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Os estudos sobre inovação têm privilegiado a análise dos tipos de inovação e dos custos de 
transação. (Freeman,1982; Perez,1986; Lifschitz e Brito,1992; Dosi,1988). Ainda são poucas 
as análises de estratégias utilizadas pelas empresas e seus efeitos sobre a inovação 
tecnológica.  
 
Neste artigo buscou-se identificar a relação entre a adoção de práticas de Gestão do 
Conhecimento e o processo de inovação tecnológica em empresas consideradas inovadoras 
apoiando-se na análise de um estudo comparativo sobre quinze empresas de grande porte 
concluído em 2003. O trabalho é orientado por duas questões básicas: 1) Quais as práticas de 
gestão do conhecimento adotadas pelas empresas analisadas; 2) qual a contribuição dessas 
práticas para o processo de inovação?  
 
O trabalho está estruturado em 4 seções. A primeira seção introdutória contextualiza o objeto 
de pesquisa; a segunda apresenta o referencial teórico adotado; a terceira parte descreve a 
metodologia do estudo; a quarta discute os resultados obtidos na pesquisa e apresenta as 
reflexões finais sobre o estudo realizado e as perspectivas futuras. 
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1-Introdução 
 
As duas últimas décadas do século XX caracterizaram-se por profundas transformações das 
sociedades contemporâneas marcada pelas novas formas de produção e pelo avanço das 
tecnologias da informação e das comunicações (TIC), culminando no processo de globalização. 
Uma das manifestações mais explícitas desta dinâmica tecnológica mundial é o número e a 
velocidade como se processam as inovações. 
 
Na avaliação de Castells (1996), inaugura-se um novo tipo de economia informacional, 
originada a partir de uma importante revolução tecnológica, ou seja, a Revolução das 
Tecnologias da Informação e Comunicação ou TIC. Este conceito ajuda-nos a entender a 
grande diversidade de termos usados para designar o atual cenário de transformações como: 
Era da Informação, Sociedade do Conhecimento, Economia da Inovação ou Nova Economia. 
 
Qualquer que seja o nome que se dê a este momento de grandes e rápidas mudanças, uma 
coisa é certa: O Conhecimento está por trás de tudo isso e o conhecimento está nas pessoas.  
 
O conhecimento individual, no entanto, não garante por si só o conhecimento organizacional, 
assim como a acumulação do conhecimento, segundo o conceito de estoque, não conduz 
necessariamente à aprendizagem organizacional e à geração de melhorias e inovações com 
reflexos positivos nos resultados da empresa. 
 
Na busca de respostas para enfrentar os desafios do atual contexto de forte competitividade, 
encontra-se a gestão do conhecimento com efeitos positivos sobre a capacidade de inovação 
das empresas e como instrumento alavancador para o seu desenvolvimento e para o 
crescimento econômico.  
 
É nas empresas que se dá a construção da capacidade tecnológica inovadora enquanto bem 
econômico. A inovação, como criadora de novos negócios, produtos e processos gera novos 
empregos constituindo-se em fonte fundamental para o desenvolvimento econômico 
sustentável e geração de riquezas.  
 
Conforme Barton L. (1998), a inovação nas empresas está associada a sua competência para 
gerar e administrar conhecimentos inclusive de fontes externas à empresa. 
 
Considerado atualmente como um dos recursos estratégicos e competitivos mais importantes 
das empresas, o conhecimento representa um insumo intensivo no processo de inovação. As 



empresas inovadoras enfrentam o desafio de transformar conhecimento em ações, e ações em 
resultados que garantam suas vantagens competitivas dentro de uma estratégia planejada.  
 
A gestão do conhecimento apresenta-se como resposta a este desafio e refere-se de maneira 
ampla, às práticas para a criação, compartilhamento e utilização do conhecimento visando 
atender às estratégias organizacionais. Avaliar os impactos da gestão do conhecimento, que 
trata de ativos intangíveis, na capacidade de inovação das empresas é o objetivo deste artigo, 
apoiado na análise de um estudo comparativo sobre quinze empresas de grande porte, 
realizado em 2003.  
 
Este trabalho avalia a hipótese das empresas inovadoras adotarem as práticas de GC como 
orientação estratégica e apoia-se na literatura sobre o tema e no Estudo de Benchmarking em 
Gestão do Conhecimento elaborado pela empresa Embraco em 2003. Naquele estudo, a 
Embraco, renomado fabricante de compressores de Joinville, SC, buscou identificar as práticas 
que as organizações, reconhecidamente líderes em gestão do conhecimento no Brasil adotam.  
 
