) 
 
 

Os questionários de avaliação versam sobre a Gestão do Conhecimento (Diagnóstico de 

GC - Modelo de Bukowitz e Williams, 2002) e o processo de Inovação Tecnológica 

(Adaptação da ANPEI – Associação Nacional de Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia 

das empresas Inovadoras).  

 
O questionário é um importante e popular instrumento de coleta de dados para uma 
pesquisa social. Constitui-se de uma lista ordenada de perguntas que são 
encaminhadas para potenciais informantes, selecionados previamente. O 
questionário tem que ser respondido por escrito e geralmente sem a presença do 
pesquisador. Mas em um Estudo de Caso será aplicado pelo próprio pesquisador. 
(MARTINS, 2006) 

 
 

O modelo de Diagnóstico de GC (DGC), dos autores Bukowitz e Williams (2002) 

possui uma estruturação simplificada de pensar sobre como as organizações geram, mantêm e 

dispõem de uma reserva de conhecimento estrategicamente correto para criar valor. Acredita-

se que todos os elementos do processo devem ser geridos em relação a uns aos outros para 

alcançar a mistura e quantidades corretas de conhecimento e capacidade de distribuí-los. Este 
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modelo é considerado um instrumento de avaliação qualitativa e subjetiva que pretende 

provocar o respondente a pensar sobre todos os elementos que são combinados para criar uma 

abordagem exitosa da gestão do conhecimento. 

O DGC é construído ao redor da estruturação do processo de gestão do conhecimento e 

cada seção corresponde a um passo nesse processo. A ferramenta pede que o respondente 

classifique a precisão com que uma afirmação específica sobre a GC descreve as atividades da 

organização. O DGC é dividido em 7 seções, a saber: Seção 1 (Obtenha); seção 2 (Utilize); 

seção 3 (Aprenda); seção 4 (Contribua); seção 5 (Avalie); seção 6 (Construa/sustente); seção 

7 (Despoje/Descarte), conforme ilustra a figura 12, cujas seções dividem-se em 2 lados: o 

lado tático/prático e o lado estratégico: 

 
 

  
Figura 12: Modelo de Gestão do Conhecimento 
Fonte: Adaptação de Bukowitz e Williams (2002) 

 

Outro modelo adaptado de questionário que foi utilizado na pesquisa é o modelo da 

ANPEI - Associação Nacional de Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia das empresas 

Inovadoras. Como entidade representativa do segmento das empresas e instituições 

inovadoras dos mais variados setores da economia, a ANPEI atua junto com instâncias de 

governo e formadores de opinião, visando elevar a inovação tecnológica à condição de fator 

estratégico da política econômica e de ciência e tecnologia do Brasil.  

Suas ações estão voltadas para: Fortalecer a inserção da inovação tecnológica na agenda 

política do País, visando à elaboração e implementação de políticas de governo voltadas para 

o incentivo à inovação; Promover a inovação tecnológica como fator estratégico para a 

melhoria da competitividade junto às empresas; Sensibilizar a sociedade para a importância 

da inovação tecnológica como propulsora do desenvolvimento econômico nacional; Propiciar 
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às empresas capacitação tecnológica para melhor gerir o esforço inovador; Apoiar o setor 

acadêmico na formação de recursos humanos e na geração do conhecimento científico. A sua 

verdadeira missão é estimular a inovação tecnológica nas empresas 

Logo, a ANPEI é uma associação de empresas que visa difundir a importância da 

inovação tecnológica no meio industrial do país e auxiliar seus associados a se capacitarem 

tecnologicamente. É uma associação multidisciplinar, reunindo empresas e dirigentes dos 

mais variados ramos que convergem para um ponto em comum: a busca da competitividade 

através da inovação tecnológica. Esta associação possui parceria com o SEBRAE e a FINEP - 

Financiadora de Estudos e Projetos, vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia.  

O estudo utilizou também como fonte de informação para a elaboração do questionário 

sobre Inovação, a Pesquisa Industrial de Inovação Tecnológica (Pintec), do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Portanto, considera-se importante fazer um 

levantamento sobre as características do processo de inovação das empresas de pequeno porte 

com perfil inovador, bem como sobre os obstáculos que elas enfrentam para inovar, para que 

se possam propor mecanismos de estímulo a este processo.  A avaliação do processo de 

Inovação (Questionário) constará de 40 perguntas fechadas, algumas contendo também as 

citações ou sugestões do respondente em outras alternativas, ou seja, questões abertas. 

O questionário apresenta, logo na sua apresentação, os propósitos da pesquisa, as 

finalidades e a obrigatoriedade do sigilo das informações coletadas pela pesquisadora. 

Corroborando com este assunto, Martins (2006) alerta que, é recomendável que quando do 

encaminhamento do questionário, sejam fornecidas explicações sobre o propósito da pesquisa, 

suas finalidades, tentando despertar o interesse do informante para que ele responda e evolva 

o questionário.  

Os questionários foram enviados, primeiramente, por e-mail, aos respondentes  

(responsáveis pelas MPEs), para que os mesmos tenham conhecimento prévio sobre o assunto 

a ser investigado. Em seguida, foram realizados contatos telefônicos com estes respondentes 

para a autorização da pesquisa e logo após, agendar a data da entrevista e coleta dos dados, 

com o objetivo de obter uma maior relevância do estudo. Uma entrevista pode oferecer 

elementos para corroborar evidências coletadas por outras fontes, possibilitando triangulações 

e conseqüente aumento do grau de confiabilidade do estudo. (MARTINS, 2006) 
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6.5 CÁLCULO DOS DADOS 

 

Os dados foram apresentados por meio de tabelas ou quadros e gráficos representativos. 

O Diagnóstico de Gestão do Conhecimento (Modelo de Bukowitz e Williams, 2002) tem uma 

pontuação própria estipulada, conforme a figura abaixo para cada seção: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 13: Pontuação do DGC 
Fonte: Bukowitz  e Williams (2002) 

 

 

O modelo de pontuação acima foi utilizado para todas as seções existentes (seção 1 a 

seção 7), substituindo-se apenas os dados referentes a cada seção. Ao final da coleta dos 

dados, os pontos percentuais em cada seção foram transferidos para este quadro abaixo e 

comparados: 
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Figura 14: Pontos percentuais em cada seção  
Fonte: Bukowitz  e Williams (2002) 

 

 

Ao transferir as pontuações de cada seção, calculou-se uma pontuação geral para o 

processo de gestão do conhecimento, de acordo com as informações da figura abaixo: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15: Pontuação geral para o processo de gestão do conhecimento  
Fonte: Bukowitz  e Williams (2002) 

 
 

Em seguida, iniciou-se o processo de interpretação e contextualização dos dados 

apresentados no estudo de caso, de acordo com a revisão de literatura existente na área. 
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7 ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO 01 - O PROCESSO DE INOVAÇÃO 

 
 
 

Os questionários foram aplicados mediante entrevista direta com o gerente ou diretor da 

MPE selecionada. Em relação à qualificação do entrevistado, a pesquisa mostrou que 38,5% 

possuem somente nível superior, 38,5% possuem especialização, e aqueles que possuem nível 

fundamental, nível médio e mestrado apresentaram um percentual de 7,7% em cada uma 

destas qualificações. 

A pesquisa contou com 7 micro empresas e 6 pequenas empresas. Das 13 empresas 

entrevistadas, 6 tem em seu quadro funcional um número relativo entre 1 a 19 funcionários, 

enquanto que, 7 empresas tem em seu quadro funcional entre 20 a 99 funcionários. 

Quanto ao principal mercado da empresa entre 2006 e 2008, observou-se que 5 

empresas encontram-se no mercado estadual, 3 empresas encontram-se no mercado regional e 

5 empresas encontram-se no mercado nacional. 

Antes de iniciar o questionário sobre inovação, determinou-se uma premissa para 

esclarecer o conceito de inovação aos entrevistados. Utilizou-se a definição de Inovação como 

“transformação do conhecimento em novos produtos e/ou processos ou na melhoria destes, 

que gerem valor econômico e/ou social para a empresa inovadora ou para a sociedade” 

(DEFINIÇÃO DA ANPEI).  

Uma das primeiras questões abordadas foi a importância da inovação para a empresa. 

Dentre as 13 MPEs selecionadas, 53,8% consideram a inovação como imprescindível, 

enquanto que 30,8% alta e 15,4% consideram a inovação como média. Todas as 13 MPEs 

(100%) informaram que a empresa mantém um clima / ambiente favorável à inovação 

Constatou-se que 76,9% realizam a inovação internamente, 69,2% através de parcerias 

externas e 38,5% através de aquisição de tecnologia. Foi comprovado que 69.2% das MPEs 

estabelecem o processo de inovação de forma contínua, sistemática e regular, enquanto que 

30,8% consideram seu processo de inovação como pontual, ocasional e reativo. Porém, 53,8% 

alegaram que a empresa possui um plano estratégico para a introdução de inovação de modo 

formal, enquanto que 46,2% alegaram o modo informal do plano estratégico de inovações. A 

pequena diferença neste percentual apresentado pelas MPEs mostra que ainda existe certa 

relutância quanto à formalização do plano estratégico.  

Ao relacionar os resultados acima, percebe-se que a Gestão do Conhecimento é uma 

estratégia que transforma bens intelectuais da organização - informações registradas e o 

talento dos seus membros - em maior produtividade, novos valores e aumento de 
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competitividade (MURRAY, 1996). Neste enfoque a Gestão do Conhecimento tem a função 

de apoiar e orientar, a partir de um planejamento estratégico que inclui a informação e o 

conhecimento, a melhor forma de capitalizar o conhecimento organizacional.  

Terra (2005) coloca que Gestão do Conhecimento significa organizar as principais 

políticas, processos e ferramentas gerenciais e tecnológicas à luz de uma melhor compreensão 

dos processos de geração, identificação, validação, disseminação, compartilhamento e uso dos 

conhecimentos estratégicos para gerar resultados econômicos para a empresa e beneficio para 

os colaboradores. Gestão do conhecimento aproxima-se muito mais de uma política a ser 

aplicada pelas organizações, exigindo análises prévias e constantes revisões.  

O papel central da informação na vida corporativa e o emergente protagonismo do 

conhecimento como ativo estratégico vem fazendo com que a busca por um gerenciamento 

efetivo desse conhecimento seja cada vez maior nas organizações. Empresas em todo o 

mundo vêm se atentando para a importância da Gestão do conhecimento e aos resultados que 

essa pratica pode trazer para a organização. “É apenas por meio da gestão pró-ativa do 

conhecimento que as empresas da “nova era” conseguem, de fato, alavancar seus recursos e 

criar retornos crescentes sustentáveis” (TERRA, 1999). 
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Gráfico 1: Principais motivações para a inovação  
Fonte: Pesquisa realizada no período de Julho a Agosto de 2009 

 
O gráfico 1 mostra que as principais motivações para a inovação são: oportunidade de 

mercado (100%); Exigência do cliente - fornecedor e/ou consumidor (92,3%), aumento de 

produtividade (84,6%); acesso a novas tecnologias (76,9%); reação à 

concorrência/competitividade (69,2%). Corroborando com este resultado, a abordagem de 

Rocha Neto (1997), destaca que o processo de inovação é essencialmente econômico, pois 

compreende a apropriação comercial de conhecimento técnico-científico para a introdução de 

aperfeiçoamento de bens e serviços utilizados pela sociedade (...) compreende a introdução de 

produtos ou serviços novos ou modificados no mercado ou a apropriação comercial pioneira 

de invenções, conhecimentos, práticas organizacionais, técnicas e processos de produção. 
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Gráfico 2: Percepção da inovação na empresa 
Fonte: Pesquisa realizada no período de Julho a Agosto de 2009 

 
 

No gráfico 2, as MPEs analisadas compreenderam a percepção da inovação da empresa 

através de novos processos ou melhoria dos existentes (92,3%), Novos produtos ou melhoria 

dos existentes (84,6%), novas práticas de gestão e capacitação profissional (76,9%), novas 

máquinas e equipamentos (53,8%). Percebeu-se que o menor índice foi a automação dos 

equipamentos com 46,2%, isso mostra que as MPEs não colocam a automação em primeiro 

lugar e sim a melhoria dos produtos e processos, devido a falta de recursos para investir em 

tecnologias de ponta.  

Neste contexto, Tidd et al. (1997) afirma que as formas que as empresas têm para obter 

vantagem competitiva através da inovação são: novidade, oferecendo coisas que ninguém 

mais oferece; mudanças da competição, reescrevendo as regras do jogo competitivo; 

complexidade, dificultando o aprendizado tecnológico e, portanto mantendo altas barreiras à 

entrada; design robusto, modelo básico de produtos ou processos cujos ciclos de vida são 

estendidos e reduz-se o custo total; inovação incremental contínua, movimentos contínuos de 

melhorias de custos e performance.  

Em relação às novas práticas de gestão e capacitação de pessoal, Davenport e Prusak 

(1998) colocam que as atividades baseadas no conhecimento, como o desenvolvimento de 

novos processos e produtos, estão se tornando as funções primordiais para as empresas. As 

corporações estão se diferenciando umas das outras pelo o que sabem. Em um mercado 
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dinâmico, competidores podem copiar e até mesmo aperfeiçoar a qualidade e o preço de um 

produto ou serviço idealizado por uma empresa líder, só que no momento em que isto 

acontece, a empresa rica em conhecimento já terá se deslocado para um novo patamar de 

qualidade, eficiência e criatividade.  

