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RESUMO 

 

 

Os temas ‘gestão do conhecimento’ e ‘inovação’ têm atraído considerável atenção e 

estimulado a realização de diversos estudos, embora sejam escassas as pesquisas 

focadas no terceiro setor. Diante desse cenário, surge a motivação para a realização 

deste trabalho, cujo objetivo é avaliar as contribuições dos capacitadores do 

conhecimento e das práticas de inovação para as estratégias de sobrevivência e 

avanço da Junior Achievement de Minas Gerais, organização do terceiro setor que 

tem como missão a difusão da educação empreendedora. Para alcançar a finalidade 

proposta, realizou-se uma pesquisa, levada a efeito através de um estudo de caso 

descritivo, com abordagem qualitativa. A unidade de observação foi composta por 

sete colaboradores, constituídos pela gerente geral, gestores e assistentes de 

gestão de projetos, responsável pela comunicação e marketing e responsável pela 

logística. Foram realizadas entrevistas individuais que buscaram identificar os 

capacitadores do conhecimento e práticas de Inovação na JAMG. As análises foram 

fundamentadas nos modelos teóricos de Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) para os 

capacitadores do conhecimento e pelos de Chesbrough (2012) e Lindegaard (2011) 

para a inovação. Os resultados alcançados indicaram a utilização de quatro dos 

capacitadores do conhecimento (instilar a visão do conhecimento, gerenciar as 

conversas, identificar os ativistas do conhecimento e criar o contexto capacitante), 

bem como de diversas práticas de inovação na organização, tendo sido 

evidenciadas suas contribuições para as estratégias de sobrevivência e avanço da 

organização. 

 

Palavras-chave: Administração. Capacitadores do conhecimento. Inovação. 

Estratégias de sobrevivência e avanço. Junior Achievement de Minas Gerais.  



ABSTRACT 

 

 

The subjects 'knowledge management' and 'innovation' has attracted considerable 

attention and stimulated a series of studies, although little research has been focused 

on the third sector. Given this scenario, emerges the motivation for this work, whose 

objective is to evaluate the contributions of the enablers of knowledge and practices 

of innovation for strategies of survival and advancement of Junior Achievement of 

Minas Gerais, third sector organization whose mission is the diffusion of 

entrepreneurial education. To achieve the purposes, we carried out a survey, 

performed through a descriptive case study with a qualitative approach. The 

observation unit was composed of seven employees, consisting of the General 

Manager, managers and project assistants, responsible for marketing and 

communications and responsible for logistics. Individual interviews were conducted in 

order to identify the enablers of knowledge and innovation practices in JAMG. The 

analyzes were based on theoretical models of Von Krogh, Ichijo and Nonaka (2001) 

for the enablers of knowledge and by Chesbrough (2012) and Lindegaard (2011) for 

innovation. The results obtained indicated the use of four of the enablers of 

knowledge (knowledge instill vision, manage conversations, identify knowledge 

activists and create the enabling context), as well as several innovative practices in 

the organization, having been highlighted their contributions for strategies of survival 

and advancement of the organization. 

 

Keywords: Administration. Enablers of knowledge. Innovation. Strategies for survival 

and advancement. Junior Achievement of Minas Gerais.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O acirramento da concorrência no ambiente empresarial tem exigido, de maneira 

crescente, uma contínua renovação de conceitos, seja das formas de gestão, seja 

da maneira de obter os conhecimentos necessários ao sucesso dos negócios. 

 

Com o enfraquecimento dos modelos de gestão organizacionais adotados desde a 

Revolução Industrial e a ascensão da chamada “era do conhecimento”, as 

organizações se aperceberam de que o conhecimento – e não mais o acesso a 

recursos naturais abundantes, mão de obra barata ou tecnologia – se transformou 

no fator determinante para o estabelecimento e manutenção de vantagens 

competitivas que lhes garantam sobrevivência e expansão (DRUCKER, 1993). 

 

A realidade de um mercado cada vez mais interligado e disputado vem agravar as 

pressões por ganhos de eficiência, aumento da produtividade e ampliação do 

espaço, e tem levado as organizações – sejam elas privadas, públicas ou do terceiro 

setor – a buscarem o desenvolvimento de ferramentas que lhes assegurem uma 

adequada gestão do conhecimento, tido como “o único diferencial competitivo” 

(DRUCKER, 1993, p. 16), e, assim, criar vantagens competitivas sustentáveis. 

 

A eclosão da crise financeira global de 2008 e seus desdobramentos, até hoje não 

solucionados, vêm agravar este processo, exigindo de governos e organizações 

novas posturas em busca da restauração do equilíbrio econômico e social, impondo 

a racionalização de custos e também a preocupação com a sustentabilidade, 

estimulando os processos de inovação como forma de se atingir vários destes 

objetivos. 

 

O Brasil, considerado a sétima economia global (PORTAL G1, 2013), e que vem 

consolidando sua posição de destaque dentro do bloco econômico constituído pelos 

BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), não se mantém à parte deste 

processo de urgência no aumento de competitividade. Antes, insere-se nele de 

maneira crescente, haja vista a dependência do setor externo para a viabilização de 

sua economia. 
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O governo brasileiro, com o objetivo de reduzir o impacto dos fatores que ocasionam 

a baixa produtividade do país, vem implementando todo um rol de políticas públicas 

que visam estimular a inovação e a competitividade, sobretudo de setores 

considerados estratégicos, pela sua dependência aos mercados externos ou pelo 

uso intensivo de mão de obra. (PORTAL BRASIL, 2013). 

