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RESUMO 

 

Um dos grandes desafios que as organizações enfrentam é trabalhar o tema gestão do 

conhecimento, considerado como uma vantagem competitiva, além de contribuir para 

inovações e mudanças. Esta dissertação tem por objetivo apresentar os conceitos referentes à 

gestão do conhecimento, suas principais metodologias, processos e práticas; definir a gestão 

da inovação, sob ângulos diferentes de autores e pesquisadores científicos, além de analisar 

como a gestão do conhecimento contribui para a promoção da inovação nas organizações. A 

pesquisa parte do pressuposto que existem relações entre a gestão do conhecimento e a 

inovação nas organizações. Com base na análise quantitativa dos dados obtidos, através da 

pesquisa de campo, avaliou-se de que forma a gestão do conhecimento pode influenciar a 

capacidade de inovação nas organizações. Na análise dos resultados verificou-se a existência 

de metodologias, ferramentas e práticas de gestão do conhecimento que contribuem para fomentar 

a inovação organizacional. Conclui-se que o modelo de gestão adotado pela organização também 

é fundamental para o fortalecimento desta relação. 

 

Palavras-chave: Gestão do conhecimento, inovação, gestão. 
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ABSTRACT 

 

One of the major challenges faced by organizations today is knowledge management. It is 

considered a factor of competitive advantage and one that contributes to innovations and 

changes. This paper’s objective is to present the concepts related to knowledge management, 

the main methodologies, processes and practices; to define knowledge management from 

different angles according to authors and scientific researchers; and to analyze how it 

contributes to innovation in the organizations. This research is based on the assumption that 

there are links between knowledge management and innovation in the organizations. Based on 

the quantitative analysis of the data obtained in field research we assess how knowledge 

management can influence the capacity to innovate in the organizations. The analysis of the 

results indicates that there are tools, methodologies and knowledge management practices that 

foster organizational innovation. The conclusion is that the management model adopted by the 

organization is also paramount for the strengthening of this relationship. 

 

Key Words:  Knowledge management, innovation, management.  
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1. Introdução 

 

1.1. O Problema  

 

Na sociedade contemporânea as organizações se deparam com a alta competitividade, a 

proliferação das tecnologias, a multiplicação de concorrentes e a rápida obsolescência de 

produtos. Este ritmo acelerado de mudanças é um dos grandes responsáveis pela alteração 

contínua da forma como as empresas operam.  

 

Rodriguez (2002) retrata que a evolução tecnológica vem trazendo impactos nas 

organizações, assim como na sociedade em geral. A Sociedade Agrícola foi substituída pela 

Industrial, quando o desenvolvimento de produtos e a operação das máquinas eram 

fundamentais. Em seguida, a Sociedade da Informação e do Conhecimento, que tinham como 

diferenciais o conhecimento, o uso da tecnologia, a capacidade de inovação e criação. 

 

E, ainda em construção, segundo Rodriguez (2002), a Era da Luz, que contempla as demais 

sociedades que vem pela frente, tem como foco a visão sistêmica e a habilidade de lidar com a 

criação e inovação dentro de um sistema sustentável. O autor ressalta que o fato de uma 

sociedade surgir não significa que a anterior desaparecerá. As Sociedades coexistem e os 

pilares que sustentavam a anterior tornam-se secundários. 

 

Para se manterem competitivas, as organizações precisam ser ágeis, rever seus processos, se 

reestruturar, incentivar seus funcionários a serem mais criativos, a proporem soluções. As 

empresas não esperam que produtos e práticas que fizeram sucesso no passado viabilizem seu 

futuro. Davenport e Prusak (2003) corroboram com este pensamento e alertam que seu 
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diferencial se baseia naquilo que sabem. Para os autores, “o conhecimento pode ser a maior 

vantagem competitiva da empresa.” 

 

Neste cenário cada vez mais complexo e com muitas incertezas, há necessidade de se criar 

novos conhecimentos, disseminá-los e incorporá-los em novas tecnologias e produtos.  

 

Segundo Nonaka (1997) a empresa que cria conhecimento envolve ideais e idéias. E é isto 

que fomenta a inovação. O desafio é desenvolver um estilo de gestão que descentralize a 

criação de novos conhecimentos, fazendo com que todos os funcionários possam contribuir, 

que sejam trabalhadores do conhecimento.  

 

O autor ressalta que ao disponibilizar um conhecimento individual para outras pessoas, uma 

organização se torna criadora de conhecimento. Esse processo acontece nos diversos níveis e 

pode assumir formas inesperadas.  

 

O gerenciamento da criação de conhecimento depende do aproveitamento dos conhecimentos 

explícitos (formal e sistemático) e tácitos (modelos mentais, crenças, difícil de ser 

formalizado). 

 

Drucker (1994) argumenta que, “na nova economia, o conhecimento não é apenas mais um 

recurso, ao lado dos tradicionais fatores de produção – trabalho, capital e terra – mas sim o 

único recurso significativo atualmente.” Para o autor, “na sociedade do conhecimento, nem o 

capital, os recursos naturais ou a mão-de-obra são o recurso econômico básico, e sim o 

conhecimento.” 
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Toffler (1994) complementa ao afirmar que “o conhecimento é a fonte de poder de mais alta 

qualidade e a chave para a mudança de poder.” 

 

Quinn (1992) corrobora com Drucker (1994) e Toffler (1994) a visão de que o poder 

econômico de uma empresa moderna está mais em suas capacidades intelectuais e de serviço 

do que em seus ativos imobilizados.  

 

Para Rodriguez (2002) as novas organizações serão baseadas em conhecimento e valores 

intangíveis e deverão construir o gerenciamento da mudança; se preparar para abandonar as 

atividades atuais; aprender a explorar o seu conhecimento; aprender a inovar e ser capaz de 

atrair e reter as pessoas com conhecimento que contribuirão para melhorar os resultados da 

organização. O autor conclui que “o conhecimento humano é o mais valioso dos ativos 

intangíveis, pois ele promove ações, desenvolvendo conexões fundamentais para a criação e a 

inovação.”  

 

Estes autores têm em comum a visão de que o conhecimento é um diferencial para esta nova 

sociedade, uma vantagem competitiva, que pode contribuir para as mudanças e inovações 

organizacionais, através de um processo contínuo e organizado. Neste sentido, é necessário 

perceber a conexão entre a gestão do conhecimento e a inovação nas organizações, já que 

ambos podem se complementar. 
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1.2. Formulação do Problema de Pesquisa 

 

Segundo Kerlinger (1980), um problema deve ser exposto através de uma pergunta buscando 

relacionar duas ou mais variáveis, sendo possível testar estas relações empiricamente. 

Portanto, o problema deste trabalho é formulado da seguinte forma: 

 

Como as iniciativas e práticas em gestão do conhecimento influenciam a capacidade de 

inovação nas organizações? 

  

1.2.1. Objetivo Principal 

  

O presente trabalho se propõe a apresentar um estudo empírico e apresentar de que forma a 

gestão do conhecimento contribui para a promoção da inovação nas organizações. 

 

Para o alcance deste objetivo optou-se pelo levantamento de literatura no que se refere à 

gestão do conhecimento e inovação, descrevendo suas principais práticas e processos e o 

relacionamento entre ambos, sob o ponto de vista da literatura, além da realização de uma 

pesquisa quantitativa que permita avaliar as contribuições da gestão do conhecimento na 

promoção da inovação nas organizações. 

 

Ao final do trabalho, o referencial teórico será comparado com o modelo empírico 

desenvolvido, de forma a avaliar a sua adequação e aplicabilidade em situações reais. 
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1.2.2 Objetivos Secundários  

 

Para complementar o objetivo principal, há alguns mais específicos que fazem parte deste 

estudo, sendo eles: 

 

 Explicar os conceitos-chave da gestão do conhecimento e da inovação; 

 Apresentar os processos de criação do conhecimento e de aprendizagem 

organizacional, representando seu diferencial competitivo; 

 Definir e apresentar a gestão do conhecimento nas organizações; 

 Definir o processo e tipos de inovação nas organizações; 

 Apresentar a relação entre a gestão do conhecimento e inovação; 

 Pesquisar como as iniciativas em gestão do conhecimento contribuem na promoção da 

inovação nas organizações. 

 

1.2.3 Hipótese 

 

Estabelece-se por hipótese que existe uma relação positiva entre a gestão do conhecimento e a 

inovação nas organizações, sendo a primeira causa da segunda.   

 

1.3. Relevância do Estudo 

 

É crescente o número de organizações que dependem intensamente do conhecimento para se 

manterem competitivas na sua área de atuação. O compartilhamento de conhecimento e o 

aprendizado continuado podem contribuir neste cenário, além de fomentarem a capacidade de 

inovar. 
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A gestão do conhecimento é um processo corporativo que necessita de um modelo que integre 

as práticas e responda pelo atendimento das diretrizes estratégicas, do ponto de vista do 

conhecimento, ou seja, qual conhecimento deverá ser disponibilizado, como e quando para 

que a organização consiga executar a estratégia pretendida.  

 

O presente estudo tratará a aprendizagem organizacional como um processo de destaque na 

criação do novo. Segundo Senge (1997), nas “organizações que aprendem, as pessoas 

expandem continuamente sua capacidade de criar resultados que elas realmente desejam, onde 

maneiras novas e expansivas de pensar são encorajadas, onde a aspiração coletiva é livre, e 

onde as pessoas estão constantemente aprendendo a aprender coletivamente.” 

 

Este estudo se torna relevante porque pretende analisar a capacidade das organizações, que 

têm como base o conhecimento, promoverem uma gestão inovadora. 
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1.4. Organização do Estudo  

 

O trabalho está dividido em cinco capítulos. 

 

No primeiro capítulo o trabalho é apresentado e justificado, além de definidos seus objetivos e 

sua estrutura geral. 

 

O segundo capítulo faz referência aos conceitos fundamentais sobre conhecimento que 

orientam a fundamentação teórica deste estudo, como também o processo de criação do 

conhecimento organizacional e as práticas da gestão do conhecimento na organização. E são 

apresentados os conceitos referentes à inovação, as características de uma gestão inovadora e 

a relação entre gestão do conhecimento e inovação. 

O terceiro capítulo apresenta a metodologia aplicada à pesquisa, a técnica de coleta de dados, 

a amostragem, a técnica de análise e a limitação do estudo. 

No quarto capítulo são apresentados os resultados da pesquisa e sua análise.  

 

O quinto capítulo apresenta as conclusões e recomendações para trabalhos futuros. 
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2. Revisão Bibliográfica 

 

Este capítulo contempla o referencial teórico utilizado no desenvolvimento dessa dissertação e 

foi dividido em três seções. A primeira aborda o conhecimento (conceitos, o processo de 

criação do conhecimento organizacional e aprendizagem organizacional e a gestão do 

conhecimento), a segunda, a inovação (conceitos, os tipos de inovação e a gestão da inovação) 

e a terceira, a interação entre a gestão do conhecimento e inovação nas organizações. 

 

2.1. O Conhecimento – Conceitos fundamentais 

 

Para contribuir na compreensão da Gestão do Conhecimento é válido distinguir os conceitos 

de dado, informação e conhecimento. Como são termos distintos, Davenport e Prusak (2003) 

reforçam que “o sucesso ou fracasso organizacional muitas vezes pode depender de se saber 

de qual deles precisamos, com qual deles contamos e o que podemos ou não fazer com cada 

um deles”. 

 

Os autores definem dados como “um conjunto de fatos distintos e objetivos, relativos a 

eventos”. Ainda complementam, os dados são a matéria-prima para a criação da informação e 

quando isolados, têm pouco propósito ou relevância, pois descrevem parte do que aconteceu.  