O conhecimento, agora, é tratado dentro da empresa como um fator produtivo que deve 

ser gerenciado. O conhecimento sempre foi tratado como uma faculdade individual, resultado 

do processo cognitivo, porém o conhecimento individual pode ser gerido, no plano 

organizacional, com o objetivo de ampliar a capacidade de aprendizagem global, para isto 

buscam-se formas de compartilhamento e apropriação coletiva dos novos conhecimentos 

gerados. Quando se fala em apropriação, trata-se não apenas da assimilação pelas pessoas ou 

grupos, mas também da incorporação desses conhecimentos na organização e em seu 

funcionamento: nas regras, políticas e cultura organizacional (SABBAG, 2000).  

 

Fontes Importância 

Alta Média Baixa 
Não 

relevante 

Riscos econômicos excessivos 23,1 38,5 23,1 15,4 

Falta de pessoal qualificado 46,2 38,5 7,7 7,7 

Dificuldade para se adequar a padrões, normas e regulamentações 15,4 38,5 38,5 7,7 

Escassez de fontes apropriadas de financiamento 7,7 23,1 38,5 30,8 

Falta de informação sobre mercados, da concorrência e do que o cliente 
precisa.  

7,7 69,2 - 23,1 

Escassez de serviços técnicos externos adequados 23,1 23,1 53,8 - 

Elevados custos da inovação 30,8 38,5 30,8 - 

Falta de informação sobre tecnologia 7,7 38,5 23,1 30,8 

Fraca resposta dos consumidores quanto a novos produtos - 7,7 61,5 30,8 

Rigidez organizacional 38,5 7,7 15,4 38,5 

Escassas possibilidades de cooperação com outras empresas/instituições 7,7 38,5 23,1 30,8 

Burocracia para uso dos instrumentos de incentivo públicos 53,8 - 23,1 23,1 

Falta de equipamentos - 61,5 - 38,5 

Falta de recursos financeiros  15,4 53,8 23,1 7,7 

Falta de tempo  23,1 30,8 23,1 23,1 

Falta de motivação, criatividade, espírito de empreendedorismo interno na 
empresa. 

7,7 23,1 53,8 15,4 

Desconhecimento de instrumentos de incentivos e recursos públicos 
subsidiados, de apoio à inovação 

23,1 7,7 46,2 23,1 

Falta de apoio de parceiros tecnológicos  38,5 7,7 38,5 15,4 

Inovação não é considerada ação prioritária na empresa - 23,1 15,4 61,5 

Centralização da atividade inovativa em outra empresa do grupo 7,7 46,2 - 46,2 

Outros  - - - - 
Tabela 10: Importância dos fatores que prejudicam as atividades inovativas da empresa. 
Fonte: Pesquisa realizada no período de Julho a Agosto de 2009 
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Na tabela 10, os principais fatores que prejudicam as atividades inovativas das MPEs 

são: Falta de pessoal qualificado (46,2%); Rigidez organizacional (38,5%); Burocracia para 

uso dos instrumentos de incentivo públicos (53,8%); Falta de apoio de parceiros tecnológicos 

(38,5%). 

Tendo em vista que 69,2% das MPEs assinalaram a falta de informação sobre mercados, 

da concorrência e do que o cliente precisa com ‘nível de importância médio’, então verifica-se 

que a pesquisa econômica voltada para as questões regionais tem no momento ganhado maior 

interesse devido às diversas transformações ocorridas principalmente nas últimas duas 

décadas do século passado. Isso devido às mudanças no ambiente econômico advindo do 

processo de “globalização e glocalização” e das questões ligadas a economia inter-regional 

como os blocos econômicos (DINIZ, 2000).  

 

 
 

 
Gráfico 3: Principal pessoa que lidera as inovações na empresa 
Fonte: Pesquisa realizada no período de Julho a Agosto de 2009 

 

No gráfico 3, observa-se que a principal pessoa que lidera as inovações nas MPEs é o 

proprietário da empresa (84%), visto que são compostas por um número pequeno de 

funcionários, onde geralmente o proprietário é encarregado de administrar todos os setores da 

empresa, enquanto que 8% são os gerentes que lideram as inovações e 8% das MPE”s 

alegaram que não existe um líder principal, pois todos estão parcialmente envolvidos com a 

inovação.  
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Gráfico 4: Pessoas envolvidas normalmente com a inovação na empresa  
Fonte: Pesquisa realizada no período de Julho a Agosto de 2009 

 
 

De acordo com o gráfico 4, constatou-se novamente que o proprietário (76,9%) está 

normalmente envolvido com a inovação na empresa, em segundo lugar ficaram os 

operacionais com 61,5% e em terceiro e quarto lugar, os técnicos e comercial/marketing, 

ambos com 53,8%.  

Vários estudos mostram que é difícil determinar quem são os inovadores em sua 

empresa, até que lhes sejam dados uma oportunidade. Internamente, a inovação vem dos 

experimentos. Terra (2007, p.59), complementa com a seguinte afirmação: “Se você der 

chance para seus empregados participarem, os mais criativos se destacarão. Poderão vir de 

todos os cantos da companhia, desde um diretor a um operador de máquina, do RH às vendas, 

mas você só saberá se lhes der uma chance”. 

Dentro desta perspectiva, entende-se que a inteligência não é um fator determinante 

para criatividade e capacidade de inovação, desde que certo grau de inteligência seja 

alcançado. Experiência e idade também não. Da mesma forma, o trabalho em atividades 

rotineiras não é barreira para a criatividade, visto que sempre haverá algumas atividades não 

rotineiras executadas pelo empregado (ROBINSON; STERN, 1997). 
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Gráfico 5: Grau de qualificação dos profissionais envolvidos diretamente com a inovação 
Fonte: Pesquisa realizada no período de Julho a Agosto de 2009 

 
 

Dentre os profissionais envolvidos diretamente com a inovação, verificou-se que 76,9% 

são graduados, conseqüentemente, 61,5% possuem nível médio, 38,5% são técnicos 

especializados e 46,2% possuem pós-graduação (especialização e mestrado). Este resultado 

complementa os dados obtidos nos gráficos anteriores no que diz respeito às pessoas 

envolvidas normalmente com a inovação, onde o índice maior foi o proprietário. Portanto, de 

forma geral, percebe-se que a maioria das qualificações atribuídas neste gráfico 5, confere ao 

proprietário e aos operacionais.  
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Gráfico 6: Dedicação de tempo dos profissionais envolvidos diretamente com a inovação 
Fonte: Pesquisa realizada no período de Julho a Agosto de 2009 
 

 
 

No gráfico 6, a maioria dos profissionais das MPEs dedica parte (46%) do seu tempo à 

inovação, enquanto que 31% dedicam seu tempo de forma integral e 23% dedicam seu tempo 

à inovação, eventualmente.  

Estes percentuais revelam a necessidade dos empresários e funcionários em dedicarem-

se rotineiramente, às atividades de inovação. Estas atividades não precisam ser desenvolvidas 

em horários extra-trabalho, ou extra burocrático e sim durante a tramitação da criatividade na 

realização de tarefas denominadas geralmente de “burocráticas ou formais” e que são 

supostamente regras diárias da organização. Neste sentido, as pessoas desenvolvem sua 

criatividade e expõem suas ideias quando se sentem livres para pensar e não quando são 

forçadas a pensarem.   
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Gráfico 7: Política de treinamento e capacitação técnica de pessoal 
Fonte: Pesquisa realizada no período de Julho a Agosto de 2009 

 
 

Conforme gráfico 7, verifica-se que 92% das MPEs estabelecem alguma política de 

treinamento e capacitação de pessoal, enquanto que apenas 8% não oferecem algum tipo de 

treinamento ou capacitação aos empregados. Durante a entrevista e coleta dos dados, alguns 

treinamentos e capacitações foram citados pelos respondentes: Gestão da qualidade, 

atendimento ao cliente, relações humanas, Boas praticas de manipulação, treinamento de 

motivação, cursos técnicos, consultoria de organização de processos, Mapeamento da 

necessidade de competências, higienização do mel, avaliação de eficácia, liderança, vendas, 

gestão de projetos, palestras online, planejamento de ações. Algumas MPEs, principalmente 

da área de autopeças, argumentaram que a maioria dos fornecedores dispõe de um plano de 

capacitação para a empresa, onde todo o treinamento é custeado pelo próprio fornecedor. 

Outras MPEs alegaram ter uma parceria com o SEBRAE para a realização destes 

treinamentos e cursos de capacitação para os empregados e gestores da organização.  
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Gráfico 8: Processo de captação de novas ideias 
Fonte: Pesquisa realizada no período de Julho a Agosto de 2009 
 
 
 

Os dados do gráfico 8 representam que o processo de captação de novas idéias ocorre 

inteiramente através de feiras e eventos (100%) e mediante contato com os fornecedores e 

clientes (100%), e em segundo lugar, as sugestões internas (92,3%), em seguida, a análise de 

mercado (76,9). Vale salientar que esta questão era de múltipla escolha para os respondentes.  

 

Independentemente do grau de novidade da inovação, se é radical ou incremental, as 
idéias surgem em função de dois motivos básicos: problemas, necessidades e 
oportunidades relacionadas com a produção e comercialização de bens e serviços; e 
oportunidades vislumbradas com a ampliação dos conhecimentos que ocorrem tanto 
na própria empresa quanto no seu ambiente geral. As idéias sobre produtos, 
processos e negócios, novos ou modificados, provêm das mais diversas fontes, como 
por exemplo, vendedores, consumidores, fornecedores, administradores e 
funcionários, consultores, pessoal de P&D, literatura técnica, catálogos comerciais, 
feiras e exposições, entre outras (BARBIERI, ÁLVARES; CAJAZEIRAS, 2008, 
p.3). 
 

 

Portanto, os termos idéia e sugestão são usados como sinônimos e entendidos como 

fontes de inovação enquanto constituintes do processo de inovação e invenção. 
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Gráfico 9: Tempo disponível para a criatividade 
Fonte: Pesquisa realizada no período de Julho a Agosto de 2009 

 
 

Tendo-se por base o gráfico 9, verificou-se que todas as MPEs analisadas possuem 

tempo disponível para dar idéias e criar cenários (100%), enquanto que 46,2% das MPEs 

assinalaram que tem tempo disponível para pensar criativamente e 53,8% não tem este tempo 

disponível para a criatividade. Mas será que a criatividade abre espaço para experimentar 

novas possibilidades? 84,6% disseram que sim e 15,4% disseram que não.  

Portanto, Inovação é a invenção efetivamente incorporada aos sistemas produtivos. Para 

Van de Ven et al. (2000, p. 32) é a introdução de uma nova idéia e o processo de inovação 

refere-se à seqüência temporal de eventos pela qual pessoas se interagem para desenvolver e 

implementar suas idéias inovadoras num contexto institucional. Roberts (1997, p. 581) 

considera que a inovação é a invenção e sua exploração com êxito: a invenção envolvendo 

todos os esforços para criar novas idéias e elaborá-las de um modo que possam ter utilidade 

práticas; a exploração refere-se aos estágios de desenvolvimento comercial, aplicação e 

transferência, incluindo a focalização da idéia da invenção para objetivos específicos, 

avaliação desses objetivos, transferências de conhecimentos da pesquisa para os setores 

produtivos, entre outras atividades. Logo, criar é basicamente formar e, portanto, abrange a 

capacidade de compreender, de relacionar, de ordenar, de configurar e dar um significado. Foi 

esse processo de adaptação e criação de soluções que garantiu a existência do homem no 

planeta 

 
 



 

Gráfico
Fonte: 
 

 
O gráfico 10 aponta q

apresentarem novas idéias

funcionários. As MPEs que

gratificação, presentes ou fo

Corroborando com es

que existem cinco fases d

caracterizado por períodos

consideram o tamanho e id

SCHENATTO, 2003), iden

gestão e práticas organizaci

(1998): 

Quadro 13: Características ao
Fonte: Adaptação de Schenat

fico 10: Recompensas para os funcionários ao apresentar
te: Pesquisa realizada no período de Julho a Agosto de 2

a que 69% das MPEs recompensam os esforço

ias e 31% não utilizam nenhum tipo de 

que utilizam os sistemas de recompensa, geralm

 folgas, conforme foram relatados durante a ent

 este percentual, Greiner (1998 apud SCHENA

s de crescimento da empresa, onde o fim d

os de crise de gerenciamento (revolução da

 idade da organização. Dentro das cinco fases

dentificou que cada período é marcado por um

acionais. O quadro 13 representa sinteticamente

 

 ao longo do ciclo de vida da organização 
natto (2003) 

118 

 
tarem novas ideias 

e 2009 

rços dos funcionários ao 

e recompensa para os 

ralmente usam bônus de 

entrevista no local.  

NATTO, 2003), explica 

 de cada uma delas é 

 da empresa), os quais 

ses, Lezana (2002 apud 

um estilo dominante de 

nte o modelo de Greiner 

 



119 
 

 

Em suma, a empresa de acordo com seu grau de maturidade e tempo de vida pode 

oferecer recompensas que vão desde um aumento salarial como também bônus individuais, 

participação na divisão dos lucros e resultados como também, no grau mais avançado, 

oferecer bônus para as equipes.  