2- Gestão do conhecimento – uma abordagem conceitual. 
 
Neste artigo entendemos por gestão do conhecimento ou GC as práticas voltadas para o 
tratamento e aquisição de informações e conhecimentos, com vistas ä aprendizagem e à 
construção de redes de comunicação para a criação e utilização do conhecimento 
organizacional. 
 
Encontramos em Davenport e Prusak (1998): 
“Conhecimento é uma mistura fluida de experiência condensada, valores, informação 
contextual e insight experimentado, a qual proporciona uma estrutura para avaliação e 
incorporação de novas experiências e informações”. 
 
Sveiby (1998) apresenta outra definição que traduz na prática a capacidade coletiva das 
empresas de alcançar de forma permanente os objetivos estratégicos: 
“Conhecimento é a capacidade para a ação efetiva”. 
 
É importante entender a natureza do conhecimento para tratá-lo de forma apropriada por meio 
das práticas de gestão do conhecimento. Os autores Nonaka & Takeuchi (1997) estudaram a 
criação do conhecimento nas empresas e destacam o fato de que as empresas ocidentais 
consideram o conhecimento como sendo necessariamente “explícito”, do latim desdobrado, 
revelado, algo formal e sistemático, expresso em palavras , números e símbolos, sendo 
facilmente processado, transmitido e armazenado. 
 
Segundo aqueles autores, ancorados no sucesso dos sistemas de gestão japonês dos anos 70, 
o conhecimento explícito é apenas a ponta do iceberg e consideram que o conhecimento é 
basicamente tácito, do latim silencioso, secreto, algo altamente pessoal, isto é, formado pelas 
pessoas e dentro das pessoas. 
 
Sendo pessoal é dificilmente visível e exprimível de modo formal, sua transmissão e 
compartilhamento com os outros se torna difícil. Para que o conhecimento tácito possa ser 
comunicado e compartilhado dentro da organização, terá que ser convertido em palavras e de 
forma que qualquer um possa compreender. Segundo estes autores é exatamente durante 
esta conversão de tácito para explícito e novamente para tácito que o conhecimento 
organizacional é criado.  
 
Nonaka e Takeuchi (1997) em sua abordagem clássica para explicar a criação do 
conhecimento organizacional, fruto da interação entre os conhecimentos tácito e explícito 
assinalam que a organização deve encontrar meios para facilitar o acúmulo e a mobilização do 
saber individual, base da criação do conhecimento organizacional, e favorecer a ampliação das 
comunidades de interação. 
 
Segundo Stewart (1998), a Web e a Internet são ferramentas extraordinárias para o 
compartilhamento e transferência do conhecimento explícito – o melhor meio para rápida e 



ampla disseminação do conhecimento já desenvolvido pela humanidade. Existem, no entanto, 
várias espécies de conhecimentos que envolvem elevada sensibilidade e contato humano. O 
aprendizado de uma língua, por exemplo, exige imersão e absorção tácitas além das 
explicações e exemplos sobre a gramática e o vocabulário. O aprendiz não irá incorporar as 
entonações e inflexões naturais do idioma enquanto não conviver algum tempo com os 
falantes da língua-mãe. Outro exemplo citado por Stewart é a culinária. A receita é muito útil, 
mas, a certa altura é preciso literalmente “botar a mão na massa” para dominar os segredos 
escondidos. 
 
Segundo Barton L.( 1998) e Garvin (1993), a empresa pode adquirir conhecimento fora de 
suas fronteiras, seja por meio da aquisição de indivíduos ou organizações que possuem o 
conhecimento desejado ou pela contratação de consultores externos . O financiamento de 
pesquisas universitárias associadas ao uso comercial dos resultados e o estabelecimento de 
joint-ventures, são outras formas de desenvolver o conhecimento das empresas. Para obter 
sucesso em qualquer uma das opções adotadas é fundamental um esforço gerencial no sentido 
de compartilhar o conhecimento para toda a organização e de retirar e absorver as fontes 
temporárias, enquanto elas estão disponíveis na empresa. 
 
Grant (1996) afirma que o papel primário da organização é a integração ou compartilhamento 
do conhecimento, gerando o desenvolvimento de competências que vão se transformar em 
vantagens competitivas. Quanto mais amplo o escopo do conhecimento integrado em uma 
competência, maior se torna a dificuldade de imitação.  
 
O desafio da gestão do conhecimento é conciliar recursos tecnológicos com os recursos 
humanos que detém o conhecimento. Não basta criar um banco de dados central contendo as 
informações e experiências que os funcionários possuem ou integrar os sistemas de 
informação como um todo.  
 