 

Descrevem informação como uma “mensagem”, que objetiva ter impacto sobre o julgamento 

e o comportamento do receptor. A decisão se isto ocorrerá será somente dele. 

 



 

 9 

Probst, Raub e Romhardt (2002) definem conhecimento como “o conjunto total incluindo 

cognição e habilidades que os indivíduos utilizam para resolver problemas.” Considera que o 

conhecimento se baseia em dados e informações e que está sempre relacionado aos 

indivíduos, pois são os responsáveis pela sua construção. 

 

Nonaka e Takeuchi (1997) diferenciam o conhecimento e a informação da seguinte forma: a 

informação é um meio para extrair e construir o conhecimento e pode ser “sintática” (volume 

de informações) e “semântica” (significado). Este último aspecto é o mais relevante para a 

criação do conhecimento pelo fato de se concentrar no significado transmitido. 

 

Para os autores, o conhecimento se refere às crenças e compromissos, está relacionado à ação 

e diz respeito ao significado. Em resumo, consideram que, a informação é um fluxo de 

mensagens, enquanto o conhecimento é criado por esse próprio fluxo de informação. 

 

O conhecimento é um fluido misto de experiências, é uma mistura de vários elementos e tem 

origem na mente das pessoas (DAVENPORT e PRUSAK, 2003). Portanto, é estruturado e 

intuitivo. Os autores também não reconhecem o conhecimento como algo novo, pois existe 

dentro das pessoas e sempre foi utilizado nas organizações. Para eles, novo é reconhecer o 

conhecimento como um ativo corporativo.  

 

Nonaka e Takeuchi (1997) classificaram o conhecimento humano em dois tipos: tácito e 

explícito. O primeiro pode ser segmentado em duas dimensões: a técnica (habilidades) e a 

cognitiva (modelos mentais, crenças e percepções). Este tipo de conhecimento é pessoal e 

muito difícil de ser formalizado, transmitido e compartilhado com outras pessoas. Está 

relacionado com as experiências vivenciadas pelo indivíduo, suas emoções ou ideais e é o 
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ponto de partida para a inovação. E o conhecimento explícito pode ser representado por 

números e palavras, comunicado com facilidade e compartilhado através de relatórios, 

fórmulas e códigos. 

 

O conhecimento tácito é o conhecimento implícito utilizado pelos profissionais de uma 

organização com o objetivo de realizar o seu trabalho. Ambos são complementares e 

interdependentes. (CHOO, 2003). 

 

Eisenhardt e Santos (2002) relacionam o conhecimento com a estratégia e ressaltam a 

importância de torná-lo explícito. Assim sendo, poderá ser transferido para uma organização 

em diversos formatos (normas, rotinas, registros eletrônicos, dentre outros), ter uma marca e 

ser comercializado, através de bens e/ou de serviços. 

 

Berger e Luckmann (1966) defendem que pessoas que se relacionam e interagem em um 

determinado período histórico e social trocam informações a partir das quais constroem o 

conhecimento social como uma realidade. Isto influencia seu julgamento, comportamento e 

atitude. Assim sendo, numa organização quando um líder apresenta uma visão como 

estratégia, ela é transformada em conhecimento através da interação com o ambiente pelos 

profissionais da empresa, afetando seu comportamento. 

 

Levitt (1991) demonstra que “o conhecimento mais precioso não pode ser ensinado nem 

transmitido.” Este aprendizado é aquele que vem da experiência direta. 

 

Nonaka e Takeuchi (1997) definiram as seguintes dimensões para a estrutura conceitual do 

conhecimento: a ontológica e a epistemológica. Sendo que, a ontológica parte do princípio 
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que uma organização não cria conhecimento sem indivíduos, portanto apóia-os ou lhes 

promove um ambiente para a criação de uma rede de conhecimentos.  

 

E a dimensão epistemológica tem como base a distinção que Polanyi (1966) fez entre 

conhecimento tácito e explícito. O conhecimento tácito é específico ao contexto, é pessoal e o 

explícito se refere ao conhecimento que é transmissível em linguagem formal. 

 

Nonaka e Takeuchi (1997) defendem que “os conhecimentos tácito e explícito são 

complementares, interagem um com o outro e realizam trocas nas atividades criativas dos 

seres humanos.” Os autores denominam essa interação de “conversão do conhecimento”. 

 

Com isso, foram sugeridos quatro modos diferentes de conversão do conhecimento: (1) de 

tácito em tácito, chamado de socialização; (2) de tácito em explícito, denominado 

externalização; (3) de explícito em explícito, combinação e (4) de explícito para tácito, 

descritos na figura a seguir. (NONAKA E TAKEUCHI, 1997). 

Figura 1 – Conteúdo do conhecimento criado pelos quatro modos. 

    

Fonte:  Nonaka, I.; Takeuchi, H. Criação de Conhecimento na Empresa. Rio de Janeiro: Elsevier, 1997. 
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A socialização, combinação e externalização foram analisadas sob várias perspectivas na 

teoria organizacional. A socialização é resultante do compartilhamento de conhecimentos 

tácitos. Na prática isto pode ocorrer através de reuniões para discussões de resolução de 

problemas, do compartilhamento de experiência, da observação e da imitação. Já, a 

externalização, compartilhamento do conhecimento tácito em explícito, é um processo que 

ocorre através da linguagem (escrita), além do diálogo e interação entre os indivíduos. É a 

transformação do subjetivo em objetivo (analogias, hipóteses ou modelos). Para Nonaka e 

Takeuchi (1997) este é o modo-chave para a criação do conhecimento porque cria novos 

conceitos.   

 

A combinação, compartilhamento do conhecimento explícito em explícito, é um processo que 

envolve a combinação de diferentes conjuntos de conhecimento explícito. A troca de 

conhecimentos é feita através de uma diversidade de meios, como reuniões, redes de 

comunicação informatizadas, documentos etc. que podem gerar novos conhecimentos. Um 

exemplo disto são os treinamentos formais.  

 

E, por fim, a internalização (do conhecimento explícito em tácito) é relacionada ao “aprender 

fazendo.” A verbalização do conhecimento através de manuais ou documentos contribui para 

a internalização de experiências, isto é, aumento do conhecimento tácito. Além disso, também 

ajudam na transferência de conhecimento explícito para outros indivíduos. 

 

O conhecimento é a base da estrutura organizacional, que ajuda a redefinir o que a empresa é 

e para onde vai. É um de seus ativos mais valiosos e conduz às mudanças e novos paradigmas 

estratégicos (SVEIBY, 1998). 
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2.1.1. O Processo de Criação do Conhecimento  

Organizacional  

 

A necessidade de mudanças contínuas nas organizações aumenta cada vez mais. Para o 

alcance do sucesso, as empresas devem ser capazes de criar e gerar o conhecimento 

organizacional (NONAKA e TAKEUCHI, 1997). 

 

Probst, Raub e Romhardt (2002) ressaltam que a base do conhecimento organizacional é 

formada por ativos de conhecimentos, individuais e coletivos, que podem ser utilizados pela 

organização para a realização de suas atividades.   

 

Os autores complementam: 

“Por criação do conhecimento organizacional entendemos a capacidade de uma 

empresa de criar novo conhecimento, difundi-lo na organização e incorporá-lo a 

produtos, serviços e sistemas.” 

 

Nonaka e Takeuchi (1997) afirmam que a função da organização no processo de criação do 

conhecimento organizacional é a promoção de um contexto que facilite a realização das 

atividades em grupo, além da criação do acúmulo de conhecimento em nível individual. 

 

Os autores relacionam cinco condições que promovem a espiral do conhecimento. A primeira 

é a intenção, definida como a aspiração da organização de alcançar as suas metas, fornece o 

critério mais importante para julgar a veracidade de um conhecimento. No nível 

organizacional, é expressa por padrões organizacionais ou visões que avaliam e justificam o 

conhecimento criado e é carregada de valores fundamentais, que podem gerar um 

compromisso coletivo.   
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A segunda, a autonomia, a qual os autores alertam que aumenta a possibilidade de introdução 

de oportunidades inesperadas por parte dos indivíduos, que se sentem ainda mais motivados 

para criarem novos conhecimentos. A terceira condição, a flutuação e o caos criativo. Para os 

autores, a flutuação, definida como uma “ordem sem recursividade”, quando inserida numa 

organização, os indivíduos enfrentam um “colapso” de hábitos ou rotinas. Este processo exige 

a reconsideração e o questionamento individual profundo, que estimula a criação de 

conhecimento organizacional. A quarta condição, a redundância, se refere “à superposição 

intencional de informações sobre atividades da empresa, responsabilidades da gerência e 

sobre a empresa como um todo”. E por último, a variedade de requisitos, pode ser aprimorada 

através da combinação de informações de uma forma flexível e rápida e do acesso às 

informações necessárias. 

 

Nonaka e Takeuchi (1997) reforçam que a criação de novos conhecimentos exige uma 

interação entre os membros de uma organização. O aprendizado que vem dos outros precisa 

ser modificado, traduzido de forma a se ajustar à auto-imagem da empresa. 

 

O modelo de cinco fases do processo de criação do conhecimento organizacional contempla o 

compartilhamento do conhecimento tácito; a criação de conceitos; justificativa dos conceitos; 

construção de um arquétipo e difusão interativa do conhecimento. 

 

A primeira fase, compartilhamento do conhecimento tácito, exige um “campo” onde os 

indivíduos possam interagir uns com os outros. Será uma oportunidade de compartilhar 

experiências. Nonaka e Takeuchi (1997) exemplificam isso através de uma equipe auto-

organizada, que indivíduos de diversos departamentos trabalham com o objetivo de atingir 

uma meta comum.  
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Probst, Raub e Romhardt (2002) concordam com a importância dos processos de interação, 

para o desenvolvimento do conhecimento coletivo, e incluem a comunicação, transparência e 

integração. Exemplificam métodos facilitadores a serem praticados, como: “think-tanks” 

(grupos de concentração de inteligência e desenvolvimento de habilidades críticas para a 

organização); “arenas de aprendizagem” (estabelecimento dos campos de conhecimento 

importantes para o alcance das metas da empresa); “lições aprendidas” (essência do 

aprendizado em um projeto, por exemplo) e “técnicas de cenário” (elaboração de hipóteses 

para análise de possíveis acontecimentos futuros).  

 

Na segunda fase, criação de conceitos, ocorre uma interação mais intensa entre conhecimento 

tácito e explícito. Para Nonaka e Takeuchi (1997) é quando o modelo mental tácito é 

verbalizado em palavras e frases e convertido em conceitos explícitos. É a fase em que ocorre 

a externalização. 

 

A justificativa de conceitos é a terceira fase, quando ocorre o processo de filtragem. Nonaka e 

Takeuchi (1997) mencionam que nesta fase os indivíduos filtram as informações, conceitos ou 

conhecimento. É avaliado se vale seguir em frente e adotar o novo conceito criado. 

 

A construção de um arquétipo, quarta fase, é quando ocorre a transformação de um conceito 

justificado em algo tangível (arquétipo). Para Nonaka e Takeuchi (1997) “um arquétipo pode 

ser considerado um protótipo no caso do processo de desenvolvimento de um novo produto e 

no caso de inovação organizacional, um mecanismo operacional modelo.” 

 

A quinta fase, difusão interativa do conhecimento, é um processo de atualização contínua, 

pode ocorrer dentro e fora das organizações (clientes, fornecedores, universidades etc.).  
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2.1.2.  A Aprendizagem Organizacional 

 

Segundo Probst, Raub e Romhardt (2002), “a aprendizagem organizacional consiste em 

mudanças na base de conhecimento da organização, na criação de estruturas coletivas de 

referência e no crescimento da competência da organização para agir e resolver problemas.” 