 
 
 
 

 
Gráfico 11: Realização de reuniões para pensar criativamente sobre um projeto ou problema 
Fonte: Pesquisa realizada no período de Julho a Agosto de 2009 

 
 

Os dados constantes neste gráfico 11 mostram que 92% das MPEs realizam reuniões 

para as pessoas poderem pensar criativamente sobre um projeto ou problema e 8% revelaram 

que não utilizam reuniões para planejar um projeto e/ou solucionar um problema. Este 

resultado complementa o pensamento de Colossi (2004) quando defende que, dentre os vários 

campos aonde a criatividade vem ganhando expressão, a aprendizagem, o desenvolvimento e 

a gestão organizacional merecem destaque. Isso porque a criatividade vem se evidenciando na 

criação de novos produtos, novos processos, novos serviços, e principalmente, na solução de 

problemas por parte das empresas. 

Eysenck (1999 apud BECKER ET AL, 2001) afirma que, a criatividade não é uma 

variável isolada a ser estudada, e considera três conjuntos de variáveis para definir 

criatividade: as variáveis cognitivas (inteligência, conhecimento, habilidades técnicas, talentos 

especiais); as variáveis ambientais (fatores político-religiosos, culturais, sócio-econômicos e 

educacionais); e as variáveis de personalidade (motivação interna, confiança, não-

conformismo, criatividade traço). 

Caulkins (2001) aborda que a criatividade nas questões empresariais está relacionada a 

novas formas de solução de problemas, envolvendo a combinação de idéias de diferentes 

áreas de conhecimento, com probabilidade de saltos de intuição. Para o autor, a criatividade 
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está relacionada à agregação de valor às idéias, à invenção de produtos, à inovação, etc. O 

autor afirma que a adequação destas idéias aos objetivos propostos é que diferencia a 

criatividade da divagação - tão temida no meio empresarial quando se fala em intuição e 

imaginação. 

Alencar e Martinez (1998 apud COLOSSI, 2004) defendem que a criatividade não 

ocorre ao acaso, mas é influenciada por fatores ambientais, ou seja, os momentos de criação 

podem ser considerados resultantes de circunstâncias sociais. Sendo assim, o clima-ambiente 

influencia diretamente no nível de criatividade. Logo, é necessário descobrir quais elementos 

desse clima-ambiente estimulam ou bloqueiam o aparecimento e o desenvolvimento da 

criatividade. 

 
 
 
 

 
Gráfico 12: Existência de um sistema de comunicação eficiente para que os funcionários estejam  
informados do que acontece na empresa e, conseqüentemente, poderem  apresentar suas  idéias 
Fonte: Pesquisa realizada no período de Julho a Agosto de 2009 

 

 

Os percentuais mostrados acima (Gráfico 12) demonstram que 77% das MPEs possuem 

um sistema de comunicação eficiente para que os funcionários estejam informados do que 

acontece na empresa e, consequentemente poderem apresentar suas idéias enquanto que 23% 

das MPEs disseram que não possuem um sistema de comunicação para manter os 

funcionários informados e/ou apresentarem suas idéias.  

Os sistemas de comunicação que as MPEs admitiram ter em seu ambiente de trabalho 

são: reuniões periódicas, intranets, telefones fixos ou celulares, chat online, como por 

exemplo, MSN ou Skype e ainda um sistema gerencial de informações implantado pela 

empresa. 
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Gráfico 13: Desenvolvimento de projeto inovador para os próximos dois anos 
Fonte: Pesquisa realizada no período de Julho a Agosto de 2009 
 

 
No gráfico 13, observou-se que 77% das MPEs estão desenvolvendo algum projeto 

inovador para os próximos dois anos e 23% não estão desenvolvendo algum projeto de 

inovação para os próximos dois anos.  

 

 
 

 
Gráfico 14: Fontes de recursos financeiros para a inovação 
Fonte: Pesquisa realizada no período de Julho a Agosto de 2009 

 
No gráfico 14, infere-se que todas as MPEs (100%) utilizam de recursos financeiros 

próprios para a inovação e 38,5% utilizam recursos financeiros externos. Como a questão era 

de múltipla escolha, então algumas MPEs assinalaram as duas opções de fontes para recursos 

financeiros.  
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De acordo com o gráfico 16 sobre a utilização efetiva de incentivos governamentais, 

38% das MPEs afirmaram que utilizam estes incentivos governamentais, tais como: linhas de 

financiamento existentes no Banco do Brasil, Banco do Nordeste, SEBRAE, entre outras. 

Porém, 62% afirmaram que não utilizam os incentivos governamentais devido a falta de 

oportunidades e ao desconhecimento destes incentivos. A maioria das MPEs considera os 

incentivos bastante burocráticos, dificultando assim o acesso aos mesmos. Contudo, de acordo 

com o gráfico 17, 75% das MPEs pretendem utilizar estes incentivos, enquanto que 25% não 

pretendem utilizá-los. 

Os principais dificultadores gerenciais das pequenas empresas que tentam se 

internacionalizar se encontram na política de recursos humanos e culturais da empresa; nas 

estruturas produtiva e tecnológica; e na administração financeira. Acrescem a isto, o 

desconhecimento do mercado externo e a falta de recursos financeiros para fazer o 

investimento em marketing e pesquisa e desenvolvimento (P&D). Além disso, os problemas 

para financiamento das operações constituem outro grande entrave: a maioria das pequenas 

empresas não utiliza nenhuma linha de crédito, e as que utilizaram sofreram grandes 

dificuldades para obtê-la. Além disso, a maioria das empresas não se apropria de incentivos 

governamentais (BARBOSA; SIQUEIRA, 2003). 

Tudo isso demonstra que, apesar dos relativos baixos incentivos governamentais 

oferecidos aos micro e pequenos empresários brasileiros, há ainda, sim, vontade por parte dos 

empreendedores em instalar seus próprios negócios. Portanto, quando se diz que se tem um 

país que é usualmente apontado como um dos que apresentam as maiores proporções de 

empreendedores do mundo, em contrapartida, deve-se estar atento ao fato de que isso ocorre 

provavelmente em decorrência da necessidade de sobrevivência dos empresários 

(BONACIM; CUNHA; CORRÊA, 2009) 

 
 
 
 



124 
 

 
Gráfico 18: Percentual aproximado da receita atual advinda da comercialização de produtos 
inovados nos últimos três anos: 
Fonte: Pesquisa realizada no período de Julho a Agosto de 2009 

 
 

Verificou-se que 46% das MPEs obtêm até 20% de sua receita anual com a 

comercialização de produtos nos últimos 3 anos, enquanto apenas 15% obtêm acima de 80% 

de sua renda a partir destes produtos (Gráfico 18).  

 
 
 

 
Gráfico 19: Percentual do faturamento resultante de receitas com exportação 
Fonte: Pesquisa realizada no período de Julho a Agosto de 2009 

 
 

Os percentuais apresentados no gráfico 19 representam que 92% das MPEs não 

exportam e apenas 25% possui um percentual de até 25% de sua renda proveniente de suas 

exportações. Isso mostra que a maioria das MPEs analisadas está concentrada nos mercados 

nacionais e regionais, não tendo o mercado internacional como foco de suas transações 

comerciais, com exceção de uma MPE na área artesanal (bijoux) que expande o seu mercado 

com a criação de novos produtos constantemente, utilizando também a criatividade como foco 
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e tornando-se conseqüência de várias participações em programas de incentivos locais 

oferecidos pelo SEBRAE.   

 

 
 

 
Gráfico 20: Exigência de certificação ou homologação pelo setor o qual a empresa está 
inserida. 
Fonte: Pesquisa realizada no período de Julho a Agosto de 2009 

 
 
 

O gráfico 20 mostra que a exigência de certificação no setor da empresa faz parte de 

46% das MPEs analisadas e 54% dos setores nas quais as MPEs estão localizadas não exigem 

certificação. 

 
 
 

 
Gráfico 21: Certificação ou homologação dos produtos ou processos principais. 
Fonte: Pesquisa realizada no período de Julho a Agosto de 2009 

 
 

No entanto, de acordo com a exigência ou não de certificação, 77% das MPEs disseram 

que seus produtos ou processos principais estão homologados e 23% afirmaram que seus 

produtos ou processos não estão homologados ou certificados (Gráfico 21). Sabe-se que a 

certificação se refere à comprovação, por entidade independente, da adequação do produto e 
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do processo aos parâmetros físicos e químicos estabelecidos, visando a garantir segurança e 

padronização.  

A comercialização de um número crescente de produtos depende de sua certificação por 

entidades independentes, com base em ensaios, inspeções, coletas de amostras e auditorias 

realizadas por laboratórios credenciados para comprovar o cumprimento de normas e 

regulamentos estabelecidos (TIGRE, 2006, p.110) 

 
 
 
 

 
Gráfico 22: Existência de controle metrológico de equipamentos. 
Fonte: Pesquisa realizada no período de Julho a Agosto de 2009 

 
 

Quanto à metrologia dos equipamentos, os dados do gráfico 22 demonstram que 69% 

das MPEs concluíram que sim, seus equipamentos possuem controle metrológico, mas 31% 

não possuem controle metrológico de seus equipamentos.  

A metrologia é definida como a “ciência da medição”, tendo por objetivo assegurar a 

confiabilidade e a credibilidade das medições efetuadas na produção. O resultado de uma 

medição somente pode ser considerado completo quando elimina o grau de incerteza que a 

cerca, através da: Repetitividade – concordância entre os resultados de medições sucessivas 

efetuadas sob as mesmas condições; e Reprodutividade – concordância entre os resultados de 

medições efetuadas sob condições variadas (TIGRE, 2006, p.111).  

No Brasil, a metrologia industrial está a cargo do Sistema Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade (SINMETRO), reunindo em sua estrutura o Conselho Nacional de 

Metrologia (INMETRO).  
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Gráfico 23: Existência de sistema de garantia de qualidade. 
Fonte: Pesquisa realizada no período de Julho a Agosto de 2009 

 

 

Comprovou-se que 85% das MPEs têm sistema de garantia de qualidade e 15% não 

possuem sistema de garantia de qualidade (Gráfico 23). Neste sentido, as empresas brasileiras, 

sobretudo aquelas de menor porte, se ressentem da falta de fontes tecnológicas confiáveis e 

acessíveis. Aquelas que atuam em áreas menos intensivas em inovação não demandam 

necessariamente tecnologias de ponta, mas principalmente acesso a informações e 

conhecimentos e soluções práticas para problemas de qualidade, custo e padronização. Na 

fase de catching up, as empresas buscam principalmente o melhoramento do acesso às 

tecnologias industriais básicas (metrologia, qualidade, informação tecnológica, normas 

técnicas e propriedade industrial) e melhoramento nos processos produtivos. (TIGRE, 2002) 

 
 

 
Gráfico 24: Motivação para a aquisição de novos equipamentos. (múltiplas respostas). 
Fonte: Pesquisa realizada no período de Julho a Agosto de 2009 
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Observou-se no gráfico 24 que a primeira motivação enfatizada pelas MPEs é a 

melhoria de qualidade e/ou produtividade (100%), em seguida a redução de custos e o acesso 

a novos processos/tecnologias, ambas com 69,2% e por último a reposição de equipamentos 

obsoletos (61,5%).  

Diante deste resultado, percebe-se que comprar máquinas, softwares e ferramentas de 

última geração pode ser uma maneira eficaz de inovar nos negócios. A aquisição bem 

planejada desses instrumentos geralmente resulta em aumento de produtividade e redução de 

custos. Além disso, a empresa torna-se mais preparada para enfrentar a concorrência e suprir 

de maneira mais eficiente as necessidades dos consumidores.  

Considera-se inovação tecnológica como a concepção de novo produto ou processo de 

fabricação, bem como a agregação de novas funcionalidades ou características ao produto ou 

processo que implique em melhorias incrementais e um efetivo ganho de qualidade ou 

produtividade, resultando em maior competitividade no mercado. 

 
 

 
Gráfico 25: Realização de atividades inovativas durante o período entre 2006 e 2008. 
Fonte: Pesquisa realizada no período de Julho a Agosto de 2009 

 
O gráfico 25 mostra que uma das atividades mais realizadas entre as MPEs é a 

introdução de novos dispositivos e ferramentas de gestão da produção (69,2%) e logo após, as 

atividades que obtiveram um percentual de 53,8%, tais como: implementação de novos 

métodos de controle e gerenciamento visando atender normas de certificação, mudanças 

significativas na estética, desenho ou outras mudanças subjetivas em pelo menos um dos 
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produtos, novos dispositivos e ferramentas de gestão da informação, implementação de 

técnicas avançadas de gestão da produção, da informação e ambiental e implementaçao de 

significativas mudanças na estratégia corporativa.  

Ao diagnosticar este resultado, sugere-se como solução ou aprimoramento para as 

MPEs analisadas, a técnica Kaizen. Esta técnica japonesa se refere à prática do melhoramento 

(melhoria) contínuo através de pequenas mudanças, em processos existentes, utilizando-se de 

métodos, técnicas e da criatividade das pessoas no seu próprio setor de trabalho, em quaisquer 

níveis hierárquicos, sem maiores investimentos.  

Kaizen é uma palavra de origem japonesa com o significado de melhoria contínua 

('kai' significa, em japonês, mudança e 'zen' para melhor). Organizacionalmente falando, seu 

conceito corresponde a uma política e também a uma cultura onde o corpo de funcionários 

passa a incorporar em seu dia-a-dia práticas relacionadas a melhoria contínua. Normalmente 

essas melhorias se aplicam ao desempenho de processos, satisfação dos clientes e à qualidade 

de vida na empresa.  