Tampouco devemos imaginar que a disponibilidade de ferramentas de TIC-Tecnologia da 
Informação e de Comunicações garanta o comprometimento do usuário com o seu uso e com a 
obtenção dos resultados planejados. A organização deve encarar a TIC como infra-estrutura 
operada por pessoas motivadas por um ambiente de confiança e cultura organizacional que 
reconhece e estimula as práticas da gestão do conhecimento. 
 
Cabe à empresa desenvolver a habilidade de alinhar e integrar o conhecimento dos vários 
especialistas em termos da estratégia do negócio, ponderando as alternativas de centrar o 
conhecimento em um grupo de indivíduos ou distribuí-lo entre vários grupos com o risco de 
afetar a eficiência da organização. 
 
2.1- Explorando os efeitos da gestão do conhecimento sobre a inovação 
 
O tema GC vem provocando interesse sistemático pela relevância do conhecimento na 
competitividade das empresas e também pelo questionamento quanto à efetividade dos 
investimentos realizados nesta direção. 
 
Este trabalho levanta a hipótese de que as empresas inovadoras aplicam a GC como 
orientação estratégica e procura descrever as práticas de GC adotadas por estas empresas 
usando para isso o Estudo de Benchmarking desenvolvido pela Embraco em 2003.  
 
Explorando as relações entre a GC e a inovação nas empresas, os autores Gloet, M e 
Terziovki,M (2004), constataram em pesquisa aplicada sobre 70 empresas australianas e 
neozelandesas, que as práticas de gestão do conhecimento contribuem para a performance de 
inovação quando as empresas adotam simultaneamente uma gestão flexível de recursos 
humanos com práticas rígidas de TI-Tecnologia da Informação. 
 
Em outro estudo, com objetivo de avaliar impactos das práticas de GC sobre três tipos de 
inovação, Darroch,J e McNaughton, R, pesquisaram 443 empresas da Nova Zelândia e 
concluíram que a aquisição do conhecimento e a capacidade de resposta das empresas ao 



conhecimento são mais importantes para a inovação do que a disseminação do conhecimento 
na organização.  
 
Terra (2001) reconhece que a principal vantagem competitiva das empresas baseia-se no 
capital humano ou no conhecimento tácito de seus funcionários e conceitua que: 
 
“A Gestão do Conhecimento está dessa maneira, intrinsecamente ligada à capacidade das 
empresas em utilizar e combinar as várias fontes e tipos de conhecimento organizacional para 
desenvolverem competências específicas e capacidade inovadora, que se traduzem, 
permanentemente em novos produtos, processos, sistemas gerenciais e liderança de 
mercado”. (grifo dos autores) 
 
Fleury e Fleury (1995), trabalham a importância do aprendizado interativo para o sucesso da 
inovação, destacando a necessidade das empresas em focalizar a implementação de 
mecanismos capazes de transformar conhecimento em competência que, pode ser entendida 
como a capacidade de identificar, associar e integrar recursos em produtos e serviços: inovar. 
 
3- Estudo de Benchmarking Embraco 
 
O objetivo do estudo foi identificar o que estão fazendo e quais são as práticas que as 
organizações líderes em inovação vêm aplicando na GC. Para tanto foram contatadas 18 
empresas selecionadas pelos autores do trabalho conforme a projeção externa dos seus 
programas e pela sua classificação no MAKE AWARD 2003 (Most Admired Knowledge 
Companies). Este prêmio é concedido pelo Instituto Teleos dos Estados Unidos às empresas 
que mais se destacaram na aplicação da GC. A metodologia empregada consistiu de duas 
fases: na primeira fase foram enviados questionários para as 18 organizações que aceitaram 
participar do estudo. Destas, 15 retornaram o questionário respondido e na segunda fase 
foram realizadas entrevistas em 08 empresas escolhidas entre as 15 através de critérios 
específicos. 
 
Os questionários foram respondidos por pessoas efetivamente responsáveis por práticas (ou 
áreas funcionais) de GC nas organizações, garantindo domínio do assunto em questão. O 
questionário composto de 19 perguntas, com a possibilidade de escolha de mais de uma 
alternativa, abordou temas tais como: 
 
� Estratégia de gestão de conhecimento, 
� Proteção do conhecimento,  
� Ambiente voltado ao compartilhamento, 
� Processos de compartilhamento de conhecimento,  
� Melhores práticas,  
� Aprendizagem organizacional,  
� Ambiente que facilite o contato entre as pessoas,  
� Conhecimento tácito,  
� Captura de conhecimento explícito e sua organização, 
� Ferramentas da tecnologia da informação em utilização, 
� Colaboração,  
� Comunidades de prática,  
� Medição dos resultados das ações de gestão do conhecimento, 
� Resultados organizacionais obtidos com a gestão do conhecimento,  
� Estrutura de pessoas voltada à gestão do conhecimento,  
� Aprendizados e dificuldades na implantação de programas e estratégias de GC. 
 