 

Para os autores, há uma diferença relevante entre gestão do conhecimento e aprendizagem 

organizacional. A primeira é um conjunto de intervenções que dão forma à base de 

conhecimento e a segunda, se refere às mudanças na base de conhecimento da organização, 

conforme representado na figura a seguir. 

 

Figura 2: Estrutura da base de conhecimento organizacional. 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Probst, G.; Raub, G.; Romhardt, K. Gestão do Conhecimento: os elementos construtivos do sucesso. 

Porto Alegre: Bookman, 2002. 
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Senge (1997) verificou que há um grande número de organizações com problemas de 

aprendizado e sugeriu “a organização que aprende” como um modelo para sanar este 

problema. Defendeu que a organização que aprende é capaz de ter aprendizado gerativo 

(ativo) e adaptativo (passivo) como vantagem competitiva. Para o autor, os gestores devem 

desenvolver a organização da seguinte forma: (1) adotar o “raciocínio sistêmico”; (2) 

estimular o “domínio pessoal” de suas vidas; (3) trazer à superfície os “modelos mentais” 

predominantes e questioná-los; (4) desenvolver uma “visão compartilhada” e (5) facilitar o 

“aprendizado da equipe”. 

 

Dentre estas cinco disciplinas, Senge (1997) ressaltou a importância do “raciocínio sistêmico” 

como a integração de todas as disciplinas (fusão de teoria e prática) e argumenta: 

 

“No âmago de uma organização que aprende encontra-se uma mudança de 

mentalidade – se antes nos víamos como separados do mundo, hoje nos vemos 

ligados ao mundo, se víamos os problemas como sendo causados por alguém ou 

como algo “externo”, hoje vemos como nossas próprias ações criam os problemas 

pelos quais passamos. Uma organização que aprende é um lugar onde as pessoas 

descobrem continuamente como criam sua realidade. E como podem modificá-la.”  

 

O domínio pessoal é a disciplina relacionada à habilidade, competência, a um nível de 

proficiência. Sua prática possibilita o esclarecimento das pessoas sobre o que é realmente 

importante em suas vidas (objetivo pessoal) e permite o aprendizado contínuo de visualizar 

mais claramente a realidade do momento; a justaposição do que se deseja com onde se está 

em relação ao que se pretende gera uma tensão criativa cuja tendência é buscar solução.  
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Modelos mentais são definidos por Senge (1997) como “pressupostos profundamente 

arraigados, generalizações ou mesmo imagens que influenciam nossa forma de ver o mundo e 

de agir.” Através desta disciplina, as pessoas aprimoram as imagens internas que têm acerca 

do mundo, além de permitirem se influenciar por outras. 

 

A construção de uma visão compartilhada envolve o conjunto de habilidades e práticas 

capazes de provocar o envolvimento, a busca pelo alcance de um objetivo, ao invés, da 

aceitação (SENGE, 1997). 

 

O autor defende que "as melhores organizações do futuro serão aquelas que descobrirão como 

despertar o empenho e a capacidade de aprender das pessoas em todos os níveis da 

organização." E a disciplina aprendizagem em equipe, reflete a relevância do papel das 

equipes, e não somente dos indivíduos, neste processo de aprendizagem organizacional. 

 

Segundo Hamel e Prahalad (1990) a habilidade de uma empresa identificar, alimentar e 

explorar seus pontos fortes está relacionada diretamente a sua competitividade. Sugerem que 

os executivos devem avaliar as empresas como uma carteira de competências centrais e não, 

uma carteira de negócios. E definem estas competências como “o aprendizado coletivo na 

organização”, pois coordenam todas as etapas de produção e integram a tecnologia como um 

todo. 

 

Para Ghoshal e Bartlett (2000) “as pessoas são dotadas de uma curiosidade inata e, como 

animais sociais, estão imbuídas da motivação natural para agir e aprender umas com as 

outras.” Os autores alertam que a empresa deve ter a capacidade de relacionar as iniciativas 

individuais ao processo contínuo de aprendizado no ambiente organizacional.  
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E defendem que “a empresa será capaz de explorar os benefícios do aprendizado 

organizacional, apenas quando desenvolve a capacidade de transferir, compartilhar e 

alavancar esses conhecimentos e competências fragmentadas.” 

 

As organizações que aprendem têm como diferencial as seguintes atividades: a solução de 

problemas de forma sistemática; a experimentação de abordagens novas; o aprendizado com 

as próprias experiências e com as melhores práticas alheias e a transferência de 

conhecimentos, com eficiência, em toda a organização. A eficácia na gestão do aprendizado 

ocorre mediante a criação de sistemas e processos que integrem essas atividades (GARVIN, 

2001). 

 

Garvin (2001) ainda complementa ao definir que “a organização que aprende é a que dispõe 

de habilidades para criar, adquirir e transferir conhecimentos, e é capaz de modificar seu 

comportamento, de modo a refletir os novos conhecimentos e idéias.”  

 

Rodriguez (2002) conclui que as organizações que aprendem utilizam a sinergia dos 

empregados para se renovar constantemente. Segundo o autor “cada idéia poderá significar o 

futuro elemento de sustentação e de geração de receita.” 

 

Uma vez caracterizados o conhecimento e a aprendizagem organizacional, é necessário 

definir a gestão do conhecimento nas organizações. 
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2.1.3. A Gestão do Conhecimento – Definição e 

Práticas 

 

A definição de Terra (2000) para gestão do conhecimento se aproxima do entendimento que 

essa pesquisa dá ao abordar o tema: 

 

“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 de conhecimentos estratégicos para gerar resultados para a empresa e 

benefícios para seus colaboradores.” 

 

É um processo sistêmico e específico para a aquisição, organização e comunicação de 

conhecimento (tácito e explícito) dos funcionários da organização, de forma que possam 

utilizá-lo de forma efetiva. (TERRA, 2000). 

 

Drucker (1998 apud Angeloni, 2008) compreende a gestão do conhecimento como um 

sistema utilizado para capturar, analisar, interpretar, organizar e difundir a informação, de 

forma que seja útil como conhecimento.  

 

A gestão do conhecimento se aplica a qualquer organização e para que seja efetiva necessita 

da adoção de práticas gerenciais, que facilitem os processos de criação e aprendizado 

organizacional e individual (TERRA, 2000). O autor aponta as seguintes práticas: o papel da 

alta administração na definição das estratégias, metas e dos campos de conhecimento, que 

serão o foco dos esforços de aprendizado dos funcionários; o desenvolvimento de uma cultura 

organizacional voltada à experimentação, aprendizado contínuo e inovação; a formação de 
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estruturas organizacionais baseadas no trabalho de equipes multidisciplinares com alto grau 

de autonomia; a adoção de políticas e práticas de recursos humanos associados à aquisição de 

conhecimentos externos e internos à empresa, assim como à geração, à difusão e ao 

armazenamento de conhecimentos na empresa; os avanços tecnológicos, reconhecendo o 

papel relevante do conhecimento tácito para os “inputs” individuais nos sistemas de 

informação; a mensuração de resultados ao avaliar as dimensões do capital intelectual e a 

necessidade das empresas pela busca do engajamento em processos de aprendizado com o 

ambiente seja através de alianças com outras empresas e do relacionamento com clientes. 

 

A figura a seguir destaca as dimensões de práticas gerenciais relacionadas à gestão do 

conhecimento. 

Figura 3: Gestão do Conhecimento: Planos e Dimensões 

 

Fonte: Terra, J.C.C. Gestão do conhecimento: o grande desafio empresarial. São Paulo: Negócio, 2000. 

 

Davenport e Prusak (2003) complementam citando outros fatores como, a cultura orientada 

para o conhecimento, a orientação para processos e os canais múltiplos de comunicação.  
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Probst, Raub e Romhardt (2002) acreditam que é necessária uma estrutura pragmática de 

gestão de conhecimento, que inicia com a identificação do conhecimento na empresa, através 

de um processo transparente interna e externamente, prossegue com: a definição das formas 

de aquisição de conhecimento; o desenvolvimento do conhecimento (conjunto de esforços 

para produção de capacidades que ainda não existem dentro nem fora na organização); o 

compartilhamento e distribuição do conhecimento (definição de como levar o conhecimento 

ao lugar certo); a utilização do conhecimento (garantia de sua utilização); a retenção de 

conhecimento e, por último, os elementos complementares: as metas de conhecimento 

(direcionamento) e a avaliação do conhecimento (medição do sucesso dos processos de 

aprendizado), conforme descrito na figura a seguir. 

 

Figura 4: Processos essenciais da gestão do conhecimento. 
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Fonte: Probst, G.; Raub, G.; Romhardt, K. Gestão do Conhecimento: os elementos construtivos do sucesso.  

Porto Alegre: Bookman, 2002. 
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Rodriguez (2002) defende que as etapas do processo de gestão de conhecimento atuam de 

forma sinérgica e contribuem para que a empresa funcione como um organismo de criação e 

de inovação permanente. São elas: criação (“a transformação de informações em 

conhecimento tácito e do conhecimento à geração de ações que culminam com a geração de 

valor para o ambiente, a partir da combinação ou aquisição de novos conhecimentos”); 

identificação (checar se a informação agrega valor para a empresa e como é útil); coleta (obter 

informação com organização, para utilização posterior); adaptação (ajustar informações à 

realidade que será utilizada); organização (estruturar as organizações física e logicamente); 

aplicação (transformar um conhecimento explícito ou tácito em ação); compartilhamento 

(socializar o conhecimento). 

 

A existência de mecanismos, normas e ferramentas tecnológicas para contribuir no 

compartilhamento e processamento de informações asseguram o armazenamento e o 

compartilhamento de conhecimento de forma eficiente (GOLD, MALHOTRA E SEGARS, 

2001). 

 

Rodriguez (2002) explicita que nas organizações que aprendem há diversas iniciativas de 

gerenciamento desse aprendizado para atingir a alavancagem do conhecimento, como as 

comunidades virtuais (gerenciada a partir de conexões entre as pessoas); times virtuais 

(compartilhamento de objetivos e resultados orientados por produto); plano individual de 

treinamento (plano de desenvolvimento profissional); rodízio de funções (capacitação de 

profissionais a alcançarem novas posições na empresa); visita a outras empresas; cursos, 

vídeos e seminários (processos de aprendizado); estudo de casos (análise de projetos já 

implantados, suas vantagens e dificuldades); reuniões de aprendizado com os erros com foco 

na melhoria de processos, dentre outros. 
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Davenport e Prusak (2003) alertam que “a gestão do conhecimento eficaz só poderá ocorrer 

com as amplas mudanças comportamentais, culturais e organizacionais.” Para os autores, a 

transferência não estruturada do conhecimento é fundamental para o sucesso de uma 

organização. Defendem que apesar da terminologia gestão do conhecimento supor uma 

transferência formalizada, o desenvolvimento de estratégias é essencial para incentivar estas 

trocas espontâneas. A cultura corporativa é que favorece as atividades de promoção ou 

compartilhamento do conhecimento e não, a tecnologia de informação. 

 

Nesse estudo, entende-se a gestão de conhecimento como um processo de seleção, 

organização e apresentação da informação transformada em conhecimento, para contribuir em 

um processo contínuo de aprendizado e promover um ambiente de estímulo à inovação.  

 

2.2. Inovação 

 

2.2.1.  A Inovação – Conceitos fundamentais 

 

Nas últimas décadas a capacidade de inovar vem sendo considerada como uma competência 

essencial nas organizações e atividades humanas. Segundo Ferreira (1999) inovar é “o ato de 

tornar novo, renovar, introduzir novidade.”  