O conceito de Kaizen desenvolvido por IMAI (1994) engloba uma série de inovações 

da Gestão Japonesa: controle da qualidade total e gestão da qualidade total; just in time; 

kanban; zero defeito; círculos de qualidade; sistemas de sugestões; manutenção preventiva 

total; orientação para o consumidor; automação; disciplina no local de trabalho; atividades em 

grupos pequenos; relações cooperativas entre administração e mão-de-obra; melhoria da 

produtividade e desenvolvimento de novos produtos. 

Ainda, de acordo com IMAI (1994) existem dez mandamentos que devem ser 

seguidos na metodologia Kaizen, como seguem: 

• O desperdício deve ser eliminado; 

• Melhorias graduais devem ser feitas continuamente; 

• Todos os colaboradores devem estar envolvidos, sejam gestores do topo e 

intermediários, ou pessoal de base, o Kaizen não é elitista; 

• É baseado em uma estratégia barata, acreditando que um aumento de produtividade 

pode ser obtido sem investimentos significativos, não se aplicam somas astronômicas 

em tecnologias e consultores; 

• Aplica-se em qualquer lugar e não somente dentro da cultura japonesa; 

• Apóia-se em uma gestão visual, total transparência de procedimentos, processos e 

valores, tornando os problemas e os desperdícios visíveis aos olhos de todos; 

• Focaliza a atenção no local onde se cria realmente valor, chão de fábrica; 
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• Orienta-se para os processos; 

• Dá prioridade às pessoas, acredita que o esforço principal de melhoria deve vir de uma 

nova mentalidade e estilo de trabalho das pessoas (orientação pessoal para a qualidade, 

trabalho em equipe, cultivo da sabedoria, elevação do moral, autodisciplina, círculos 

de qualidade e prática de sugestões individuais ou de grupo); 

• O lema essencial da aprendizagem organizacional é: aprender fazendo. 

 

Contudo, vale ressaltar que uma das principais discussões da metodologia Kaizen está 

relacionada com os processos de melhorias contínuas. Neste sentido vale observar que o 

processo de melhoria contínua é um grande objetivo para as MPEs que desejam atingir uma 

posição sólida e reconhecida no mercado atual.  

 
 

 
Gráfico 26: Práticas gerenciais utilizadas na empresa para criar um ambiente favorável à inovação. (múltiplas 
respostas) 
Fonte: Pesquisa realizada no período de Julho a Agosto de 2009 

 
 

Independente dos diversos fatores que compõem uma organização, a empresa adota 

diferentes práticas gerenciais na condução de suas ações para atingir os objetivos da empresa. 

Em todos os setores e em todas as áreas da empresa pode-se identificar diferentes práticas 

gerenciais que podem contribuir, promover e influenciar a inovação nestas empresas. 

Assim, conforme os percentuais apresentados pelo gráfico 26, detectou-se que uma das 

práticas gerenciais mais utilizadas pelas MPEs são as reuniões periódicas (92,3%) e depois, o 

envolvimento da alta direção e a abertura da alta direção para ouvir e implementar sugestões e 

novas idéias criativas, ambas apresentaram um percentual de 84,6%. 
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De acordo com Drucker (1989), uma empresa para inovar com êxito precisa ser gerida 

de maneira diferente da empresa bem administrada, seja ela grande ou pequena. A empresa 

inovadora compreende que a inovação começa com uma idéia. As idéias nascem pequenas, 

imaturas e disformes, são promessas e não realizações. 

 

 

 
Gráfico 27: Importância do registro de patentes no processo de inovação. 
Fonte: Pesquisa realizada no período de Julho a Agosto de 2009 

 

Em algumas MPEs, as patentes constituem instrumentos ineficazes de proteção, 

enquanto em outras, asseguram privilégios excessivos, conforme percentual mostrado no 

gráfico 27. Nesta questão, os respondentes assinalaram o grau de importância considerado 

para o registro de patentes durante o processo de inovação em âmbito geral e não apenas na 

sua empresa. Logo, os percentuais apresentados pelos respondentes das MPEs são: 31% 

imprescindível, 23% alta, 7% média, 31% baixa e 8% irrelevante.  

Para Tigre (2006, p.114), o tratamento dado às patentes, entretanto, tende a ser linear, 

desconsiderando possíveis idiossincrasias setoriais. O monopólio concedido cria em muitos 

casos, barreiras artificiais à difusão dos conhecimentos acumulados pela humanidade.  
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Gráfico 28: Existência de patente e/ou marca registrada em vigor até o final de 2008. 
Fonte: Pesquisa realizada no período de Julho a Agosto de 2009 

 

O gráfico 28 mostra que a maioria das MPEs alegou, durante a entrevista, que têm 

apenas a marca registrada e não patentes. Tendo-se por base este resultado, infere-se que as 

marcas registradas conferem uma identidade ao produto, permitindo sua identificação pelo 

consumidor. Desenvolver uma marca forte requer grandes investimentos em propaganda e 

marketing, mas pode ser uma boa alternativa para fugir da competição por preços, típica dos 

produtos sem uma identidade marcante (TIGRE, 2006, p.113) 

A propriedade intelectual é essencialmente um direito, outorgado pelo Estado por meio 

de leis específicas, por um prazo determinado. Permite ao seu detentor excluir terceiros de sua 

comercialização.  
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Fontes 
Importância (%) 

Alta Média Baixa 
Não 

relevante Fontes internas à empresa 
Departamento de p&d 7,7 23,1 15,4 53,8 
Outros 15,4 - - 84,6 
Fontes externas à empresa  
Outra empresa do grupo 30,8 23,1 15,4 30,8 
Fornecedores de máquinas, equipamentos, materiais, 
componentes ou softwares 

61,5 30,8 - 7,7 

Clientes ou consumidores 46,2 46,2 - 7,7 
Concorrentes 23,1 46,2 30,8 - 
Empresas de consultoria e consultores independentes 15,4 38,5 38,5 7,7 
Centros educacionais e de pesquisa  
Universidades e institutos de pesquisa 15,4 46,2 46,2 - 
Centros de capacitação profissional e assistência técnica 53,8 - 30,8 7,7 
Instituições de testes, ensaios e certificações 15,4 46,2 30,8 7,7 
Outras fontes de informação  
Aquisição de licenças, patentes e know how 7,7 38,5 15,4 38,5 
Conferências, encontros e publicações especializadas. 69,2 23,1 7,7 - 
Feiras e exposições 61,5 30,8 - 7,7 
Redes de informações informatizadas 46,2 38,5 7,7 7,7 

Tabela 11: Importância atribuída a cada categoria de fonte de informação empregada entre 2006 e 2008, para o 
desenvolvimento de produtos (bens ou serviços) e/ou processos tecnologicamente novos ou substancialmente 
aprimorados. 
Fonte: Pesquisa realizada no período de Julho a Agosto de 200 

 

Segundo os dados da tabela 11, a pesquisa mostrou que a principal fonte externa 

utilizada pelas MPEs é a tecnologia incorporada em equipamentos e insumos críticos. As 

informações repassadas pelos fornecedores sobre o funcionamento das máquinas, 

componentes e insumos constituem a 2ª principal forma de absorver conhecimentos e 

aperfeiçoar sua utilização.  

O percentual de 69,2% corresponde a outras fontes de tecnologia muito utilizada pelas 

MPEs que revelam estratégias para buscar informações já disponíveis no mercado e de 

priorizar soluções internas aos problemas tecnológicos. Isso inclui participação em feiras, 

congressos e exposições, cursos e treinamento gerencial, desenvolvimento interno e consultas 

à Internet e a publicações especializadas. 

As universidades e centros de pesquisa também são utilizados, em diferentes graus, 

pelas MPEs. esta fonte geralmente tem um custo relativamente mais baixo quando comparada 

a outras fontes externas de transferência de tecnologia. As consultorias externas não são 
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comumente adotadas pelas MPEs, o que representou um percentual de 15,4% de importância 

alta.  Outras fontes externas utilizadas no Brasil são as consultas a informações 

disponibilizadas por associações de classe e compra de tecnologia de outras empresas através 

de contratos de licenciamento. Porém, 38,5% das MPEs assinalaram estas fontes como não 

relevantes. 

Outro aspecto observado nesta pesquisa foi o alto índice de MPEs (53,8%) que 

assinalaram a P&D como fonte de informação não relevante. Bell e Pavitt (1995, p.98) 

argumentam que as atividades de P&D precisam estar associadas à produção. Institutos de 

pesquisa básica e aplicada podem dar importantes contribuições para a mudança tecnológica, 

mas a transferência do conhecimento para o setor produtivo depende da capacitação da 

empresa para absorver e transformar tal conhecimento em produtos, processos e serviços. As 

atividades de P&D dependem também das características do ambiente interno em que são 

incorporadas. A flexibilidade organizacional, assim como a capacidade cognitiva para 

absorver novos conhecimentos, constituem elementos críticos para a inovação.  

De acordo com a tabela 12, verifica-se que a maioria destas fontes de informações é 

localizada no Brasil e algumas fontes são localizadas no Brasil e exterior, respectivamente.  
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Qual a localização da principal fonte de informação, para cada categoria de fonte 
empregada entre 2006 e 2008? 
Fontes Localização 

Bras
il 

Exterior 
Fontes externas à empresa 
Outra empresa do grupo 69,2 7,7 
Fornecedores de máquinas, equipamentos, materiais, componentes ou 
softwares 

84,6 7,7 

Clientes ou consumidores 92,3 7,7 

Concorrentes 
100,

0 
- 

Empresas de consultoria e consultores independentes 
100,

0 
- 

Centros educacionais e de pesquisa 
  

Universidades e institutos de pesquisa 
100,

0 
- 

Centros de capacitação profissional e assistência técnica 92,3 - 

Instituições de testes, ensaios e certificações 
100,

0 
- 

Outras fontes de informação 
  

Aquisição de licenças, patentes 92,3 7,7 
Conferências, encontros e publicações especializadas 92,3 - 
Feiras e exposições 84,6 15,4 
Redes de informações informatizadas 92,3 23,1 

Tabela 12: localização da principal fonte de informação, para cada categoria de fonte empregada entre 2006 e 
2008 
Fonte: Pesquisa realizada no período de Julho a Agosto de 2009 

 
 

 
Gráfico 29: Realização de algum projeto para desenvolver ou introduzir produto ou processo 
tecnologicamente novo ou aprimorado, mas que foi abandonado durante o período entre 2006 e 
2008? 
Fonte: Pesquisa realizada no período de Julho a Agosto de 2009 

 
 

Verificou-se no gráfico 29 que apenas 15% das MPEs realizaram algum projeto para 

desenvolver ou introduzir produto ou processo tecnologicamente novo ou aprimorado, mas 
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que foi abandonado, enquanto que 85% não realizaram nenhum projeto que chegou a ser 

abandonado.  

 
 

 
Gráfico 30: Existência de dificuldades ou obstáculos que podem ter tornado mais lenta a 
implementação de determinados projetos ou que os tenha inviabilizado no período entre 2006 e 
2008. 
Fonte: Pesquisa realizada no período de Julho a Agosto de 2009 

 
 

Foi comprovado no gráfico 30 que 85% dos entrevistados declararam que a empresa 

tinha algum projeto incompleto para desenvolver ou para introduzir produto ou processo 

tecnologicamente novo ou aprimorado, porém também encontraram dificuldades ou 

obstáculos que podem ter tornado mais lenta a implementação de determinados projetos ou 

que os tenha inviabilizado. Entretanto, 15% dos dirigentes afirmaram que a empresa não 

encontrou dificuldades ou obstáculos que podem ter tornado mais lenta a implementação de 

determinados projetos ou que os tenha inviabilizado.  
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8 ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO 02 – DIAGNÓSTICO DE GESTAO DO 

CONHECIMENTO 

 

De acordo com o modelo utilizado, proposto por Bukowitz e Williams (2002), é 

possível diagnosticar de forma sistemática a gestão do conhecimento, analisando em quais 

fases as organizações se encontram mais focadas no processo de geração e disseminação do 

conhecimento. 

No caso específico deste estudo, o qual teve como foco as MPEs localizadas no RN, o 

processo de análise dos dados procurou abranger o lado tático do processo: identificar como 

as pessoas reúnem a informação de que necessitam para o seu trabalho diário; como utilizam 

esse conhecimento para gerar valor; como aprendem com o que criaram e, finalmente 

devolvem esse conhecimento para o sistema para que outros o utilizem e também o lado 

estratégico do processo de GC que tem como meta o alinhamento da estratégia de 

conhecimento da organização com a estratégia geral de negócios. Este processo procurou 

avaliar o capital intelectual existente e fazer uma comparação com necessidades futuras, 

preocupando-se com o papel da liderança organizacional de cada MPE.  

Para cada seção analisada foi calculado o percentual da pontuação possível tomando-se 

como base o cálculo disponível na ferramenta de Bukowitz e Williams (2002). 