3.1- Análise dos resultados 
 
Analisando o relatório da primeira fase, contendo as respostas de quinze empresas ao 
questionário, destacamos as seguintes conclusões: 
 
 



� 100% das empresas adotam a gestão do conhecimento como objetivo de alavancar a 
inovação mediante o fluxo do conhecimento que circula pela organização; 
� 93% tem processos para organizar e recuperar o conhecimento explícito.  
� 80% tem implantado ferramentas de e-learning. 
� 73% estimulam e tem um processo formatado para apoiar o desenvolvimento de 
Comunidades de Prática (grupos de emails, team-tools,comunidades virtuais ,etc.)  
� 73% possuem recursos para proteger o conhecimento contra usos impróprios (dentro e fora 
da organização) e quanto contra roubos (internos e externos a organização). 
� 67% têm sistemas para o mapeamento da localização de tipos específicos de conhecimento 
e disponibiliza ferramentas para o trabalho em grupo –groupware.  
� 66% das empresas buscam um compromisso entre o foco na captura do conhecimento e o 
foco na criação de ambientes e processos que facilitem o compartilhamento do conhecimento. 
� 60% dispõem de processos para reutilização de conhecimentos e aprendizado a partir dos 
erros. 
� 53% responderam que o local de trabalho não utiliza divisórias e 47% planejam novas 
construções ou reformas com lay-out facilitando o contato entre as pessoas. 
� 47% tem um processo implantado para medir os resultados das ações de GC. 
 
Ainda na fase 1, o questionário incluiu nas perguntas 10 a 19 questões qualitativas cujas 
respostas nos permitiram destacar as seguintes práticas : 
 
� O conhecimento tácito é mapeado através de uma ferramenta que permite ao colaborador 
descrever suas habilidades, conhecimentos, comunidades, hobbies,etc. Também são 
empregadas bases de dados indicando os conhecimentos e experiência dos profissionais . 
� As organizações utilizam-se de ferramentas eletrônicas para compartilhar o conhecimento 
tácito facilitando o contato entre as pessoas. Outras empresas dão ênfase aos eventos que 
coloquem as pessoas em contato presencial com o mesmo objetivo. 
� A maioria das empresas organiza e recupera o conhecimento explícito estruturando bases 
de informação / conhecimento com altos índices de taxonomia que permitam, através de 
ferramentas de busca ou fácil navegação, acessar o que se deseja no futuro. 
� As formas de medição dos resultados obtidos com a GC são tanto quantitativas como 
qualitativas. A vinculação com o BSC-Balanced Scored Card é uma tendência. 
� A implantação bem sucedida dos programas de GC depende de ouvir os clientes internos, 
deve ocorrer “de cima para baixo e de baixo para cima”, deve considerar as pessoas, os 
processos e não apenas as ferramentas de TI cujo uso deve ser contextualizado. 
� As empresas reconhecem os efeitos positivos da GC sobre seus resultados através da 
alavancagem da inovação na organização, evitando a duplicação de esforços, na melhora do 
atendimento aos clientes, na redução no tempo despendido em busca de informações e 
conhecimento, na maior agilidade na prospecção de negócios e das decisões, etc. 
 
Na fase 2, os autores do estudo realizaram entrevistas em profundidade com oito organizações 
utilizando um roteiro básico, acrescido de configurações especiais conforme a empresa. As 
principais conclusões desta fase foram: 
 
� A estratégia de GC deve necessariamente derivar e estar atrelada a estratégia da 
organização. Ou seja, as ações, iniciativas e processos de GC devem auxiliar a organização a 
alcançar os objetivos estratégicos. A alta liderança deve demonstrar com ações e 
comportamentos que realmente acredita que o conhecimento é o ativo mais importante e em 
função disto a sua gestão eficaz vai proporcionar vantagens competitivas. 
� As organizações reconhecem que o conhecimento é o ativo intelectual mais valioso e sua 
proteção deve ser considerada estratégica. A atitude comum constatada foi o estabelecimento 
de níveis de acesso às bases de dados e sistemas de informação segundo o perfil do 
colaborador. O acesso é determinado por senhas dependentes do perfil e do sistema. 
� O compartilhamento de conhecimentos acontece através da utilização de ferramentas 
eletrônicas e através de práticas que incentivam o contato e o relacionamento face-a-face, 
focando seus esforços mais em uma ou em outra. 
� As empresas identificam nas Comunidades de Prática uma das formas mais eficazes de criar 
conhecimento e compartilhar o já existente, especialmente o conhecimento tácito. 