 

A inovação é um processo de reinvenção do próprio negócio e da criação de novos conceitos 

de negócios (HAMEL, 2000). 

 

As inovações organizacionais trazem novidades que alteram os processos administrativos, o 

processo de tomada de decisões, a alocação de recursos, as atribuições de responsabilidades, 
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os relacionamentos profissionais, os sistemas de recompensas e outras questões que envolvam 

a gestão da organização (BARBIERI, 2004). 

   

Drucker (2002) define inovação como o “ato de atribuir novas capacidades aos recursos 

(pessoas e processos) existentes na empresa para gerar riqueza.” 

 

O autor esclarece que a inovação passa por todas as fases do negócio, podendo ser no 

desenho, no produto, no serviço prestado ao cliente, nas técnicas de marketing, na 

organização da gerência ou nos métodos de administração.  

 

Segundo Rogers (1995 apud Barbieri, 2004) “a inovação é uma idéia, prática ou objetivo que 

é percebido como novo por um indivíduo ou um grupo.”  

 

Para Kelley (2000 apud Barbieri, 2004) “a tendência mais importante que nós temos 

observado é o crescente reconhecimento da inovação como peça central das estratégias e 

iniciativas corporativas.” 

 

Porter (1985) afirma que a inovação “é um conjunto de melhorias na tecnologia e nos 

métodos de fazer as coisas. As principais causas de inovação são as novas tecnologias, as 

novas necessidades do comprador, o aparecimento de um novo segmento de indústria, custos 

ou oportunidades oscilantes de insumo, ou ainda mudanças nos regulamentos 

governamentais.” 
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Este trabalho conceitua inovação sintetizando as definições descritas acima: é o processo 

estratégico adotado pela organização na criação de novos valores, iniciativa e conceitos ao 

gerenciar o modelo de negócio, seus processos, produtos, serviços e recursos.  

 

2.2.2.  O Processo de Inovação  

 

O processo de inovação é organizacional, pois pode se beneficiar ou não da forma como as 

organizações estão estruturadas, das estratégias adotadas e das técnicas de gestão praticadas 

(BARBIERI, 2004). 

 

Para Schumpeter (1982) o processo inovador consiste em três fases distintas, sendo elas: a 

invenção (criação ou desenvolvimento de um novo produto ou processo); a inovação (criação 

de um produto comercial a partir de uma invenção) e a imitação (adoção de uma inovação por 

empresas similares).   

 

Kanter (1996 apud Terra, 2000) menciona que os estágios do processo de inovação são: a 

geração de idéias (reconhecimento de uma oportunidade); construção de consenso (patrocínio 

da idéia dentro da organização, em especial pela alta administração); realização da idéia ou 

produção da inovação (fazer com que a idéia se torne concreta e tangível) e a transferência e 

difusão (transferência do resultado da inovação àqueles que vão explorá-lo). 

 

E Fonseca (1998) sugere um modelo que pode ser utilizado tanto no desenvolvimento de 

produtos, quanto no de serviços e estratégias, que contempla as seguintes etapas: 

desenvolvimento do conceito, planejamento do desenvolvimento do produto, 

desenvolvimento e início da produção piloto. 
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2.2.3.  Os Tipos de Inovação 

   

Schumpeter (1982) defende os cinco tipos de inovação: a introdução de um produto novo ou 

de uma nova qualidade de um bem; a introdução de um novo método de produção na 

indústria; a abertura de mercado novo; o desenvolvimento de fontes novas de oferta de 

matérias-primas ou outras contribuições e o estabelecimento de uma mudança organizacional. 

 

Na maioria das organizações, grande parte das inovações é interna, provenientes de 

investimentos em pesquisa e desenvolvimento e podem criar uma vantagem competitiva 

(HITT ET AL., 2008).  

 

São dois os tipos de inovação interna: a radical (busca a ruptura e quebra paradigmas) e a 

incremental (busca o aperfeiçoamento contínuo e pode apresentar pequenas descontinuidades 

tecnológicas, de mercado, ou ambas) (SIMANTOB, 2003). 

  

Hitt et al. (2008) defendem que, “as inovações radicais são raras em função da dificuldade e 

do risco envolvidos em seu desenvolvimento”. Ainda complementam, afirmando que seu 

potencial de contribuição com os esforços da empresa é bem mais significativo.  

 

Hamel (2000) corrobora com os autores ao defender que a inovação radical é o diferencial 

para a geração de riqueza numa organização. 

 

O conceito de inovação de ruptura foi introduzido por Christensen (2001), que trata de 

inovações radicais de uma outra forma (um produto ou processo chega ao mercado com uma 

proposição de valor diferente da existente).  
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O Fórum de Inovação da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação 

Getulio Vargas, classifica a inovação em: inovação de produtos e serviços (desenvolvimento e 

comercialização de produtos ou serviços novos, fundamentados em novas tecnologias); 

inovação de processos (desenvolvimento de novos meios de fabricação de produtos ou de 

novas formas de relacionamento para a prestação de serviços); inovação de negócios 

(desenvolvimento de novos negócios que forneçam vantagem competitiva) e inovação em 

gestão (desenvolvimento de novas estruturas de poder e liderança). 

 

O maior significado da inovação se refere à inovação da gestão, à inovação do modelo de 

negócios (HERRERO, 2005). 

 

Hamel (2007), Daft (1978), Birkinshaw e Mol (2006) ressaltam que a inovação no modelo de 

gestão tem relação direta com as novidades em relação aos princípios, políticas, práticas, 

processos, conhecimentos, métodos e técnicas de gestão. 

 

O foco deste estudo é a gestão da inovação, suas principais características e abordagens.  

 

2.2.4.  A Gestão da Inovação nas Organizações 

 

A gestão da inovação envolve desde as idéias dos indivíduos, até os modelos de negócio das 

organizações, abrangendo marketing, produção, operações e desenvolvimento organizacional. 
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Neste estudo, considera-se como gestão de inovação a definição de Rogers (1995 apud 

Barbieri, 2004): 

 

 “É a gestão da organização e o direcionamento dos recursos - humanos e 

econômicos - com a finalidade de aumentar a criação de novos conhecimentos; a 

geração de idéias e técnicas que permitam obter novos produtos, processos e 

serviços e melhorar os já existentes; o desenvolvimento de idéias e protótipos; e a 

transferência destas mesmas idéias para as fases de fabricação, distribuição e uso.” 

 

A gestão da inovação pode ter uma abrangência interna ou externa às organizações. Canongia 

et al. (2004) distinguem ambos os níveis da seguinte forma: os internos são relacionados aos 

processos de identificação e construção de competências essenciais, à definição e 

disseminação do conhecimento, à identificação de oportunidades e à execução de uma 

estratégia adequada de integração destes processos com a produção; e os externos se referem 

à interação com outras organizações que contribuem em ampliar o conhecimento na empresa 

(fornecedores, instituições de ensino etc.). 

 

Utterback (1996) considera como elementos básicos para a inovação os seguintes aspectos: a 

definição da estratégia; os recursos humanos e a gestão tecnológica. E defende que a inovação 

é o trabalho de todas as áreas e profissionais de uma empresa, sendo necessárias ousadia e 

persistência da alta gestão. Para o autor, um programa de inovação só terá sucesso se as 

pessoas envolvidas tenham recursos suficientes e se o ambiente encoraje e recompense esta 

nova forma de pensar e assumir riscos. 

 

Simantob (2003) defende que a melhor maneira de promover a inovação é trabalhar de forma 

que seus conceitos e estratégias sejam assimilados pelos empregados, clientes e fornecedores.  
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Segundo Amabile (1996a, 1996b), pesquisadores apresentam diversos aspectos ligados às 

práticas gerenciais dentro da organização e que influenciam a inovação: certo grau de 

liberdade para a realização do trabalho; interesses individuais que se encaixem no trabalho a 

ser realizado; determinação de objetivos gerais claros deixando autonomia para 

procedimentos e tarefas, existência de um planejamento e feedback, boa comunicação com o 

grupo de trabalho, apoio ao trabalho dos indivíduos assim como do grupo; habilidade em 

constituir grupos de trabalho que unam uma diversidade de habilidades e seja composto de 

indivíduos que se comuniquem bem entre si, encarem as idéias dos demais de forma 

construtiva, se suportem mutuamente e estejam comprometidos com o trabalho a ser 

realizado. 

 

A autora ainda afirma que o ambiente deve estimular e promover o entusiasmo por idéias 

novas, a cooperação e o reconhecimento dos melhores esforços. 

 

Schuler e Jackson (1995) citam a 3M como uma empresa que criou um ambiente de estímulo 

aos funcionários, que são encorajados a sugerirem melhores formas de fazer seu trabalho ou 

de fabricar produtos, assim como também podem se dedicar a 15% de seu tempo a seus 

projetos pessoais. 

 

Apesar dos gestores saberem que para inovar são necessárias práticas diferentes, há muitas 

organizações que sofrem ao tentar mudar a rotina. Portanto, para estimular a inovação, sugere 

a valorização da diversidade; que se enxerguem os fatos sob um novo ângulo e se rompa com 

o passado (SUTTON, 2002). 
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Entretanto, para Wolfe (1994) o entendimento em relação ao comportamento inovador nas 

organizações permanece relativamente subdesenvolvido à medida que os resultados das 

pesquisas sobre o tema têm sido inconclusivos e inconsistentes. 

 

A estrutura de uma organização que tenha como um dos objetivos estratégicos o 

desenvolvimento da inovação, deve ser horizontal, de forma a contribuir para a informalidade 

e fluidez de informação entre seus profissionais (CAVALCANTI ET AL., 1998). 

 

Hamel e Skarzynski (2001) alertam para o problema do predomínio da hierarquia da 

organização em detrimento a hierarquia das idéias. É preciso estimular que as idéias sejam 

compartilhadas entre os indivíduos, de forma que novas idéias surjam. Para tal, os autores 

sugerem: maior intercâmbio entre os gestores e funcionários para ampliar as discussões em 

relação às questões corporativas; a busca de uma nova visão de negócio e o estímulo às 

inovações que despertam novos interesses, novas paixões. 

 

Os autores mencionam algumas técnicas a serem utilizadas para promover a mudança. 

Visando explorar possibilidades novas, indicam: provocar sentimentos desagradáveis nos 

outros (provocar discordâncias em relação às idéias); estimular o desconforto consigo mesmo; 

evitar o trabalho rotineiro, tratando tudo como temporário; ignorar os especialistas; pensar em 

algo bem diferente e planejar a sua execução; promover reuniões para estimular a eliminação 

de projetos “sagrados”; contratar pessoas que não respeitem facilmente as crenças e valores da 

organização, que pensem diferente e dispersar equipes, estimulando a formação de grupos 

novos. 
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Estimular e manter a gestão da inovação não é tarefa fácil, em geral exige um dinamismo e 

complexidade. A comunicação, o envolvimento das pessoas e a estrutura da organização 

podem ser aspectos que fomentem uma cultura favorável a este modelo de gestão. 

 

2.2.5.  Ferramentas de Apoio à Gestão da Inovação  

 

A gestão da inovação disponibiliza instrumentos de apoio ao processo decisório. Para garantir 

a capacidade de inovar, podem ser utilizadas metodologias, novas formas de organização e 

interpretação dos dados. 