Apresenta-se a seguir, uma tabela com os dados obtidos na coleta de dados: 
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PROCESSOS 
PROCESSO TÁTICO PROCESSO ESTRATÉGICO 

Total Geral 
Obtenha Utilize Aprenda Contribua Avalie 

Construa/ 
Mantenha 

Descarte 

EMPRESAS N % N % N % N % N % N % N % N % 

AP01 46 76,7 45 75,0 38 63,3 49 81,7 35 58,3 51 85,0 48 80,0 312 74,3 

AP02 45 75,0 52 86,7 55 91,7 48 80,0 36 60,0 51 85,0 55 91,7 342 81,4 

AUT01 47 78,3 46 76,7 44 73,3 45 75,0 40 66,7 47 78,3 39 65,0 308 73,3 

AUT02 44 73,3 50 83,3 46 76,7 33 55,0 24 40,0 43 71,7 41 68,3 281 66,9 

AUT03 46 76,7 48 80,0 50 83,3 52 86,7 38 63,3 50 83,3 51 85,0 335 79,8 

AUT04 50 83,3 48 80,0 43 71,7 48 80,0 37 61,7 48 80,0 32 53,3 306 72,9 

BIJ01 49 81,7 52 86,7 48 80,0 47 78,3 34 56,7 48 80,0 44 73,3 322 76,7 

CONS01 38 63,3 39 65,0 51 85,0 45 75,0 31 51,7 46 76,7 36 60,0 286 68,1 

HOT01 30 50,0 34 56,7 33 55,0 30 50,0 25 41,7 35 58,3 35 58,3 222 52,9 

INFO01 47 78,3 44 73,3 42 70,0 45 75,0 42 70,0 43 71,7 40 66,7 303 72,1 

LAB01 49 81,7 54 90,0 51 85,0 50 83,3 42 70,0 56 93,3 51 85,0 353 84,0 

PET02 49 81,7 56 93,3 58 96,7 57 95,0 49 81,7 58 96,7 49 81,7 376 89,5 

SORV01 43 71,7 43 71,7 40 66,7 37 61,7 32 53,3 50 83,3 45 75,0 290 69,0 
Tabela 13: Pontuações obtidas pelas MPEs no DGC 
Fonte: Pesquisa realizada no período de Julho a Agosto de 2009 
 

 

8.1 PROCESSO TÁTICO 

 
1ª SEÇÃO: OBTENHA  
 

O percentual médio apresentado pelas MPEs nesta seção foi de 74,74%. Observou-se 

que a maioria das MPEs são administradas pelos proprietários, o qual é responsável pela 

maioria dos setores da empresa, gerando assim um acúmulo de informações. Devido à 

sobrecarga de trabalho, os proprietários/gerentes alegam que muitas vezes articulam as 

necessidades de informação aos funcionários, porém acaba recebendo uma enorme pilha de 

informações não filtradas, perdendo-se tempo na leitura e na articulação do problema a ser 

pesquisado.  Então é preciso que, mesmo os membros novatos da organização necessitam 

entender detalhes suficientes para saber o que estão procurando, saber quando o encontram e 

saber quando encontraram o suficiente (BUKOWITZ; WILLIAMS, 2002).  
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Percebeu-se que a maioria das MPEs utilizam a intranet ou outros sistemas de 

comunicação eletrônica, criando a possibilidade de que qualquer pessoa na organização 

solicite informações para outra pessoa apenas com o clique do mouse, como por exemplo, 

bate-papo online, MSN, Skype entre outros. Geralmente, essas solicitações direcionadas 

universalmente são tão inadequadas quanto ineficientes, as quais deveriam ser utilizadas 

moderadamente e quando estritamente necessário (BUKOWITZ; WILLIAMS, 2002). Para 

solucionar esta questão, a empresa pode implementar um grupo específico de cada área, onde 

eles mesmos podem ter seu próprio site na intranet ou sistema de comunicação eletrônica, o 

que inclui um fórum de discussão para colocar questões de interesse dos funcionários e 

gestores da organização. Este fórum evita que as pessoas façam repetidas solicitações de 

informação ”só por via das dúvidas”, o que pode levar as demais pessoas a pararem de 

responder as solicitações.  

É importante ressaltar também as fontes de informação disponibilizadas pela empresa. 

Notou-se, através dos percentuais das empresas nesta seção, que as informações fluem 

moderadamente e que as pessoas têm consciência de quais informações precisam em 

determinado momento e qual o seu uso pretendido, direcionando as solicitações de 

informação de forma moderada. Entretanto, percebe-se que os indivíduos não documentam e 

compartilham informações sobre as suas expertises rotineiramente, o que representa um ponto 

fraco na seção obtenha. Os “indicadores de conhecimento” eletrônicos, como impressos, 

conhecidos como catálogos, Páginas amarelas ou mapas, não apenas permitem que as pessoas 

saibam quais conhecimentos e recursos estão disponíveis para elas, mas também descrevem 

onde encontrá-los. Os recursos não necessitam ser limitados àqueles no interior das 

organizações, mas também podem incluir bases de dados ou publicações externas, bem como 

os experts, como consultores ou professores com quem a organização tem relacionamento ou 

associações profissionais (BUKOWITZ; WILLIAMS, 2002).  

As MPEs que tiveram um percentual de 81,7% a 83,3% mostraram uma maior ênfase 

no tratamento e disseminação das informações geridas pela empresa. Já as empresas que 

tiveram entre 50,0% e 63,3% de intensidade, como por exemplo, uma empresa na área de 

Hotelaria que apresentou um percentual de 50%, e outra empresa na área de Consultoria que 

apresentou 63,3% de intensidade. Observou-se alguns pontos fracos comuns nestas duas 

MPEs, tais como: A organização não aloca recursos para comunidades de especialistas que 

desejam gerenciar o conhecimento delas; as pessoas não distinguem a informação que 

desejam que a organização remeta automaticamente para as suas mesas daquela que desejam 

procurar com base em uma necessidade hipotética; Não apresentam comunidades de 
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especialistas; As solicitações de informação enviadas para a intranet ou fóruns de discussão 

são difíceis de se identificar; A organização não possui instrumentos eletrônicos e gráficos 

que dirigem as pessoas para os recursos disponíveis.  

 

2ª SEÇÃO: UTILIZE 

 

O percentual médio apresentado nesta seção foi 78,33%, o que demonstra que as MPEs 

em questão incentivam o pensamento livre e encoraja a criatividade e a experimentação. 

Entretanto, essa liberdade de pensamento e criatividade não está direcionada para todas as 

pessoas e para todos os níveis, uma vez que nem todas as pessoas têm o poder para opinar ou 

explicitar uma idéia mesmo acreditando que seria de grande valia para a resolução de 

determinado problema.  

A MPE na área de análises clínicas obteve 90,0% de intensidade. Isso mostra que a 

empresa incentiva a criatividade, porém só considera com seriedade as idéias advindas de 

indivíduos específicos, o que pode acarretar desperdício de idéias brilhantes e até mesmo em 

desmotivação para geração de novas idéias. Àquelas idéias que a empresa considera como 

inovadoras são percebidas como mecanismo gerador de valor para o cliente, o que permite 

maneiras novas de construir soluções e de tirar mais vantagem das oportunidades. 

As MPEs que apresentaram um percentual entre 56,7% e 65,0% demonstraram vários 

pontos fracos em comum, tais como: falta de mudanças na área de trabalho; falta de 

colaboração com os concorrentes; nem todos da organização podem explicar o básico das 

finanças; não existem parcerias com os fornecedores para favorecer o cliente; o espaço de 

trabalho não é planejado para o fluxo de idéias; não há ajustes nos relacionamentos 

hierárquicos; falta de abordagens lúdicas para resolução de problemas. 

Neste estágio do processo de gestão do conhecimento, o foco está no cliente. O que ele 

quer e como a organização pode utilizar o seu conhecimento para satisfazer as suas 

demandas? Quanto mais variadas as fontes de conhecimento e mais contato as pessoas tenham 

umas com as outras, cujas perspectivas e abordagens são diferentes das sua próprias, maior o 

potencial para uma aplicação criativa e inovadora do conhecimento. Utilizar o conhecimento 

efetivamente para criar valor para o cliente depende da capacidade da organização de 

responder aos desafios propostos para esta seção ‘Utilize’ (BUKOWITZ; WILLIAMS, 2002). 
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3ª SEÇÃO: APRENDA 

 

O percentual médio apresentado nesta seção foi de 76,79%, o que indica que nas MPEs 

analisadas, as pessoas aprendem e contribuem para a base de conhecimento organizacional, 

pois acreditam que esse passo é fundamental para a realização de objetivos estratégicos.  

A seção Aprenda aponta como principal desafio para as organizações, achar maneiras 

de integrar a aprendizagem com o modo como as pessoas trabalham. Obter e utilizar a 

informação acontece de alguma maneira e em algum grau e em todas as organizações. 

Contudo, é mais difícil estabelecer ligações entre aprender e criar valor do que obter e utilizar 

a informação. Por isso, a aprendizagem é importante para a organização porque, junto com a 

contribuição, ela é o passo de transição entre a aplicação de idéias e a geração de idéias novas 

Entretanto, para a maioria das organizações, o processo de gestão do conhecimento 

termina quando as pessoas utilizam o conhecimento adquirido para satisfazer as suas 

necessidades imediatas.   

Das 13 MPEs consultadas, apenas 3 obtiveram como ponto forte o engajamento das 

equipes em experiências de aprendizagem fora do local de trabalho para encontrarem 

maneiras melhores de trabalharem juntos, enquanto que 5 MPEs consideraram este fator como 

ponto fraco no seu ambiente de trabalho. Todavia, nas organizações onde a liderança adotou a 

aprendizagem como decisiva para a realização de uma vantagem competitiva, há uma ênfase 

em tonar visível o invisível. Nessas organizações é permitido tomar-se tempo para refletir 

sobre as experiências e considerar o seu possível valor em outro lugar, e as pessoas não 

consideram que um incêndio acabou até que tenham pensado sobre porque ele aconteceu. 

 

4ª SEÇÃO: CONTRIBUA 

 

Os resultados demonstram que nas MPEs analisadas, essa seção apresentou uma média 

de 75,13%. Esse percentual demonstra certa moderação no que se refere ao compartilhamento 

de conhecimento, principalmente, na transferência do conhecimento individual para a 

organização. Porém, o percentual mais baixo foi 50% (HOT01), na qual a MPE apresentou 

como pontos fracos as seguintes questões no DGC:  

 

• As funções de dedicação exclusiva, como gerente e conhecimento ou 

coordenador de conhecimento, sustentarão o processo de compartilhamento de 

conhecimento;  
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• A organização determinou onde o compartilhamento de conhecimento entre 

grupos produzirá os maiores benefícios mútuos;  

• Reconhecemos a contribuição individual para a nossa organização, vinculando-a 

ao nome do autor original;  

• As interações físicas são utilizadas para reforçar as comunicações eletrônicas;  

• As pessoas que se recusam a compartilhar conhecimentos não obtêm certos 

benefícios organizacionais; Nós ligamos as pessoas por meio de unidades 

organizacionais e grupos funcionais tradicionais para promover o 

compartilhamento de conhecimento;  

• Os espaços eletrônicos e físicos onde armazenamos o nosso conhecimento têm 

uma estrutura que ajuda as pessoas a direcionar as suas contribuições;  

• A organização legitimou o compartilhamento de conhecimento, dando tempo as 

pessoas para que o façam;  

• As pessoas focalizam as suas atividades de compartilhamento de conhecimento 

nas informações importantes para a missão; As pessoas trabalham sob o 

pressuposto de que, quando utilizam o conhecimento com que outros 

contribuíram na organização, são obrigadas a contribuir com o seu próprio 

conhecimento em algum ponto. 

 

A necessidade de tornar o conhecimento individual disponível para toda a organização é 

um dos objetivos da gestão do conhecimento. As pessoas precisam sentir-se sendo parte das 

organizações.    

 

8.2 PROCESSO ESTRATÉGICO 

 

5ª SEÇÃO: AVALIE 
 

Para essa seção foi obtido um percentual médio de 59,62%, evidenciando que esta é a 

seção mais fragilizada de todas as que compõem o DGC. O percentual mais baixo foi de 40% 

e o mais alto foi 81,7%. Tal resultado indica que o conhecimento e as informações existentes 

nas MPEs não são avaliados de forma sistemática e rotineira, o que pode acarretar um 

impedimento à mudança e as respostas exigidas pelo mercado, uma vez que não se tem 

informações sobre o que realmente é importante para a organização. Percebeu-se na seção que 
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as MPEs desconhecem quais medidas devem ser utilizadas para monitorar e mapear o 

processo de gestão do conhecimento, o que dificulta a análise do capital intelectual existente e 

da identificação de quais conhecimentos serão necessários adquirir.  

 

6ª SEÇÃO: CONSTRUA E MANTENHA 

 

A intensidade dessa seção foi marcada por um percentual médio de 80,26%, indicando 

que as MPEs em análise conseguem canalizar os recursos e conhecimentos disponíveis para 

promover a criação de novos conhecimentos. Porém, o percentual mais baixo foi de 58,3% 

apresentado por uma MPE na área de hotelaria, a qual apresentou como pontos fracos as 

seguintes questões no DGC: Encorajamos as pessoas a pensarem sobre como as suas 

atividades não relacionadas com o trabalho poderiam beneficiar a organização; Os nossos 

executivos superiores pedem a todos os gerentes para incluírem a gestão do conhecimento 

nos seus planos de negócios; Lançamos um grupo ou indicamos uma pessoa para liderar o 

nosso esforço de gestão do conhecimento; Cada vez mais, estamos nos aliando a outras 

organizações, em redes estratégicas ou parcerias, para levar produtos inovadores para o 

mercado; Tivemos idéias vitoriosas de produtos novos que vieram dos interesses não-

funcionais dos empregados; Temos uma política formal que assegura que compartilhemos a 

tecnologia e as idéias entre as unidades e além das fronteiras dos grupos. Então, as 

alternativas previsíveis para solucionar as diferenças apresentadas nesta seção foram relatadas 

nos imperativos e desafios relacionados a esta seção anteriormente. 