� A aprendizagem dos colaboradores é reconhecida pelas empresas como estratégica e uma 
das formas mais eficientes de buscar, criar e compartilhar o conhecimento, além de contribuir 
para criar uma cultura favorável a GC. 
� As empresas consideram de extrema importância o estabelecimento de processos e 
indicadores para medir o resultado das ações de GC. 
 
4-Considerações Finais: 
 
A Gestão do Conhecimento - GC vem sendo objeto de estudo e de programas de implantação 
em empresas desde meados dos anos 90 com maior ênfase nos EUA e na Europa. E no Brasil? 
Seu apogeu, em termos de congressos, seminários, cursos, artigos científicos e artigos em 
revistas, ocorreu nos anos 2001 e 2002. A GC é considerada modismo dos anos 90 por alguns 
autores que se ocupam dos temas ligados à gestão de empresas. Outros têm dificuldade em 
aceitar a GC como um processo de gestão, muitas vezes pela dificuldade de se vincular o 
processo de gestão do conhecimento a resultados concretos e visíveis. 
 
O entendimento da GC e a implementação de suas práticas não são amplamente reconhecidos 
pela maioria das empresas no Brasil como ferramenta capaz de alavancar o processo de 
inovação e a aprendizagem organizacional. Esta percepção pode originar-se em grande parte 
do desconhecimento destes conceitos e também pela tendência de se considerar a inovação 
como inovação radical e ignorar o conceito mais amplo que inclui a melhorias de processos e 
outras inovações incrementais. 
 
A análise crítica das evidências reveladas pelo estudo Embraco mostra que todas as empresas 
buscaram a inovação através de práticas de GC confirmando a hipótese inicial de que 
empresas inovadoras adotam a GC como orientação estratégica. 
 
As empresas pesquisadas podem ser consideradas empresas intensivas em conhecimento, isto 
é, cujos produtos tem forte conteúdo de conhecimento. São organizações em que a 
administração da produção é altamente sensível aos processos de cooperação, de criatividade, 
de inovação e de aprendizagem da parte dos empregados (ALVESSON, 2001; DAVEL & 
TREMBLAY, 2004).  
 
A análise nos permitiu compreender que a implantação da gestão do conhecimento que atua 
efetivamente como uma ferramenta adequada ao processo de inovação, também concorre 
para mudanças e transformações que muitas vezes fogem à programação da empresa, 
alterando rotinas e comportamentos, podendo constituir-se em riscos para as empresas. 
Todavia as empresas analisadas identificaram a GC e suas práticas como um fator 
contributório para melhoria dos resultados em geral da empresa. 
 
Assim, pode-se considerar que o processo inovador na empresa está associado ao 
conhecimento, enquanto recurso capaz de promover novas combinações produtivas, 
enfrentando riscos e resistências para gerar novas competências ao processo de aprendizagem 
organizacional as quais podem certamente ser alavancadas positivamente pelas práticas de 
GC. 
 
O estudo evidenciou ainda que a maioria das empresas aplica recursos elevados em 
ferramentas de TI para suportar as práticas decorrentes da GC. As respostas obtidas no estudo 
reforçam a conclusão de que estes investimentos são essenciais, mas desde que precedidos 
por uma revisão nos processos de gestão de modo a favorecer a comunicação e maior 
participação dos clientes internos. A implantação bem sucedida de um programa de Gestão do 
Conhecimento pode contribuir com o processo de inovação quando favorece uma avaliação 
crítica de produtos e de processos e cria espaço apropriado para a experimentação e utilização 
de novos conhecimentos. 
 
Tendo em vista que as empresas constituem o principal foco da aprendizagem e agentes da 
inovação no sistema produtivo, impõe-se a exigência de novos modelos de gestão que 
adotem: informação como insumo intensivo, processos flexíveis, estrutura horizontal, áreas 



integradas, constante troca de informação entre funcionários, utilização intensiva de tecnologia 
e educação continuada. (BARTON L. 1998), 
 
Este novo tipo de empresa terá que desenvolver novas relações de trabalho, pois a capacidade 
inovadora decorre fundamentalmente do conhecimento e das relações de trabalho baseadas na 
confiança entre colaboradores e entre eles e a empresa.  
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