 

Canongia et al.(2004) descrevem algumas ferramentas que podem contribuir para aprimorar a 

qualidade das decisões no processo de inovação. São elas: a Technology Foresight, que tem 

como foco principal contribuir para a construção de visão e estudos do futuro, utilizando as 

técnicas Delphi, cenário, modelagem e análise morfológica, matriz Swot, entrevista a 

stakeholder e roadmaps; a Inteligência Competitiva, que pressupõe o desenvolvimento da 

capacidade de identificar, sistematizar e interpretar sinais do ambiente externo das 

organizações (políticas, leis, economia, entrada de produtos novos etc.), para contribuir nos 

processos decisórios e utiliza as técnicas de cenários, monitoramento, modelagem, análise 

morfológica, matriz Swot e entrevista a stakeholder e a Gestão do Conhecimento, que tem 

como objetivo as ações voltadas para o conhecimento e utilização do potencial interno da 

organização, utilizando os painéis de especialistas; focus groups; brainstorming; comunidades 

de práticas. 
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2.3. A Interação entre a Gestão do Conhecimento e Inovação 

 

Rodriguez (2002) alerta que novos paradigmas são criados na Sociedade do Conhecimento, 

sendo que os mais relevantes são: as pessoas, os processos e a tecnologia. O autor ressalta que 

na implantação de empresas baseadas nesta Sociedade as principais iniciativas são: a 

introdução de um sistema de gerenciamento baseado na motivação das pessoas; a promoção 

do comprometimento de todos os membros da organização, por parte dos principais 

executivos; o desenvolvimento da capacidade de pensar em todos os integrantes da 

organização; o desenvolvimento do espírito de equipe; o abandono das estruturas orientadas 

ao controle e adoção de estruturas orientadas ao auto-aprendizado; a promoção da 

mentalidade do “poder fazer” (acreditar na própria capacidade para execução de projetos). 

 

As mudanças principais são relacionadas a aspectos culturais e comportamentais. O autor lista 

algumas relações de poder, quando ocorre um processo de mudança, sendo elas: a inovação 

(criação da cultura de inovar permanente); produtos e serviços (personalizados para os 

clientes importantes da organização); remuneração (diferenciada com foco nos resultados 

obtidos pelas equipes); autoridade e decisões (autonomia dos profissionais e equipes de forma 

a viabilizar agilidade e flexibilidade na empresa); recursos (alocação direcionada aos 

resultados alcançados); informação (recurso de valor na organização, que deve ter um 

gerenciamento seguro, de acordo com a sua importância estratégica); tecnologia de 

informação (automação das rotinas, indispensável para o acesso às informações e realização 

do trabalho); planejamento e controle (realizado pelos gestores com a participação dos 

empregados); controle (distribuído na organização e informatizado); capital intelectual (gestão 

de recursos humanos como o diferencial nas organizações). 
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A inovação tem a sua origem nas idéias criativas das pessoas e depende de alguns elementos 

para se tornar realidade, como recursos materiais, conhecimento e motivação (ALENCAR, 

1997).  

 

Para Hitt et al. (2008) “a inovação é uma aplicação do conhecimento para produzir novo 

conhecimento”. 

 

Lastres, Vargas e Lemos (2000) corroboram com estes autores ao afirmarem que “o processo 

de inovação consiste em um processo de aprendizado interativo, realizado com a contribuição 

de variados agentes econômicos e sociais que possuem acesso a diferentes tipos de 

informações e conhecimentos.” 

 

Barbieri (2004) complementa, “a importância das inovações é um meio de renovar os 

conhecimentos, à medida que eles passam a integrar o conjunto ou estoque de conhecimentos 

disponíveis.” 

 

As inovações que se baseiam em conhecimento são lentas. Primeiramente, surge o novo 

conhecimento, que se torna aplicável à tecnologia. Em seguida, há um espaço longo de tempo 

para que a tecnologia se transforme em produtos, processos ou serviços no mercado 

(DRUCKER, 2003).   

 

O autor complementa afirmando que a segunda característica das inovações que tem como 

base o conhecimento é que raramente se baseiam em apenas um fator e sim, na convergência 

de vários tipos de conhecimento, sendo eles nem todos científicos ou tecnológicos. 
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Com isto percebe-se a relação estreita entre a gestão do conhecimento e a tecnologia e 

inovação. As organizações inovam ao precisar de tecnologias mais avançadas e trazem 

conhecimentos, se tornando ainda mais competitivas. Há um relacionamento entre ambos. 

 

Um processo de inovação específico só se completa quando novos conhecimentos estiverem 

definitivamente incorporados em produtos, serviços, processos produtivos, técnicas de gestão, 

orientações estratégicas etc., atendendo aos objetivos que deles se esperam. 

 

Ghoshal e Bartlett (2000) ressaltam que “quanto mais forte a percepção de que está 

competindo na base da superioridade da informação, do conhecimento e das competências, 

mais a empresa vê-se a si mesma como algo que vai além do simples portfólio de recursos 

financeiros a serem distribuídos da maneira mais eficiente.” 

 

A gestão do conhecimento utiliza métodos e técnicas que estimulam a troca de vivências, 

idéias e experiências, no ambiente técnico, de mercado ou estratégico; promove a circulação 

de conhecimento, estimula o potencial e a capacidade de inovar na organização.  

 

E a gestão da inovação pode utilizar diversas ferramentas de apoio para contribuir no processo 

decisório, sendo que uma delas é a gestão do conhecimento. A diversidade de técnicas 

(brainstorming, focus group, comunidade de práticas etc.) pode ampliar a aprendizagem e o 

desenvolvimento organizacional, e conseqüentemente a competitividade (CANONGIA ET. 

AL., 2004).  

 

Para Terra (2000 apud Angeloni, 2008) a gestão do conhecimento está diretamente 

relacionada à capacidade das empresas de combinarem os diversos tipos de conhecimentos a 
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fim de desenvolverem a capacidade de inovação, traduzindo em novos produtos, processos, 

sistemas e na liderança de mercado.  

 

Estudos realizados em empresas japonesas (Honda, Shasp, Matsushita) relacionam o seu 

sucesso à capacidade de criar conhecimentos organizacionais, que resultam em inovações em 

produtos, serviços e sistemas gerenciais (NONAKA E TAKEUCHI, 1997). 

 

A capacidade de inovação de uma organização pode ser maximizada com a disseminação e 

compartilhamento de conhecimentos entre suas unidades ou áreas de trabalho, gerando fontes 

de vantagem competitiva (ANGELONI, 2008).  

 

Cada vez mais as empresas reconhecem que a base para a vantagem competitiva é 

proveniente do conhecimento e que a produtividade, qualidade e, mesmo a vantagem 

competitiva estão ligadas diretamente à habilidade das organizações em aprender e inovar 

(JOHANNESSEN ET AL, 1999). 

 

3. Metodologia da Pesquisa 

 

Este capítulo apresenta a metodologia utilizada no presente estudo. Na primeira seção são 

abordadas a natureza e o tipo de pesquisa; na segunda, a técnica de coleta de dados; na 

terceira, a definição da amostragem e em seguida, a interpretação dos dados. 

 

O problema central deste estudo diz respeito à relação entre a gestão do conhecimento e a 

capacidade de inovação nas organizações.   
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Em geral, todas as pesquisas utilizam padrões do método científico, que visam gerar dados 

confiáveis a serem utilizados. Segundo Ruiz (1991) a “pesquisa científica é a realização 

concreta de uma investigação planejada, desenvolvida e redigida de acordo com as normas da 

metodologia consagradas pela ciência.”  

 

Cooper e Schindler (2002) definem a pesquisa em administração como “uma investigação 

sistemática que fornece informações para orientar as decisões empresariais”. Sua origem é 

recente e em geral é patrocinada por organizações empresariais. O progresso nessa área é 

significativo e cada vez mais as técnicas e métodos analíticos vêm contribuindo para uma 

maior compreensão de seus princípios básicos. 

 

3.1. Tipo de Pesquisa  

 

O estudo realizado é de natureza exploratória e a abordagem de investigação escolhida é 

quantitativa, pelo fato de permitir a utilização de técnicas estatísticas, que são mais adequadas 

para apurar opiniões dos entrevistados através de instrumentos padronizados (questionários). 

Conforme Malhotra (2001) são técnicas utilizadas quando se sabe exatamente o que deve ser 

perguntado para atingir os objetivos da pesquisa.  

 

3.2.    Técnica da Coleta de Dados 

 

A fase de coleta de dados objetiva a obtenção de informações da realidade (RUDIO, 1986). 
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Há uma diversidade de instrumentos que podem ser utilizados para o registro dos dados 

como, testes padronizados, formas de observação, questionário etc. A sua escolha é feita de 

acordo com o método de pesquisa selecionado. (COOPER E SCHINDLER, 2002). 

 

3.2.1. O questionário 

 

O instrumento utilizado para a coleta de dados, aplicado em duzentos profissionais, foi o 

questionário. 

 

O questionário é um conjunto de perguntas que podem ser respondidas sem a presença do 

pesquisador ou entrevistador. Suas principais vantagens são o fato de necessitar atingir um 

número maior de pessoas, gerar baixo investimento com pessoal para ser colocado em prática, 

garantir o anonimato das pessoas e não sofrer influência do entrevistador. Algumas 

desvantagens: demora na devolução do questionário, ter muitas perguntas em branco, índice 

baixo de devolução, o fato do respondente não poder tirar dúvidas, gerando respostas erradas 

(GIL 1999; MARCONI E LAKATOS, 2001; MATTAR, 1996). 

 

Há quatro tipos de questionários, sendo eles: estruturado não disfarçado (indica o objetivo da 

pesquisa e é um questionário com questões fechadas); não estruturado não disfarçado 

(questões abertas e não é informado qual é o objetivo da pesquisa); não estruturado disfarçado 

(técnicas projetivas, isto é, sentenças a serem completadas para obter as informações, sem que 

o respondente saiba o objetivo da pesquisa) e estruturado disfarçado (tenta descobrir através 

da tabulação dos dados, a importância de um assunto para a pessoa) (BOYD E WESTFALL, 

1984).  
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O tipo de questionário aplicado nessa pesquisa foi o estruturado não disfarçado e dividiu-se 

em dois blocos. O primeiro bloco visava identificar e qualificar o entrevistado para traçar um 

perfil do mesmo e do grupo de entrevistados. O segundo, com perguntas fechadas, sobre os 

seguintes temas: gestão do conhecimento, gestão da inovação e a interação entre ambas. O 

modelo encontra-se ao final desse trabalho, na forma de apêndice 1. 

 

A revisão bibliográfica deste estudo foi utilizada para a elaboração das perguntas do segundo 

bloco do questionário, subdividido em áreas temáticas, conforme indica o quadro a seguir. 

 

Quadro 1 Áreas temáticas e identificação das fontes de literatura do questionário 

Áreas Temáticas                                      Fontes de Literatura 

Gestão do Conhecimento                            Davenport e Prusak (2003); Nonaka e Takeuchi (1997);  

                                                                Probst, Raub e Romhardt (2002); Terra (2000); 

                                                                      Rodriguez(2002); Goshal e Bartlett (2000) 

                                                                      e Garvin (2001). 

Gestão da Inovação                                       Utterback (1996); Amabile (1996); 

                                                                      Sutton (2002); Hamel e Skarzynski (2001). 

Interação entre Gestão do                             Hitt et al. (2008); Ghoshal e Bartlett (2000);  

Conhecimento e Inovação                            Canongia et  al. (2004). 

 

A elaboração das questões considerou a importância da pergunta para a pesquisa (MARCONI 

E LAKATOS, 2001) e se os respondentes teriam conhecimento técnico necessário para 

respondê-las (BOYD E WESTFALL, 1984; MARCONI E LAKATOS, 2001).  