 

7ª SEÇÃO: DESCARTE 

O menor índice apresentado nesta seção foi 53,3% em uma MPE na área de autopeças e 

o maior índice na área de apicultura com 91,7%. A média apresentada nesta seção foi de 

72,56%. Este percentual é considerado como um nível acima do moderado, mas que se torna 

compreensível ao entender que é difícil para as organizações abandonarem as atividades e 

recursos que em outro momento produziram resultados valiosos. 
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9 CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

Sabe-se que para ser competitivo em qualquer mercado ou situação social é preciso 

inovar. A gestão da inovação é a ferramenta concebida para que a inovação aconteça com o 

máximo de aproveitamento e impacto e o mínimo de erros e riscos. Atualmente, encontra-se 

um mundo de negócios mais complexo do que antigamente e a inovação tem que acontecer 

dentro desta complexidade. Para tanto, a inovação precisa ser um objeto de estudo e não 

apenas uma questão simples em que a liderança tem a obrigação de resolver.  

Assim, neste estudo, observou-se que as MPEs analisadas possuem em sua totalidade os 

proprietários como líderes da organização. Este fato comprova a sobrecarga de trabalho da 

liderança em ser responsável por apresentar soluções em todos os setores da empresa, gerando 

assim uma falta de tempo para pensar criativamente e estabelecer novas idéias com seus 

empregados formalmente, embora a empresa seja pequena. 

Verificou-se também que os dirigentes das MPEs possuem uma percepção da gestão do 

conhecimento e inovação tecnológica, porém não apresentam planejamento estratégico e 

formalizado para a implementação de novas idéias e compartilhamento do conhecimento. Não 

há uma política formal de disseminação de informações para que os empregados utilizem 

durante uma determinada busca imediata e precisa da informação. 

Notou-se a carência de registro de patentes, uma vez que não possuem oportunidades e 

informações a respeito de como utilizá-las, e devido a enorme burocracia para registrar estas 

patentes. As MPEs apresentaram um baixo índice de incentivos do governo ou agencias de 

fomento à inovação. Geralmente, utilizam fontes próprias ou financiamentos proporcionados 

pelos bancos privados ou públicos. 

Os dirigentes das MPEs afirmaram que a inovação é considerada como um pressuposto 

para o aumento da produtividade e melhoria dos processos e produtos. Estabeleceram como 

atividades gerenciais para a criação de novas idéias principalmente, as reuniões periódicas 

com cada grupo específico ou geral de trabalho para resolver problemas, mostrar soluções e 

consequentemente criar novos cenários. 

Dependendo da área em que a MPE esteja concentrada, algumas delas afirmaram que 

comprar equipamentos mais modernos para melhoria da produção é um tipo específico de 

inovação, já outras MPEs oferecem a melhoria contínua dos produtos com um diferencial no 

conteúdo e design. Durante as entrevistas, observou-se que nas MPEs da área de autopeças, 

provavelmente com um número maior de funcionários, a falta de tempo para o 

compartilhamento e formalização do conhecimento, assim como a criação de novas idéias é 
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um fator constante na rotina de trabalho, visto que as atividades mecânicas e burocráticas 

estabelecem uma barreira para a inovação de processos. Contudo, uma das MPEs consultadas 

apresentou um percentual elevado de gerenciamento estratégico e gestão de recursos 

humanos, como por exemplo, apresentou uma avaliação de desempenho realizada 

periodicamente, o que acaba motivando os funcionários a inovarem na prestação dos seus 

serviços.  

Diante destes resultados e as discussões realizadas no decorrer da análise dos dois 

questionários aplicados nas MPEs, infere-se que estas empresas precisam de um suporte 

adicional no tocante ao gerenciamento do conhecimento e a aquisição de informações 

relevantes sobre a Inovação tecnológica para que possam obter vantagem competitiva no 

mercado atual.  

No entanto, espera-se uma maior conscientização das micro e pequenas empresas, 

principalmente as MPEs norte-riograndenses, em inovar competitivamente no mercado 

regional, nacional e internacional. O mercado regional precisa desenvolver os produtos e 

serviços através do conhecimento tácito e explícito das organizações e dar valor também às 

características regionais para obter vantagem competitiva. A busca de novas tecnologias 

eficientes também é considerada um fator primordial para uma empresa de sucesso.  

Empresas inovadoras são aquelas que sabem diferenciar seus produtos (bens e serviços) 

e beneficiar-se de processos produtivos mais eficientes, conseguindo não apenas melhorar 

sistematicamente sua produção corrente, como inovar com sucesso, sem omitir-se da 

responsabilidade sócio-ambiental.  

Sabe-se, que a gestão da inovação, porém, é complexa e arriscada, impondo o uso de 

competências gerenciais distintas daquelas requeridas para a gestão da rotina. O seu caráter 

multidisciplinar e multifuncional impõe uma estreita colaboração entre todas as áreas da 

empresa, especialmente; Marketing, Tecnologia da Informação e Comunicação, Operações, 

Suprimentos, Engenharia, Recursos Humanos e P&D.  

Enfim, as Micro e Pequenas empresas precisam diferenciar a gestão do conhecimento, 

da tecnologia e da inovação substancialmente das abordagens administrativas tradicionais, na 

medida em que reconhece-se que o avanço dos conhecimentos técnico-científicos cria, ao 

mesmo tempo, oportunidades para a obtenção de vantagens competitivas e ameaças para a 

sobrevivência empresarial.  

Sendo assim, as empresas precisam adquirir uma competência — traduzida em forma de 

conceitos, atitudes, habilidades e instrumentos — que lhes permita administrar o componente 

técnico e o processo de inovação de modo abrangente, envolvendo não somente todas as 
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partes da organização, mas os demais elos de sua cadeia de valor. A internacionalização 

aumenta a complexidade deste processo, exigindo transferências de vantagens competitivas 

entre países, adaptações e criação de novas. É necessário que as MPEs obtenham resultados 

mais claros e positivos a partir das diferentes iniciativas que devem ser colocadas em prática, 

com base nas teorias da Gestão do Conhecimento, Inovação e inteligência Competitiva. 

 

SUGESTÃO DE TRABALHOS FUTUROS 

 

Para dar continuidade e aprofundamento a este estudo, o próximo passo a ser discutido é 

a Gestão do conhecimento e Inovação tecnológica na esfera pública, em especial, a 

Universidade. É preciso observar como ocorre a Gestão do conhecimento nos corredores e 

setores das Universidades Públicas, pois comumente pratica-se a GC, embora não sabe-se 

realmente quais os procedimentos realizados por este processo e como torná-lo eficaz para 

melhorar o relacionamento entre os servidores públicos, alunos, professores e gestores, assim 

como tornar as atividades menos burocráticas e mais dinâmicas e eficientes. Em geral, na 

gestão pública, costuma-se lidar com funcionários que seguem somente uma mesma direção, 

ou seja, não estão abertos às mudanças. Com isso, as inovações tecnológicas e 

organizacionais surgem para modificar o pensamento humano e melhorar a forma de trabalhar 

e agir conforme as atividades e acontecimentos da empresa. 

Assim, a gestão pública precisa proporcionar a informação e conhecimento no local e 

hora certa para a pessoa adequada. Então, apresenta-se este objetivo como fator primordial na 

disseminação do conhecimento e concretização de trabalhos futuros relacionados a esta 

finalidade: Informação, conhecimento e competência. 
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ANEXO 01 
Pesquisa sobre o processo de inovação e gestão do conhecimento em MPE'S 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE TECNOLOGIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

MESTRADO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
 

PESQUISA SOBRE O PROCESSO DE INOVAÇÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO EM MPE's 
 
 

OBJETIVOS DO QUESTIONÁRIO:  

As informações fornecidas por sua empresa são essenciais para o conhecimento das atividades de inovação dos bens/serviços e 
pesquisa e desenvolvimento. Os dados coletados servirão como base para a elaboração da dissertação de mestrado em 

Engenharia de Produção da UFRN, cujo tema é Gestão do Conhecimento, Inovação e competitividade em Micro e Pequenas 
empresas do RN. 

Agradecemos a sua colaboração! 
  

OBRIGATORIEDADE E SIGILO DAS INFORMAÇÕES:  

A legislação vigente mantém o caráter obrigatório e confidencial atribuído às informações coletadas pelo pesquisador (a), as 
quais se destinam exclusivamente, a fins acadêmicos. 

 

Identificação do questionário 

Código do entrevistador:  

Identificação da empresa                
Razão social: 
Município:  
Porte da empresa:            A. Micro                B. Pequena               C. Média 
Número de funcionários:      
A. 1 a 19 
B.  20 a 99          

C.  100 a 500 

Informações adicionais  
Nome do entrevistado:   
Grau de instrução: 
Formação profissional: 
Ano de início de operação:   

Cargo do entrevistado: 

Características da empresa  
Qual o principal mercado da empresa entre 2006 e 2008?  
A. Estadual  
B. Regional  
C. Nacional   
D. Estados unidos  
E. Europa  
F. Mercosul  

G. Outros países  
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O PROCESSO DE INOVAÇÃO 

 

Premissa: Usar a definição de Inovação como “transformação do conhecimento em novos produtos 
e/ou processos ou na melhoria destes, que gerem valor econômico e/ou social para a empresa 
inovadora ou para a sociedade” (ANPEI).  

1. Importância da inovação para a empresa 
 
    A. Imprescindível 
    B. Alta 
    C. Média 
    D. Baixa 
    E. Irrelevante 
 
2. Quais são as principais motivações para a inovação (múltiplas respostas) 
  
A. Oportunidade de mercado (expansão ou busca de novos mercados) 
B. Exportação 
C. Atendimento à legislação ou normas 
D. Exigência do cliente (consumidor e/ou fornecedor) 
E. Reação à concorrência / competitividade (preço ou diversificação de produtos) 
F. Acesso a novas tecnologias 
G. Busca por maior lucratividade, etc. 
H. Aumento de produtividade 
I. Outros. Cite:  
 
3. Como você percebe a inovação na sua empresa? (múltiplas respostas) 
  
A. Novas máquinas e equipamentos 
B. Automação dos equipamentos / do parque industrial 
C. Novos produtos ou melhoria dos existentes 
D. Novos processos ou melhoria dos existentes 
E. Capacitação de pessoal 
F. Novas práticas de gestão 
G. Outros. Cite:  
 
4. Como é feita a inovação na sua empresa? (múltiplas respostas) 
 
A. Internamente 
B. Parcerias externas  
C. Aquisição de tecnologia 
 
5. Quem é a principal pessoa que lidera as inovações na sua empresa? (Uma resposta) 
  
A. Proprietário ou presidente 
B. Gerente / supervisor técnico 
C. Engenheiro / técnico 
D. Não há um líder principal 
 
6. Como é o processo de inovação na sua empresa? 
  
A. Contínuo – sistemático – regular  
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B. Pontual – ocasional – reativo 
 
7. Assinale a importância dos fatores que prejudicam as atividades inovativas da empresa. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

fontes 
importância 

alta média baixa Não relevante 
Riscos econômicos excessivos     
Falta de pessoal qualificado     
Dificuldade para se adequar a padrões, normas 
e regulamentações 

    

Escassez de fontes apropriadas de 
financiamento 

    

Falta de informação sobre mercados, da 
concorrência e do que o cliente precisa.  

    

Escassez de serviços técnicos externos 
adequados 

    

Elevados custos da inovação     
Falta de informação sobre tecnologia     
Fraca resposta dos consumidores quanto a 
novos produtos 

    

Rigidez organizacional     
Escassas possibilidades de cooperação com 
outras empresas/instituições 

    

Burocracia para uso dos instrumentos de 
incentivo públicos 

    

Falta de equipamentos     
Falta de recursos financeiros      
Falta de tempo      

Falta de motivação, criatividade, espírito de 
empreendedorismo interno na empresa. 

    

Desconhecimento de instrumentos de 
incentivos e recursos públicos subsidiados, de 
apoio à inovação 

    

Falta de apoio de parceiros tecnológicos      

Inovação não é considerada ação prioritária na 
empresa 

    

Centralização da atividade inovativa em outra 
empresa do grupo 

    

Outros      
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8. Existência de plano estratégico para a introdução de inovações 
 
A. Inexistente        B. Formal        C. Informal 
 
9. Sua empresa mantém um clima / ambiente favorável à inovação?  
 
A. Sim             B. Não  
 
10. Quem são os envolvidos normalmente com a inovação na empresa? (múltiplas respostas) 
 
A. Proprietário 
B. Operacionais  
C. Alta administração  
D. Administração 
E. Técnicos 
F. Comercial / marketing  
 
11. Cite o grau de qualificação dos profissionais envolvidos diretamente com a inovação 
(múltiplas respostas) 
 
A. 2º grau completo  
B. Técnicos especializados 
C. Graduados 
D. Pós graduados - MBA, mestrado  e/ou doutorado 
 
12. Dedicação de tempo dos profissionais envolvidos diretamente com a inovação 
 
A. Parcial             B. Integral               C. Eventual 
 
13. Existe uma política de treinamento e capacitação técnica de pessoal? 
 
A. Sim. Cite: 
B. Não 
 
14. Como se dá o processo de captação de novas idéias? (múltiplas respostas) 
 
A. Sugestões internas 
B. Assessoria tecnológica externa 
C. Estudos / análise de mercado e da concorrência 
D. Pesquisa em bancos de patentes 
E. Contato com fornecedores – clientes 
F. Feiras e eventos 
G. Parcerias tecnológicas, etc. 
H. Outros 
 
15. Em sua empresa,  regularmente, as pessoas têm tempo disponível  para: 
 
A. Pensar criativamente?  (   ) Sim     (   ) Não 
B. Dar idéias, criar cenários? (   ) Sim     (   ) Não 
C. Experimentar novas possibilidades? 
(   ) Sim     (   ) Não 
 
16. Quais são as fontes de recursos financeiros para a inovação? 
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A. Próprios  
B. Externos 
C. Cite a(s) fonte(s): ________________________________________________ 
 
17.  Existe um sistema de comunicação eficiente para que os funcionários estejam  informados 
do que acontece na empresa e, conseqüentemente, poderem  apresentar suas  idéias? 
 