 

A escala do tipo Likert de cinco pontos (número ímpar para se ter um ponto neutro) foi 

utilizada, para avaliar o grau de concordância para cada questão. É recomendada, quando se 

busca avaliar a intensidade de um sentimento ou percepção (Churchill, 1983 apud Terra, 

2000).  
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3.2.2. Coleta de Dados 

 

O questionário foi respondido através de meios eletrônicos e presenciais, garantindo o 

anonimato de todas as informações. A aplicação ocorreu no período de janeiro a março de 

2009, no Estado do Rio de Janeiro. 

 

Foram distribuídos duzentos questionários, que foram respondidos corretamente, sendo todos 

aceitos para análise.  

Após a coleta de dados, todas as informações foram compiladas para a análise dos resultados 

e conclusões.  

 

3.3. Amostragem 

 

A amostra para a presente pesquisa constituiu-se de um conjunto de duzentos profissionais, de 

diferentes níveis hierárquicos e tempo de empresa, que trabalham em organizações, privadas e 

públicas, onde a gestão do conhecimento foi implementada. Estas empresas são dos seguintes 

setores: consultoria, educação, energia, farmacêutica, indústria, mineração, petrolífera, 

telecomunicações.   

 

Esta pesquisa foi realizada com base em uma amostragem não-probabilística, por 

conveniência e julgamento, pois a população pesquisada foi de profissionais que trabalham 

em organizações onde a gestão do conhecimento foi institucionalizada. 
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A amostra por conveniência é a técnica de amostragem não-probabilística que objetiva ter 

uma amostra de elementos convenientes. O entrevistador é o responsável pela seleção das 

unidades amostrais. (MALHOTRA, 2001). 

 

3.4.  Análise e Tratamento dos Dados 

 

A interpretação dos dados foi realizada após a coleta dos resultados dos questionários, que por 

serem de natureza quantitativa foram tratados com percentagens em planilhas do software 

Excell, através da estatística descritiva, para permitir a análise dos dados.  

 

O tratamento dos resultados deve ser significativo e válido, portanto são utilizadas operações 

estatísticas. Assim sendo, as informações podem ser interpretadas, através de quadros de 

resultados, figuras e modelos, de acordo com os objetivos propostos ou que apontem 

descobertas inesperadas (BARDIN, 2004). 

 

Segundo Toledo (1995), “a estatística descritiva  pode ser interpretada como uma  função cujo 

objetivo é a observação de fenômenos de mesma natureza, a coleta de dados numéricos 

referentes a esses fenômenos, a organização e a classificação desses dados observados e a sua 

apresentação através de gráficos e tabelas, além do cálculo de coeficientes (estatísticas) que 

permitem descrever resumidamente os fenômenos.” 

 

A análise foi realizada através da interpretação dos dados obtidos na pesquisa de campo, 

relacionando-os com os conceitos levantados na revisão bibliográfica.   
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3.5. Limitações da Pesquisa 

 

A limitação deste estudo está na análise da forma como a gestão do conhecimento influencia e 

contribui para a inovação nas organizações. Utiliza como base de pesquisa os dados coletados 

através da aplicação de questionário que visa buscar informações dos profissionais, que 

trabalham em organizações onde a gestão do conhecimento foi implementada.  

 

Não se pretende encontrar uma resposta final que definirá a relação entre a gestão do 

conhecimento e a inovação, visto que cada organização tem objetivos, necessidades e 

expectativas diferentes. Busca-se contribuir com assuntos que ampliarão o entendimento desta 

relação, além da identificação de pontos que precisam ser focados para ampliar esta interação. 

 

4. Apresentação e Análise dos Resultados 

 

Neste capítulo são apresentados os dados coletados no presente estudo e em seguida, a análise 

dos resultados frente às proposições da teoria. 

 

4.1.  Dados Coletados na Pesquisa 

 

Dos entrevistados, 30% são profissionais que ocupam cargos de liderança, divididos entre as 

seguintes funções:  1% diretores/executivos; 30%  gerentes, supervisores e coordenadores e  e  

70%, funcionários, em geral.   

 



 

 43 

O tempo de empresa dos entrevistados varia de menos de um ano a mais de vinte anos, 

conforme indica a tabela a seguir. 

 

                     Tabela 1 - Tempo de trabalho na Empresa.  

           ________________________________________________________________  

           Tempo de trabalho na Empresa    Resultados (em percentual)  

           ________________________________________________________________ 

           Menos de 1 ano                                                             3%    

           De 1 a 5 anos       33% 

           De 6 a 10 anos       28%              

           De 11 a 15 anos       24% 

           De 16 a 20 anos        6% 

           Mais de 20 anos        7% 

         _________________________________________________________________ 
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A pesquisa também investigou o segmento de mercado da Empresa que o entrevistado atua.   

 

                       Tabela 2 - Setor de atuação da Empresa que os entrevistados trabalham. 

           ________________________________________________________________  

           Segmento de atuação da Empresa   Resultados (em percentual)  

           ________________________________________________________________ 

           Petrolífera      28%             

           Mineração      13% 

           Outros       11% 

           Consultoria      10% 

           Educação      10% 

           Telecomunicações               10% 

           Energia       11% 

           Financeiro        5% 

           Farmacêutica        3%      

           Química        1% 

           Tecnologia        1% 

           Serviço Público       1% 

           Siderurgia        1%            

           Logística        1% 

           Varejo         1% 

         _________________________________________________________________ 

 

Dos estrevistados, 12% trabalham em empresas locais, 16% em nacionais e 72% em 

multinacionais. 

 

A seguir são apresentadas as respostas consolidadas em percentual, de acordo com os itens  

pesquisados, considerando as organizações que os entrevistados trabalham. 
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 Quadro 2 - Respostas sobre Gestão do Conhecimento. 
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1.O conhecimento dos profissionais é uma das 

principais vantagens competitivas para a Empresa. 

2% 1% 4% 37% 56% 

2.O fluxo de informação é incentivado em todos os 

níveis como meio de compartilhar conhecimento. 

2% 12% 10% 58% 18% 

3.A Empresa reconhece que a aprendizagem dos 

funcionários é uma estratégia que pode contribuir para 

criar uma cultura favorável à gestão do conhecimento.   

1% 5% 10% 54% 30% 

4. Há um elevado incentivo à capacidade de aprender 

em todos os níveis de funcionários da Empresa. 

2% 13% 10% 53% 22% 

5.A Empresa considera a disseminação do conhecimento 

uma atribuição de todos nas suas áreas de atuação. 

4% 14% 15% 47% 20% 

6.O aprendizado é estimulado através da ampliação de 

contatos e interações com outras pessoas de dentro e 

fora da organização. 

3% 14% 17% 46% 20% 

7.As informações são compartilhadas. Existe amplo 

acesso, por parte de todos os funcionários, à base de 

dados e conhecimentos da organização. 

3% 18% 13% 51% 15% 

8.O compartilhamento de conhecimentos acontece 

através da utilização de ferramentas eletrônicas. 

2% 17% 15% 49% 17% 

9.O compartilhamento de conhecimentos acontece 

através de práticas que incentivam o relacionamento 

entre os funcionários. 

2% 12% 13% 55% 18% 

10.Há transferência não estruturada de conhecimentos 

na Empresa, isto é, os funcionários trocam seus 

conhecimentos espontaneamente. 

2% 12% 16% 55% 15% 

11.A Empresa promove cursos e programas de 

treinamento com foco na atualização contínua de seus 

funcionários. 

1% 4% 2% 49% 44% 

12.Os funcionários buscam cursos de especialização, 

mesmo quando não há subsídio por parte da Empresa. 

12% 24% 21% 34% 9% 

13.Há grupos de discussão os quais se relacionam 

através de ambientes virtuais. 

9% 20% 19% 40% 12% 

14.A Empresa exige que os funcionários redijam 

relatórios sobre os projetos e atividades, após a sua 

conclusão. 

6% 23% 19% 38% 14% 

15.A Empresa considera o fracasso como mais uma 

questão de aprendizado. 

13% 26% 22% 30% 9% 
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Quadro 3 - Respostas sobre Gestão da Inovação. 
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1.A Empresa tem uma estratégia clara e definida em 

relação à inovação. 

4% 10% 14% 39% 33% 

2.Novas idéias são valorizadas.  
2% 7% 10% 54% 27% 

3.Há liberdade para discutir qualquer tipo de idéia, 

expor pensamentos sem restrição. 

4% 12% 8% 52% 25% 

4.A Empresa valoriza a diversidade das habilidades de 

seus profissionais. 

2% 6% 8% 53% 31% 

5.A experimentação de novas abordagens é 

estimulada. Há liberdade para se tentar novas formas 

de se trabalhar. 

2% 13% 14% 52% 19% 

6.O processo de captação de novas idéias se dá através 

de sugestões internas. Existem mecanismos formais 

(caixa de sugestões, Internet) para esta prática. 

7% 13% 17% 54% 9% 

7.Os projetos são realizados em sua maioria por 

grupos de trabalho, que interagem para realizar as 

atividades.  

2% 5% 7% 54% 32% 

8. O modelo de gestão adotado pela Empresa estimula 

a inovação. 

21% 28% 23% 17% 11% 

9. Existe um sistema de reconhecimento e premiação 

das contribuições de idéias e melhores sugestões. 

18% 20% 20% 29% 13% 
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Quadro 4 - Respostas sobre a interação entre Gestão do Conhecimento e Inovação. 
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1.As fontes de conhecimento são fatores essenciais de 

inovação na Empresa. 

4% 7% 10% 52% 27% 

2.Os métodos e técnicas utilizados pela gestão do 

conhecimento estimulam a troca de idéias e 

experiências, além da capacidade de inovação da 

Empresa. 

3% 12% 18% 48% 19% 

3.A capacidade da Empresa em criar conhecimentos 

organizacionais resulta em inovações em produtos, 

serviços e sistemas gerenciais. 

3% 7% 15% 59% 16% 

4.A aprendizagem é valorizada pela Empresa e está 

diretamente relacionada a sua capacidade de inovar. 

2% 10% 17% 50% 21% 

5.A capacidade de inovação da Empresa é 

maximizada à medida que os conhecimentos são 

disseminados e compartilhados entre os funcionários. 

3% 6% 11% 60% 20% 

 

 

4.2 Análise dos Resultados 

 

Neste capítulo os resultados das entrevistas são analisados, com base na revisão da literatura. 

 

A pesquisa realizada retratou idéias, opiniões e visão crítica de duzentos profissionais que 

atuam em organizações, nas quais a gestão do conhecimento foi implementada. Dos 

entrevistados, 30% são profissionais que ocupam cargos de liderança e 70% não ocupam estas 

posições nas organizações pesquisadas. O critério de escolha foi por conveniência.  

 

Dos segmentos de mercado que os entrevistados atuam, os mais presentes foram Petrolífera, 

com 28%, Mineração, com 13%; Energia e outros, com 11%; Telecomunicações, Consultoria 

e Educação, com 10% cada. 
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Sendo que, 12% dos entrevistados trabalham em empresas locais, 16% em nacionais e 72% 

em multinacionais. 

 

Dos entrevistados, 56% concordam totalmente e 37% concordam em parte que o 

conhecimento dos profissionais é uma das prinicipais vantagens competitivas para a Empresa. 

Esta opinião corrobora com a de Davenport e Prusak (2003) ao afirmarem que a grande 

vantagem competitiva das organizações têm como base aquilo que sabem.  

 

De acordo com Probst, Raub e Romhardt (2002) a aprendizagem organizacional se refere às 

mudancas na base de conhecimento da organização. Ghoshal e Bartlett (2000) complementam 

ao defenderem que a empresa desenvolve a capacidade de gerenciar esses conhecimentos ao 

explorar os benefícios dessa aprendizagem. As opiniões dos entrevistados indicam 

similaridade as dos autores. Dos entrevistados, 30% concordam totalmente e 54% concordam 

parcialmente que a aprendizagem pode contribuir para a criação e compartilhamento do 

conhecimento. 

 

Entretanto, as organizações precisam estimular mais a capacidade de aprendizado de seus 

profissionais, os quais têm um papel relevante neste cenário. Na percepção de 22% dos 

entrevistados há um forte incentivo à capacidade de aprender em todos os níveis de 

funcionários nas empresas que trabalham. Senge (1997) defende que as melhores 

organizações do futuro descobrirão como despertar esta capacidade nas equipes de trabalho.  

 

Dos entrevistados, 26% discordam em parte e 13% discordam totalmente que a Empresa 

considera o fracasso como mais uma questão de aprendizado. Para Garvin (2001) as 

organizações que aprendem têm alguns diferenciais como, o aprendizado com o fracasso, com 

as próprias experiências, com as melhores práticas alheias, dentre outros.  A pesquisa indica 
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que o fracasso e o aprendizado com os próprios erros precisam ser melhor trabalhados de 

forma que sejam considerados como uma questão de aprendizado nas organizações.  

 

Dos entrevistados, 20% concordam totalmente que a empresa considera a disseminação do 

conhecimento uma atribuição de todos. A importância desta questão é reforçada pelos autores 

Nonaka e Takeuchi (1997) ao considerarem a interação de todos os indivíduos como um 

aspecto fundamental para o compartilhamento do conhecimento e por Davenport e Prusak 

(1998) ao alertarem sobre a importância da transferência não estruturada de conhecimentos.  

Portanto, percebe-se que esta prática pode ser ainda mais incentivada.  

 

Além disso, também podem estimular a troca espontânea de conhecimentos entre os 

funcionários. Dos entrevistados, 15% concordam totalmente, 55% concordam em parte, 16% 

não concordam nem discordam e 12% discordam em parte, ao opinarem sobre esta prática. 

Ghoshal e Bartlett (2000) defendem que a curiosidade inata e a motivação das pessoas 

estimulam ainda mais a aprenderem umas com as outras. 

 

Os autores também alertam que a empresa deve ser capaz de aproveitar e relacionar as 

iniciativas individuais ao processo de aprendizado no ambiente organizacional. É essencial 

que os funcionários invistam no seu autodesenvolvimento, entretanto é uma atitude que  pode 

ser mais estimulada nas organizações. Dos entrevistados, 24% discordam em parte e 12% 

discordam totalmente que os funcionários buscam cursos, mesmo quando não há subsídio por 

parte da Empresa.  

 

O modelo de cinco fases do processo de criação do conhecimento sugerido por Nonaka e 

Takeuchi (1997) contempla a difusão interativa do conhecimento, definido como um processo 
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de atualização contínua que pode ocorrer dentro e fora das organizações. Como 14% dos 

entrevistados discordam em parte e 17%  nem concordam nem discordam que o aprendizado é 

incentivado através de interações com pessoas de dentro e fora das organizações, percebe-se a 

necessidade de ampliação destes contatos visando potencializar o aprendizado.  

 

A pesquisa também mostra que 15% concordam totalmente e 51% parcialmente, que os 

funcionários têm amplo acesso aos conhecimentos da organização. Para Terra (2000) a gestão 

do conhecimento contribui diretamente na promoção deste compartilhamento de 

conhecimentos, de forma a gerar benefícios tanto para a empresa quanto para seus 

colaboradores.  

 

Rodriguez (2002) defende que há uma diversidade de iniciativas que podem contribuir para a 

disseminação do conhecimento, como os times virtuais, cursos, reuniões de aprendizado, 

seminários, as comunidades virtuais, dentre outros. Além disso, o autor também sugeriu os 

cursos e seminários como práticas que favorecem os processos de aprendizagem.  

 

A pesquisa nos indica que 17% dos entrevistados concordam totalmente que os 

conhecimentos são compartilhados através de ferramentas eletrônicas; 18% também 

concordam que isto ocorre através de práticas que incentivam o relacionamento dos 

funcionários e 12%, que existem grupos de discussão através de ambientes virtuais. Em 

relação à promoção de programas de treinamento com foco na atualização contínua de seus 

funcionários, 44% dos entrevistados concordam totalmente e 49%, parcialmente que é uma 

prática implantada nas organizações. Logo, as organizações adotam uma diversidade de 

iniciativas de forma a contribuir para a troca, atualização e ampliação dos conhecimentos de 

seus funcionários.  
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Quanto à Gestão da Inovação, 33% dos entrevistados concordam totalmente e 39% 

concordam em parte que a empresa tem uma estratégia definida em relação à inovação. Para 

Utterback (1996) um dos elementos para a inovação é a definição da estratégia e Simantob 

(2003) complementa ao afirmar que para se trabalhar a inovação é essencial que suas 

estratégias sejam assimiladas pelos funcionários, clientes e fornecedores.    

 

Para 27% dos entrevistados novas idéias são valorizadas. Dentre os aspectos que influenciam 

a inovação, mencionados por Amabile (1996), encontra-se o estímulo e a valorização de 

novas idéias. Percebe-se que este aspecto pode ser aprimorado. 

 

Entretanto, a liberdade para discussão de qualquer tipo de idéia é totalmente percebida por 

25% dos entrevistados e em parte por 52%. Hamel e Skarzynski (2001) ressaltam a 

importância do estímulo a troca de idéias, independente da hierarquia da organização.  

 

Em relação à Empresa valorizar a diversidade das habilidades de seus profissionais, 31% dos 

entrevistados concordam totalmente e 53% parcialmente. Amabile (1996) reforça a 

importância da diversidade de habilidades na formação de equipes de trabalho. E Sutton 

(2002) complementa ao afirmar que a valorização da diversidade contribui para que se 

enxergue os fatos sob um novo ângulo.  

 

A pesquisa também nos indica que 32% dos entrevistados concordam totalmente e 54% 

concordam em parte que a maioria dos projetos são realizados em grupos de trabalho, que 

interagem para realizar as atividades. Esta prática estimula um ambiente cooperativo, como 

afirma Amabile (1996). Percebe-se que as organizações são hábeis em constituir grupos de 

trabalho que unam uma diversidade de habilidades. 
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Quanto ao estímulo à experimentação de novas abordagens, novas formas de se trabalhar, 

19% dos entrevistados concordam totalmente, 52% parcialmente, 14% nem concordam nem 

discordam e 13% discordam parcialmente. Utterback (1996) defende que é necessária ousadia 

por parte da alta gestão, para que um programa de inovação alcance o sucesso. A questão 

avaliada indica que o ambiente precisa encorajar mais esta nova forma de pensar.  

 

Além disso, dos entrevistados 54% concordam em parte que o processo de captação de novas 

idéias se dá através de sugestões internas. 

 

Dos entrevistados, 21% discordam totalmente e 28% discordam em parte que o modelo de 

gestão adotado pela Empresa estimula a inovação. Dentre os elementos básicos para a 

inovação, enumerados por Utterback (1996), encontra-se a necessidade de adotar um modelo 

de gestão que encoraje novas formas de pensar, de estimular as pessoas a assumirem riscos. 

Sutton (2002) também corrobora com este pensamento e Amabile (1996) pesquisou e 

apresentou técnicas e ações relacionadas às práticas gerenciais que podem influenciar a 

inovação. De acordo com a pesquisa, o modelo de gestão das organizações é uma questão que 

pode ser trabalhado visando fomentar uma cultura favorável à inovação. 

 

Utterback (1996) também ressaltou que para que um programa de inovação alcance seus 

resultados com sucesso, as pessoas envolvidas precisam ser encorajadas, reconhecidas e 

recompensadas. Dos entrevistados, 20% discordam em parte e 18%, totalmente que existe um 

sistema de reconhecimento às contribuições de idéias e melhores sugestões. Percebe-se que é 

uma questão que pode ser aprimorada nas organizações. 
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Quanto à interação entre Gestão do Conhecimento e Inovação, 27% dos entrevistados 

concordam totalmente e 52% parcialmente, que as fontes de conhecimento são fatores 

essenciais de inovação na Empresa. Joahannessen et al. (1999) defendem que a vantagem 

competitiva das organizações é proveniente do conhecimento e que tem relação direta com a 

sua capacidade de inovar. A pesquisa mostrou que este aspecto é percebido nas organizações. 

 

Dos entrevistados, 19% concordam totalmente e 48%, parcialmente, que os métodos e 

técnicas utilizados pela gestão do conhecimento estimulam a troca de idéias e experiências, 

além da capacidade de inovação. Segundo Canongia et al. (2004) há uma diversidade de 

ferramentas de apoio e técnicas que ampliam a troca de conhecimentos e a aprendizagem, 

além de influenciarem a capacidade de inovar. A pesquisa indica que os métodos e técnicas 

utilizados pela gestão do conhecimento promovem o compartilhamento e a circulação de 

conhecimentos, estimulando também a capacidade de inovar das organizações. 

 

Para Angeloni (2008), a disseminação de conhecimentos entre as áreas de trabalho podem 

contribuir diretamente para a maximização da capacidade de inovação da organização. De 

acordo com a pesquisa, 20% dos entrevistados concordam totalmente e 60% parcialmente, 

que a capacidade de inovação da Empresa é maximizada à medida que os conhecimentos são 

disseminados e compartilhados entre os funcionários.  

 

Segundo Terra (2000, apud Angeloni, 2008) a gestão do conhecimento tem relação direta com 

a habilidade das empresas de combinarem os diversos tipos de conhecimentos para o 

desenvolvimento da capacidade de inovação, traduzindo em novos produtos, processos, 

sistemas e na liderança de mercado. Esta pesquisa também indicou que 16% dos entrevistados  

concordam totalmente e 59% parcialmente, que a capacidade da Empresa em criar 
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conhecimentos organizacionais resulta em inovações em produtos, serviços e sistemas 

gerenciais. E 21% concordam totalmente e 50% parcialmente, que a aprendizagem é 

valorizada pela Empresa e está diretamente relacionada a sua capacidade de inovar. Ou seja, 

percebe-se que as empresas valorizam a aprendizagem e aplicação do seu conhecimento, de 

forma que estimule o potencial e a capacidade de inovar. 

 

As organizações reconhecem o conhecimento como um ativo valioso e que a aprendizagem de 

seus funcionários é uma estratégia para a criação da gestão do conhecimento. Há uma 

diversidade de métodos e técnicas colocados em prática e pode-se considerar que a inovação 

resulta desta capacidade de criar, disseminar, compartilhar e gerenciar o conhecimento. 

Entretanto, o modelo de gestão adotado pelas Empresas também é um fator crítico de sucesso 

para fomentar a inovação e que pode ser melhor trabalhado.    

 

Os resultados obtidos nesta pesquisa reforçam que o processo inovador tem uma forte 

associação ao conhecimento, conforme observado na revisão de literatura. Hitt et al. (2008) 

ressaltam que “a inovação é uma aplicação do conhecimento para produzir novo 

conhecimento.” 
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5. Conclusões e Recomendações 

 

Neste capítulo são apresentadas as conclusões do trabalho, relacionando os principais 

resultados encontrados na pesquisa com a revisão de literatura estudada, bem como, as 

sugestões para futuras pesquisas. 

 

5.1. Conclusões 

 

Esta dissertação teve como objetivo analisar de que forma a gestão do conhecimento contribui 

e influencia a capacidade de inovação nas organizações, estabelecendo como hipótese que 

existem relações entre ambas. Logo, a pesquisa sugere que a gestão do conhecimento 

influencia diretamente a promoção da inovação nas organizações. 