A. Sim 
B. Não  
 
18. Os esforços dos funcionários para apresentar uma nova idéia são recompensados? 
 
A. Sim 
B. Não  
 
19. Quando a empresa tem um trabalho, um projeto ou um problema, geralmente consegue-se 
juntar todos os cérebros do(s) grupo(s)  para pensar criativamente? 
 
A. Sim 
B. Não  
 
20. A empresa está desenvolvendo projeto(s)  inovador (es) para os próximos 2  anos ? 
 
A. Sim 
B. Não  
 
21. Você conhece os atuais incentivos governamentais e os programas das agências de fomento e 
subsídio à inovação?  
 
A. Sim. Cite: __________________________________________________________ 
 
B. Não. Mas gostaria de tê-los?  (   ) Sim   (   ) Não 
 
22. Você já tentou utilizar os incentivos governamentais / os programas das agências de fomento 
à inovação? 
 
A. Sim. Cite: ________________________________________________________ 
B. Não 
23. Você utiliza os incentivos governamentais / os programas das agências de fomento à 
inovação? 
 
A. Sim 
B. Não. Mas pretende utilizá-los?  (   ) Sim   (   ) Não 
 
24. Percentual aproximado da receita atual advinda da comercialização de produtos inovados 
nos últimos três anos: 
 
 A. Zero a 20%       B. 21 a 40%       C. 41 a 60%       D. 61 a 80%       E. 81 a 100% 
 
25. Percentual do faturamento resultante de receitas com exportação 
 
A. Não exporta       B. até 25%       C. de 26 a 50%             D. de 51 a 75%        
E. acima de 75% 
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26. O setor no qual a sua empresa está inserida exige certificação ou homologação 
 
A. Sim. Cite: ______________________________________________ 
B. Não 
 
27. Os seus produtos ou processos principais estão certificados ou homologados 
 
A. Sim. Cite; 
B. Não 
 
28. Os seus equipamentos estão sujeitos a controle metrológico? 
 
A. Sim. Cite; 
B. Não 
 
29. A empresa tem sistema de garantia de qualidade? 
 
A. Sim. Cite; 
B. Não 
 
30. Qual tem sido a motivação para a aquisição de novos equipamentos? (múltiplas respostas) 
 
A. Reposição de equipamentos obsoletos 
B. Acesso a novos processos / tecnologias 
C. Melhoria de qualidade e/ou produtividade 
D. Redução de custos 
E. Outros 
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31. Indique a importância dos impactos das inovações de produto (bem ou serviço) e de processo  
implementadas durante o período entre 2006 e 2008. 
 
 

 
Impactos 

Importância 
Alta  Media  Baixa  Não relevante 

Produto     
Melhorou a qualidade dos bens ou serviços     
Ampliou a gama de bens ou serviços ofertados     
Mercado      
Permitiu manter a participação da empresa no 
mercado 

    

Ampliou a participação da empresa no mercado     
Permitiu abrir novos mercados     
Processo     
Aumentou a capacidade de produção ou de prestação 
de serviços 

    

Aumentou a flexibilidade  da produção ou da 
prestação de serviços 

    

Reduziu os custos de produção     
Reduziu os custos do trabalho     
Reduziu o consumo de matérias-primas     
Reduziu o consumo de energia     
Reduziu o consumo de água     
Outros impactos     
Permitiu reduzir o impacto sobre o meio ambiente e 
controlar aspectos ligados à saúde e segurança 

    

Enquadramento em regulações e normas padrão 
relativas ao mercado interno ou externo 
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32. Durante o período entre 2006 e 2008, realizou alguma das atividades relacionadas a seguir? 
 
A. Implementação de significativas mudanças na estratégia corporativa 
B. Novos dispositivos e ferramentas de gestão da produção 
C. Implementação de técnicas avançadas de gestão (da produção, da informação e ambiental) 
D. Novos dispositivos e ferramentas de gestão da informação 
E. Implementação de significativas mudanças na estrutura organizacional 
F. Gestão ambiental 
G. Mudanças significativas nos conceitos/estratégias de marketing 
H. Mudanças significativas na estética, desenho ou outras mudanças subjetivas em pelo menos um dos 
produtos 
I. Implementação de novos métodos de controle e gerenciamento, visando a atender normas de 
certificação (ISO 9000, ISO14000, etc.) 
 
33. Quais são as práticas gerenciais utilizadas em sua empresa para criar um ambiente favorável 
à inovação (múltiplas respostas) 
  
A. Incentivos / prêmios aos colaboradores 
B. Reuniões periódicas 
C. Envolvimento da alta direção 
D. Disposição para assumir risco tecnológico 
E. Abertura da alta direção para ouvir e implementar sugestões e novas idéias criativas 
F. Parcerias ou relacionamento freqüente com a comunidade tecnológica 
G. Nenhum 
H. Outros 
 
34. Qual é a importância do registro de patentes no processo de inovação?  
 
 A. Imprescindível        B. Alta        C. Média        D. Baixa        E. Irrelevante 
 
35. Até o final de 2008 a empresa dispunha de alguma patente e/ou marca registrada em vigor? 
 
A. Sim, apenas patente 
B. Sim, apenas marca registrada 
C. Sim, marca registrada e patente 
D. Não. Por quê? ______________________________________________ 
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36. Indique a importância atribuída a cada categoria de fonte de informação empregada entre 
2006 e 2008, para o desenvolvimento de produtos (bens ou serviços) e/ou processos 
tecnologicamente novos ou substancialmente aprimorados. 
 

 
Fontes 

 

importância 
Alta Média Baixa Não relevante 

Fontes internas à empresa  
Departamento de p&d     
outros     
Fontes externas à empresa 
Outra empresa do grupo     
Fornecedores de máquinas, 
equipamentos, materiais, componentes 
ou softwares 

    

Clientes ou consumidores     
concorrentes     
Empresas de consultoria e consultores 
independentes 

    

Centros educacionais e de pesquisa     
Universidades e institutos de pesquisa     
Centros de capacitação profissional e 
assistência técnica 

    

Instituições de testes, ensaios e 
certificações 

    

Outras fontes de informação 
Aquisição de licenças, patentes e know 
how 

    

Conferências, encontros e publicações 
especializadas. 

    

Feiras e exposições     
Redes de informações informatizadas     

 
37. Qual a localização da principal fonte de informação, para cada categoria de fonte empregada 
entre 2006 e 2008? 
 

fontes 
localização 

Brasil Exterior 
Fontes externas à empresa 
Outra empresa do grupo   
Fornecedores de máquinas, equipamentos, materiais, 
componentes ou softwares 

  

Clientes ou consumidores   
Concorrentes   
Empresas de consultoria e consultores independentes   
Centros educacionais e de pesquisa 
Universidades e institutos de pesquisa   
Centros de capacitação profissional e assistência técnica   
Instituições de testes, ensaios e certificações   
Outras fontes de informação 
Aquisição de licenças, patentes   
Conferências, encontros e publicações especializadas   
Feiras e exposições   
Redes de informações informatizadas   
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38. Durante o período entre 2006 e 2008, a empresa realizou algum projeto para desenvolver ou 
introduzir produto ou processo tecnologicamente novo ou aprimorado, mas que foi 
abandonado? 
 
A. Sim 
B. Não  
 
39. No período entre 2006 e 2008 , a empresa encontrou dificuldades ou obstáculos que podem 
ter tornado mais lenta a implementação de determinados projetos ou que os tenha inviabilizado? 
 
A. Sim 
B. Não  
 
40. Qual das razões, listadas a seguir, justifica o fato da empresa não ter realizado nenhuma 
atividade inovativa durante o período entre 2006 e 2008? 
 
A. Não necessitou, devido às inovações prévias 
B. Não necessitou, devido às condições de mercado 
C. Outros fatores impediram o desenvolvimento, implementação de inovação 
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ANEXO 02 
Diagnóstico de gestão do conhecimento 
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DIAGNÓSTICO DE GESTÃO DO CONHECIMENTO 
 

INSTRUÇÕES 
 
Para cada seção, leia cada uma das afirmações. Considere a organização (ou unidade) que 
você está avaliando e decida em que grau a afirmação descreve a organização (ou unidade). 
 
Se a afirmação é Fortemente descritiva, circule o F. 
Se a afirmação é Moderadamente descritiva, circule o M. 
Se a afirmação é Fracamente descritiva, circule o FR. 
 

SEÇÃO 1 
 

As pessoas fornecem explicações completas quando solicitam informações F M FR 
Os grupos e os indivíduos documentam e compartilham informação sobre as suas 
expertises rotineiramente 

F M FR 

Nós fazemos distinção entre papéis de gestão do conhecimento, que são primordialmente 
administrativos por natureza, e aqueles que são mais focalizados para os conteúdos. 

F M FR 

As pessoas são capazes de tornar rotineiro o seu ambiente informacional. F M FR 
Os meios eletrônicos e físicos onde armazenamos o nosso conhecimento são mantidos 
atualizados. 

F M FR 

A organização aloca recursos para comunidades de especialistas que desejam gerenciar o 
conhecimento delas. 

F M FR 

O treinamento de novos sistemas focaliza como essas tecnologias podem ser utilizadas 
para melhorar a qualidade e a eficiência da forma como as pessoas trabalham. 

F M FR 

As pessoas só solicitam informação quando realmente necessitam dela. F M FR 
As pessoas distinguem a informação que desejam que a organização remeta 
automaticamente para as suas mesas daquela que desejam procurar com base em uma 
necessidade hipotética. 

F M FR 

As comunidades de especialistas são facilmente identificáveis, ficando claro para os 
demais aonde ir em busca de informação específica. 

F M FR 

As solicitações de informação enviadas para a intranet ou fóruns de discussão são fáceis 
de se identificar, geralmente. 

F M FR 

Os indivíduos específicos identificam, coletam, classificam, resumem, e disseminam o 
conhecimento organizacional. 

F M FR 

Os especialistas desempenham um papel importante na identificação de informação para 
outros usuários. 

F M FR 

Os meios eletrônicos e físicos onde armazenamos o nosso conhecimento contêm a 
melhor informação disponível sobre um amplo leque de tópicos necessários. 

F M FR 

Quando as pessoas recebem a tarefa de pesquisar informação, são capazes de realizá-la. F M FR 
As pessoas podem pesquisar informação em uma ampla variedade de aplicações e bases 
de dados. 

F M FR 

A organização criou instrumentos eletrônicos e gráficos que dirigem as pessoas para os 
recursos disponíveis. 

F M FR 

Os especialistas em informação da empresa ajudam as pessoas a utilizar instrumentos 
on-line, incluindo a internet. 

F M FR 

Nós estabelecemos maneiras para as pessoas documentarem e compartilharem 
informação. 

F M FR 

Fazemos distinção entre a informação que deveria ser controlada centralmente e aquela, 
em que todos deveriam ser livres para documentar e compartilhar. 

F M FR 
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SEÇÃO 2 
 
 
 

Os relacionamentos hierárquicos não interferem com a busca de informação que 
as pessoas necessitam.  

F M FR 

O escritório de trabalho não é utilizado como um símbolo de status ou 
superioridade na nossa organização. 

F M FR 

As pessoas poderiam dizer que as mudanças no espaço de trabalho são baseadas 
tanto na necessidade de trabalhar em conjunto quanto na de cortar custos. 

F M FR 

Todos podem descrever como as suas decisões podem afetar o desempenho 
organizacional geral. 

F M FR 

Todos falam se têm uma opinião ou uma idéia para oferecer. F M FR 
Como parte do nosso processo de resolução de problemas, consideramos com 
seriedade o que outros poderiam chamar de idéias malucas ou estranhas. 

F M FR 

Vemos a colaboração com os concorrentes, para fortalecer o setor, como uma 
atitude boa a ser tomada. 

F M FR 

Levamos todas as idéias promissoras em consideração, não importa de quem elas 
venham. 

F M FR 

Fazemos questão de não estruturar algumas das nossas reuniões porque isso 
ajuda-nos a pensar mais criativamente sobre a resolução de problemas. 

F M FR 

Envolver os nossos clientes no processo de criar e desenvolver produtos e 
serviços novos é uma prática bem estabelecida na nossa organização. 

F M FR 

O nosso espaço de trabalho propicia a flexibilidade de levar a nossa atividade 
aonde precisemos com pouco esforço. 

F M FR 

Qualquer um que tenha uma boa idéia pode conseguir apoio para prosseguir nela. F M FR 
As pessoas descreveriam a nossa organização como flexível, ao invés de rígida. F M FR 
Temos o nível correto de protocolos de segurança para informação confidencial. F M FR 
Todos na nossa organização podem explicar o básico sobre as nossas finanças. F M FR 
Com freqüência, fazemos parcerias com os fornecedores para favorecer o cliente. F M FR 
O nosso espaço de trabalho é planejado para promover o fluxo de idéias entre os 
grupos de trabalho. 