 

Segundo Cavalcanti (2007), “informação, conhecimento, criatividade e inovação são, assim, 

ingredientes básicos para todas as organizações que atuam nesta nova sociedade, sejam elas 

públicas ou privadas”. 

 

O conhecimento tem sido considerado como um relevante recurso estratégico e um diferencial 

competitivo das organizações. Ainda assim, através da pesquisa percebe-se que as empresas 

podem incentivar ainda mais a capacidade de aprender de suas equipes de trabalho. 

 

As práticas de Gestão do Conhecimento são reconhecidas pelas organizações como 

ferramentas que podem criar, disseminar, compartilhar e utilizar o conhecimento de forma a 

beneficiar a empresa e seus profissionais.  
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O estudo realizado revela que as empresas investem recursos para organizar o conhecimento, 

implantar ferramentas que têm como foco o seu compartilhamento, além de promoverem 

progamas de desenvolvimento para ampliar o aprendizado de seus funcionários.  

 

Por outro lado, o estudo apontou que o fracasso pode ser melhor trabalhado de forma ainda 

mais efetiva. O aprendizado com os próprios erros é um fator relevante que contribui para as 

organizações que aprendem, segundo Garvin (2001).  

 

É fundamental que todos os funcionários sejam responsáveis pela disseminação do 

conhecimento. Nonaka e Takeuchi (1997) reforçaram esta questão, entretanto a pesquisa 

revela que as organizações podem aprimorá-la.  

 

Ao analisar as teorias e práticas referentes à Gestão da Inovação, considerando também a 

pesquisa realizada, percebe-se um dos desafios: a adoção de um modelo de gestão que 

incentive o ambiente inovador nas organizações, visto que é o conjunto de normas, princípios 

e políticas que devem orientar os gestores na escolha das melhores alternativas para o alcance 

dos resultados.    

 

A inovação vai além de um processo que valoriza novas idéias. Vem sendo reconhecida como 

um processo estratégico, que assim como Drucker (2002) defende, passa pelas diversas fases 

do negócio. 

 

De acordo com esta pesquisa, percebe-se que há necessidade de aprimorar o processo de 

inovação em gestão, que é a inovação dos princípios e processos gerenciais (estímulo a novas 

formas de trabalhar, a assumir mais riscos; autonomia para realização do trabalho).  
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Além do encorajamento, também é necessário o reconhecimento dos resultados alcançados 

(recompensas). Entretanto, a pesquisa apontou esta questão como um ponto que precisa ser 

trabalhado nas organizações. 

  

A gestão do conhecimento tem sua importância reconhecida como um dos elementos capazes 

de alavancar a inovação nas organizações. Tanto na revisão de literatura quanto na pesquisa, 

esta contribuição foi demonstrada e percebida a partir da valorização da aprendizagem; do 

reconhecimento das fontes de conhecimento; da utilização das ferramentas de gestão do 

conhecimento e da capacidade de criação e disseminação dos conhecimentos. 

 

Portanto, ao se atingir os objetivos esperados relacionados à inovação é necessário reconhecer 

e valorizar a importância do conhecimento.  

 

O capital intelectual e humano são recursos que se destacam nessa era do conhecimento. É 

fundamental que as organizações também percebam e reconheçam que os seus profissionais 

são os responsáveis pela criação e disseminação do conhecimento e, conseqüentemente, da 

capacidade inovadora. Neste contexto, o modelo de gestão adotado pode ser o grande 

diferencial. 

 

5.2. Sugestões para Trabalhos Futuros  

 

O tema estudado é amplo e merece uma atenção especial por parte dos líderes das 

organizações. De acordo com Terra (2000), a gestão do conhecimento tem um “caráter 

universal.” A sua aplicabilidade é extensiva a qualquer organização, independente do seu 

porte. E é um processo com foco na estratégia empresarial, que abrange a gestão de 
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competências, a gestão do capital intelectual, a aprendizagem organizacional, a inteligência 

empresarial e a educação corporativa. 

 

Recomenda-se para estudos futuros o desenvolvimento de pesquisas que investiguem o papel 

e a influência da alta administração na criação de culturas organizacionais voltadas ao 

aprendizado, à geração de novos conhecimentos e à inovação. 

 

Novos trabalhos podem ser elaborados contemplando temas, como: a análise das práticas e 

contribuições da gestão do conhecimento em relação à formulação de estratégias; a estrutura 

da área de recursos humanos para dar suporte à gestão de conhecimento de uma forma 

sistêmica; avaliação das práticas de gestão do capital intelectual que impulsionam a 

capacidade de inovação nas organizações. 
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APÊNDICE A - Instrumento de Pesquisa – Questionário 

 

Questionário para Dissertação de Mestrado - IBMEC 

 

Caro respondente, 

 

O trabalho final do curso de Mestrado em Administração do Ibmec/RJ exige o 

desenvolvimento de dissertação cuja base de dados para análise será montada através de 

respostas obtidas na aplicação de duzentos questionários. 

 

Peço que você dedique um tempo para responder ao questionário, cujas respostas contribuirão 

para uma análise da relação entre a gestão do conhecimento e a inovação nas organizações. 

 

O questionário encontra-se a seguir. Não será solicitada a identidade do entrevistado e as 

informações serão consideradas confidenciais. 

 

A escala usada para isto apresenta uma variação de 5 (cinco) pontos em cada tendência. 

Dica: registre o pensamento que lhe ocorrer ao ler a pergunta. Lembre-se de não deixar 

nenhuma questão sem resposta. 

 

Obrigada pela colaboração. 

         Ylana Schechner 
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Primeira Parte: Informações gerais dos respondentes. 

 

1. Cargo que ocupa na empresa: 

 

 Diretor/executivo   Gerente/supervisor/coordenador  Funcionário geral 

 Empresário 

 

2. Tempo que trabalha na empresa: 

 

 Menos de 1 ano   De 1 a 5 anos    De 6 a 10 anos 

 De 11 a 15 anos   De 16 a 20 anos    Mais de 20 anos 

 

3. Setor principal no qual sua empresa atua (escolha apenas um setor): 
 

 Serviço público   Financeiro     Telecomunicações          

 Energia    Aeroespacial e defesa   Automotiva         

 Química    Bens de Consumo    Engª e Construção  

 Tecnologia    Mineração     Siderurgia   

 Papel e Celulose   Petrolífera     Farmacêutica 

 Consultoria    Mídia     Transporte           

 Logística    Educação     Saúde       

 Varejo    Água e Saneamento             

 Outro: ____________________________________________________________________ 

 

4. Abrangência de atuação da sua empresa (escolha apenas uma opção): 
 

 Local   

 Nacional   

 Internacional  
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Segunda Parte: Você deverá dar a sua opinião considerando a realidade da empresa na qual você 

atualmente trabalha. Não deverá ser considerada a realidade que você gostaria de encontrar na 

empresa. 

 

 

Para as questões abaixo relacionadas à Gestão do 

Conhecimento, indique o seu grau de concordância ou 

discordância conforme a legenda ao lado: 

 

5 – Concordo totalmente 

4 – Concordo em parte 

3 – Não concordo nem discordo 

2 – Discordo em parte 

1 – Discordo totalmente 

        

 

 

1 2 3 4 5 

1. O conhecimento dos profissionais é uma das principais vantagens 

competitivas para a Empresa. 

     

2. O fluxo de informação é incentivado em todos os níveis como meio de 

compartilhar conhecimento. 

     

3. A Empresa reconhece que a aprendizagem dos funcionários é uma 

estratégia que pode contribuir para criar uma cultura favorável à gestão 

do conhecimento.   

     

4. Há um elevado incentivo à capacidade de aprender em todos os níveis 

de funcionários da Empresa. 

     

5. A Empresa considera a disseminação e o compartilhamento do 

conhecimento uma atribuição de todos nas suas áreas de atuação. 

     

6. O aprendizado é estimulado através da ampliação de contatos e 

interações com outras pessoas de dentro e fora da organização. 

     

7. As informações são compartilhadas. Existe amplo acesso, por parte de 

todos os funcionários, à base de dados e conhecimentos da organização. 
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Segunda Parte: Continuação 

 

 

Para as questões abaixo relacionadas à Gestão do 

Conhecimento, indique o seu grau de concordância ou 

discordância conforme a legenda ao lado: 

 

5 – Concordo totalmente 

4 – Concordo em parte 

3 – Não concordo nem discordo 

2 – Discordo em parte 

1 – Discordo totalmente 

 

8. O compartilhamento de conhecimentos acontece através da utilização 

de ferramentas eletrônicas. 

     

9. O compartilhamento de conhecimentos acontece através de práticas 

que incentivam o relacionamento entre os funcionários. 

     

10. Há transferência não estruturada de conhecimentos na Empresa, isto 

é, os funcionários trocam seus conhecimentos espontaneamente. 

     

11. A Empresa promove cursos e programas de treinamento com foco na 

atualização contínua de seus funcionários. 

     

12. Os funcionários buscam cursos de especialização, mesmo quando 

não há subsídio por parte da Empresa. 

     

13. Há grupos de discussão que se relacionam através de ambientes 

virtuais. 

     

14. A Empresa exige que os funcionários redijam relatórios sobre os 

projetos e atividades, após a sua conclusão. 

     

15. A Empresa considera o fracasso como mais uma questão de 

aprendizado. 
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Para as questões abaixo relacionadas à Gestão da Inovação 

indique o seu grau de concordância ou discordância conforme a 

legenda ao lado: 

 

5 – Concordo totalmente 

4 – Concordo em parte 

3 – Não concordo nem discordo 

2 – Discordo em parte 

1 – Discordo totalmente 

        

 

 

1 2 3 4 5 

1. A Empresa tem uma estratégia clara e definida em relação à inovação.      

2. Novas idéias são valorizadas.       

3. Há liberdade para discutir qualquer tipo de idéia, expor pensamentos 

sem restrição. 

     

4. A Empresa valoriza a diversidade das habilidades de seus profissionais.      

5. A experimentação de novas abordagens é estimulada. Há liberdade 

para se tentar novas formas de se trabalhar. 

     

6. O processo de captação de novas idéias se dá através de sugestões 

internas. Existem mecanismos formais (caixa de sugestões, Internet) 

para esta prática. 

     

7. Os projetos são realizados em sua maioria por grupos de trabalho, que 

interagem para realizar as atividades. 

     

8. O modelo de gestão adotado pela Empresa estimula a inovação.      

9. Existe um sistema de reconhecimento e premiação das contribuições 

de idéias e melhores sugestões. 
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Para as questões abaixo relacionadas à interação entre Gestão 

do Conhecimento e Inovação indique o seu grau de 

concordância ou discordância conforme a legenda ao lado: 

 

5 – Concordo totalmente 

4 – Concordo em parte 

3 – Não concordo nem discordo 

2 – Discordo em parte 

1 – Discordo totalmente 

        

 

 

1 2 3 4 5 

1. As fontes de conhecimento são fatores essenciais de inovação na 

Empresa. 

     

2. Os métodos e técnicas utilizados pela gestão do conhecimento 

estimulam a troca de idéias e experiências, além da capacidade de 

inovação da Empresa. 

     

3. A capacidade da Empresa em criar conhecimentos organizacionais 

resulta em inovações em produtos, serviços e sistemas gerenciais. 

     

4. A aprendizagem é valorizada pela Empresa e está diretamente 

relacionada a sua capacidade de inovar. 

     

5. A capacidade de inovação da Empresa é maximizada à medida que os 

conhecimentos sejam disseminados e compartilhados entre os 

funcionários. 

     

 

 