F M FR 

Na nossa organização, as pessoas podem utilizar a informação que obtêm para 
mostrar o seu trabalho. 

F M FR 

Ajustamos os nossos relacionamentos hierárquicos com base no trabalho que as 
pessoas necessitam fazer. 

F M FR 

Utilizamos abordagens, que as pessoas chamariam de lúdicas, como parte do 
nosso processo de resolução de problemas. 

F M FR 
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SEÇÃO 3 
 
 
 
 

Antes que as pessoas tratem dos problemas, elas consideram o contexto geral no 
qual o problema ocorreu. 

F M FR 

Construímos modelos, para os nossos sistemas de tomada de decisões, para 
entender melhor por que os fatos acontecem daquela maneira. 

F M FR 

As equipes engajam-se em experiências de aprendizagem fora do local de 
trabalho para encontrarem maneiras melhores de trabalharem juntas. 

F M FR 

Utilizamos jogos e simulações relacionados com o trabalho para pensar mais 
claramente sobre as nossas situações de negócios. 

F M FR 

Refletir sobre as lições aprendidas com as experiências de trabalho é uma prática 
estabelecida na nossa organização. 

F M FR 

As pessoas aplicam o que aprenderam fora da organização ao seu trabalho. F M FR 
Geralmente, quando as pessoas terminam projetos, elas tomam o tempo 
necessário para reunir-se com a sua equipe e analisar o que poderia ter sido 
melhor. 

F M FR 

O nosso processo de planejamento inclui olhar para uma série de cenários, de 
modo que possamos pensar em como responder em situações diferentes. 

F M FR 

Com freqüência, o nosso processo de aprendizagem inclui obter o retorno dos 
clientes. 

F M FR 

Quando ocorre uma falha, a nossa primeira resposta é não determinar a culpa. F M FR 
Na nossa organização, as pessoas exibem uma curiosidade natural. F M FR 
As pessoas admitem quando falham. F M FR 
As pessoas aplicam as idéias que desenvolveram em trabalhos anteriores às 
situações novas. 

F M FR 

Quando temos um grande sucesso, conversamos sobre o que fizemos certo. F M FR 
Na nossa organização, o fracasso é considerado uma oportunidade para aprender. F M FR 
A nossa organização apóia atividades de grupo que promovem a aprendizagem 
mútua. 

F M FR 

Em uma ocasião ou em outra, todos na nossa organização “põem as mãos na 
massa” para ter a experiência em primeira mão das conseqüências das suas 
decisões. 

F M FR 

Aprender com as falhas está incorporado a como conduzimos o trabalho 
subseqüente. 

F M FR 

Tentamos assegurar que as pessoas tenham algumas responsabilidades em 
comum, de modo que seja mais fácil aprender uns com os outros. 

F M FR 

Tratamos as discordâncias como oportunidades para aprender com os outros. F M FR 
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SEÇÃO 4 
 
 
 
 

As funções de dedicação exclusiva, como gerente e conhecimento ou 
coordenador de conhecimento, sustentarão o processo de compartilhamento de 
conhecimento. 

F M FR 

A organização determinou onde o compartilhamento de conhecimento entre 
grupos produzirá os maiores benefícios mútuos. 

F M FR 

Reconhecemos a contribuição individual para a nossa organização, vinculando-a 
ao nome do autor original. 

F M FR 

As interações físicas são utilizadas para reforçar as comunicações eletrônicas. F M FR 
As pessoas diriam que compartilhar conhecimento não diminui o valor do 
indivíduo para a organização. 

F M FR 

As pessoas são membros de múltiplas comunidades, tornando mais fácil 
transferir conhecimento para a organização inteira. 

F M FR 

As pessoas que se recusam a compartilhar conhecimentos não obtêm certos 
benefícios organizacionais. 

F M FR 

Nós ligamos as pessoas por meio de unidades organizacionais e grupos 
funcionais tradicionais para promover o compartilhamento de conhecimento. 

F M FR 

Os profissionais moderadores e os facilitadores ajudam as pessoas a expressarem 
melhor o que elas sabem, de modo que os outros as possam entender. 

F M FR 

Os espaços eletrônico e físico onde armazenamos o nosso conhecimento têm uma 
estrutura que ajuda as pessoas a direcionar as suas contribuições. 

F M FR 

As pessoas têm voz ativa no que acontece com as idéias e expertises que 
compartilham com as outras. 

F M FR 

O comportamento de compartilhamento do conhecimento é incorporado ao 
sistema de avaliação de desempenho. 

F M FR 

As interações físicas são utilizadas para transferir o conhecimento “implícito” 
difícil de articular. 

F M FR 

A nossa organização procura maneiras de remover as barreiras impostas ao 
compartilhamento de conhecimento. 

F M FR 

Os processos para contribuir com conhecimento para a organização são 
normalmente integrados nas atividades de trabalho. 

F M FR 

As pessoas podem identificar as outras, na organização, que poderiam se 
beneficiar do seu conhecimento. 

F M FR 

O compartilhamento de conhecimento é reconhecido publicamente. F M FR 
A organização legitimou o compartilhamento de conhecimento, dando tempo as 
pessoas para que o façam. 

F M FR 

As pessoas focalizam as suas atividades de compartilhamento de conhecimento 
nas informações importantes para a missão. 

F M FR 

As pessoas trabalham sob o pressuposto de que, quando utilizam o conhecimento 
com que outros contribuíram na organização, são obrigadas a contribuir com o 
seu próprio conhecimento em algum ponto.  

F M FR 
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SEÇÃO 5 
 
 
 
 

Reconhecemos que o conhecimento é parte da base de recursos da qual a nossa 
organização gera valor. 

F M FR 

Frequentemente, os membros da equipe de gerência sênior conversam sobre a 
gestão do conhecimento, quando fazem relatos sobre a situação da organização. 

F M FR 

O processo de mensuração do conhecimento ajuda-nos a entender melhor o que é 
que estamos tentando gerir. 

F M FR 

Nós medimos o nosso processo de gestão do conhecimento e os seus resultados. F M FR 
Publicamos um documento de circulação externa que relata a qualidade com que 
gerimos o conhecimento. 

F M FR 

Podemos vincular atividades de gestão do conhecimento a resultados 
mensuráveis. 

F M FR 

As pessoas conhecem que medida é utilizada para monitorar o processo de gestão 
do conhecimento e os seus resultados. 

F M FR 

Conversamos sobre medir o conhecimento de maneira que as pessoas possam 
entender prontamente.  

F M FR 

Desenvolvemos um esquema que vincula as atividades de gestão do 
conhecimento aos resultados estratégicos. 

F M FR 

Dispomos de uma carta esquemática que descreve como as diferentes formas de 
conhecimento da nossa organização interagem umas com as outras para criar 
valor. 

F M FR 

Fazemos experiências com maneiras diferentes de medir a qualidade com que 
gerimos o conhecimento. 

F M FR 

Para tomar decisões de gestão do conhecimento, baseamo-nos em uma mescla de 
fatos sólidos, números e informações não-mensuráveis. 

F M FR 

A gerência sênior avalia qual conhecimento necessita ser desenvolvido quando 
ela aloca recursos. 

F M FR 

A avaliação do capital intelectual é parte do processo de mensuração do 
desempenho organizacional geral. 

F M FR 

Há algum tempo temos praticado a gestão do conhecimento sem dar nome a ela. F M FR 
Baseamo-nos em uma equipe cujos membros têm expertise em avaliação, 
mensuração e operação para avaliar o nosso processo de gestão do conhecimento 
e seus resultados. 

F M FR 

Mapeamos o fluxo do processo das atividades de gestão do conhecimento. F M FR 
As pessoas podem explicar a diferença entre a avaliação e a mensuração de 
desempenho. 

F M FR 

Utilizamos tanto medidas qualitativas quanto quantitativas para dimensionar a 
efetividade do nosso processo de gestão do conhecimento e seus resultados. 

F M FR 
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SEÇÃO 6 
 
 
 
 

Rotineiramente, perguntamo-nos como podemos alavancar o nosso conhecimento 
para outras áreas. 

F M FR 

Não importa qual grupo propôs uma idéia ou tecnologia, qualquer um na empresa 
pode solicitá-la. 

F M FR 

Acreditamos que a gestão do conhecimento é um assunto de todos.  F M FR 
Encorajamos as pessoas a pensarem sobre como as suas atividades não 
relacionadas com o trabalho poderiam beneficiar a organização. 

F M FR 

Os nossos sistemas de TI conectam-nos com as fontes de informação de que 
necessitamos para fazer o nosso trabalho. 

F M FR 

Os nossos valores formais e informais estão alinhados. F M FR 
Os nossos sistemas de TI promovem a formação de diferentes redes de pessoas. F M FR 
Os nossos executivos superiores pedem a todos os gerentes para incluírem a 
gestão do conhecimento nos seus planos de negócios. 

F M FR 

O nosso processo de desenvolvimento de produto inclui os nossos clientes 
explicitamente. 

F M FR 

A nossa organização trata as pessoas como fontes de valor ao invés de custos. F M FR 
Lançamos um grupo ou indicamos uma pessoa para liderar o nosso esforço de 
gestão do conhecimento. 

F M FR 

Geralmente, as pessoas confiam na informação que encontram nos nossos 
sistemas de TI. 

F M FR 

Cada vez mais, estamos nos aliando a outras organizações, em redes estratégicas 
ou parcerias, para levar produtos inovadores para o mercado. 

F M FR 

Vemos a tecnologia de informação como um instrumento para ajudar-nos a fazer 
o nosso trabalho. 

F M FR 

Tivemos idéias vitoriosas de produtos novos que vieram dos interesses não-
funcionais dos empregados. 

F M FR 

Os nossos produtos (ou serviços) rendem um valor muito mais alto como 
resultado do conhecimento que eles contêm. 

F M FR 

Empenhamo-nos para manter as pessoas que possuem capacidades 
indispensáveis para a missão. 

F M FR 

Temos uma política formal que assegura que compartilhemos a tecnologia e as 
idéias entre as unidades e além das fronteiras dos grupos. 

F M FR 

As pessoas sabem quando não é apropriado compartilhar o conhecimento 
externamente. 

F M FR 

Vemos os nossos produtos e serviços como tendo tanto uma dimensão tangível 
como intangível (ou baseada no conhecimento). 

F M FR 
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SEÇÃO 7 
 
 
 
 

A nossa decisão de adquirir conhecimento é baseada em quanto podemos 
alavancá-lo. 

F M FR 

Quando surge uma nova oportunidade , tentamos reinstrumentar as nossas 
habilidades existentes antes de empregarmos um novo grupo de pessoas. 

F M FR 

Tomamos decisões de despojamento de conhecimento baseadas na importância 
estratégica do capital intelectual e nas projeções financeiras. 

F M FR 

Tentamos entender o impacto dos relacionamentos na produtividade antes de 
automatizarmos as tarefas e substituirmos o contato pessoa a pessoa pelo contato 
pessoa-computador. 

F M FR 

Antes de aceitarmos projetos ou pedidos novos, pensamos se o conhecimento que 
construímos para a nossa organização pode ser usado de outras maneiras. 

F M FR 

Participamos de grupos de pesquisa sobre o nosso ramo de negócios para ajudar-
nos a decidir se necessitamos adquirir conhecimento novo. 

F M FR 

Quando os grupos encontram maneiras de trabalhar com menos pessoas, eles 
imaginam como perseguir atividades de valor mais alto em vez de demitir as 
pessoas. 

F M FR 

Podemos recusar trabalhar para um cliente se tal trabalho não constrói 
conhecimento que podemos utilizar de outras maneiras. 

F M FR 

Despojamos o conhecimento de uma maneira planejada, deliberada. F M FR 
Quando descartamos negócios ou grupos de pessoas, tratamos as pessoas 
afetadas com dignidade e respeito. 

F M FR 

Regularmente, revemos as nossas práticas de promoção para nos certificarmos de 
que não estamos perdendo pessoas com conhecimento estrategicamente 
importante. 

F M FR 

Colocamos o nosso pessoal como aprendizes em outras organizações para 
determinar se necessitamos adquirir novos conhecimentos ou expertises. 

F M FR 

Formamos alianças com organizações que complementam os nossos conjuntos de 
habilidades como uma alternativa de fazer tudo por nós mesmos. 

F M FR 

Quando nos despojamos de ativos intangíveis, estamos conscientes dos 
componentes de conhecimento que eles contêm. 

F M FR 

Terceirizamos habilidades e expertises que não sustentam as nossas 
competências essenciais. 

F M FR 

Rotineiramente, examinamos se estamos sustentando o nosso conhecimento 
estratégico às custas do conhecimento estrategicamente importante. 

F M FR 

Antes de demitir pessoas, tentamos determinar se as suas habilidades e expertises 
podem ser utilizadas em outro lugar. 

F M FR 

Preferimos utilizar os recursos e as habilidades que temos localmente, quando 
testamos uma idéia de negócios nova. 

F M FR 

Fazemos uso de relacionamentos informais com negócios relacionados à nossa 
área, para manter nossa base de conhecimento atualizada. 

F M FR 

A nossa organização leva em conta o impacto que tem sobre a lealdade, a 
contribuição, e o compromisso, o fato de deixar as pessoas irem embora. 

F M FR 
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