 

No entanto, sabe-se que nenhum governo tem conseguido atender a todas as 

demandas surgidas em suas sociedades. Na esteira dessas demandas não 

atendidas, cidadãos oriundos da sociedade civil, e também dos setores público e 

privado, passaram a se organizar sob a égide do voluntariado, agregando seus 

múltiplos conhecimentos e criando o chamado terceiro setor. Essa parcela da 

sociedade vem ocupando espaços cada vez mais significativos e colaborando 

ativamente com os governos para o encaminhamento e solução de questões 

relevantes para a sociedade, e promovendo o resgate e a inserção social de um 

número crescente de pessoas (BNDES, 2001; COSTA, 2005). 

 

Porém, essas organizações também sofrem uma pressão permanente pelo aumento 

da eficiência e ganho de produtividade em seus processos gerenciais, bem como 

pela maior efetividade na aplicação dos recursos disponíveis, ainda mais quando se 

sabe que contam com orçamentos bastante restritos, provindos, em sua maioria, de 

doações (BNDES, 2001). 

 

Neste sentido, a criação do conhecimento e a inovação, sobretudo da chamada 

inovação aberta – ou colaborativa –, constitui para essas organizações uma 

possibilidade real de se manterem ativas e atuantes, valendo-se de ferramentas de 

custo bastante reduzido e, portanto, adequados à sua dotação orçamentária. 

 

Conhecimento e inovação sempre caminharam juntos. Nonaka e Takeuchi (1997) 

vinculam a criação do conhecimento organizacional e sua adequada gestão (difusão 

e incorporação a novos produtos, processos e serviços), como fatores determinantes 

para o processo de inovação contínua (incremental e em espiral) e o consequente 

aumento da competitividade das organizações. 
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Na tentativa de fortalecer o processo de criação do conhecimento, ao qual atribuem 

certa fragilidade nas empresas, Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001, p. 17-19) 

propõem a utilização de instrumentos de apoio, que possam auxiliar de forma 

estruturada a condução do processo de criação do conhecimento. A esses 

elementos facilitadores do conhecimento os autores denominam capacitadores para 

o conhecimento, quais sejam: 1) instilar a visão do conhecimento, 2) gerenciar as 

conversas, 3) mobilizar os ativistas do conhecimento, 4) criar o contexto capacitante 

e 5) globalizar o conhecimento local, que serão apresentados nesta dissertação em 

item específico. 

 

Além de identificarem as barreiras e facilitadores para a criação do conhecimento, 

Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) sugerem uma nova maneira de construir a 

estratégia organizacional, cindindo-a em dois momentos distintos e complementares, 

representados pela estratégia de sobrevivência e pela estratégia de avanço (vide 

item 2.1.4.4). De acordo com esses autores, as organizações devem agir tanto para 

garantir a manutenção das condições existentes no momento atual – seu 

posicionamento no mercado, margens de lucratividade e vantagens competitivas 

(estratégia de sobrevivência) –, quanto para alavancá-las no futuro, ampliando seus 

resultados e posicionamento no mercado –, para o que o conhecimento e a inovação 

são considerados como os elementos preponderantes (estratégia de avanço). 

 

A inovação e os processos inovativos têm, para as organizações e suas estratégias, 

um papel fundamental. Schumpeter (1942), considerado uma das referências no 

estudo deste constructo, afirma que o desenvolvimento econômico é consequência 

do processo dinâmico e contínuo de inovações que se sucedem, fortalecendo, dessa 

maneira, junto às organizações, a noção da importância desse processo para que 

consigam obter vantagens competitivas que lhes garantam a dianteira em seus 

negócios. 

 

Já Chesbrough (2012) e Lindegaard (2011), expoentes desta vertente relativamente 

nova do conhecimento chamada “inovação aberta”, ou colaborativa, propõem o uso 

dos conhecimentos disponíveis em qualquer parte da cadeia de geração de valor 

para que as organizações ampliem sua base de conhecimentos, desenvolvam novas 

capacidades e aumentem sua competitividade. 



14 
 

1.1 Problema da pesquisa 

 

 

Os temas ‘gestão do conhecimento’ e ‘inovação’ têm atraído considerável atenção 

da academia e das organizações e motivado a realização de diversas pesquisas. No 

entanto, são escassos os estudos focados no terceiro setor, mais ainda tendo-se em 

mente a junção desses dois constructos e seu impacto na elaboração de estratégias 

que confiram às organizações condições de sobrevivência e avanço. 

 

Dessa maneira, para suprir esta lacuna, considerou-se oportuna a realização de um 

estudo que viesse ampliar o conhecimento acerca da influência dos constructos 

“gestão do conhecimento” e “inovação” para as estratégias de sobrevivência e 

avanço em organizações do terceiro setor, buscando-se mitigar a escassez de 

estudos sobre o tema. 

 

Para o atingimento do objetivo proposto, escolheu-se para a realização desta 

pesquisa a Junior Achievement de Minas Gerais (JAMG). A JAMG é a representação 

local da maior e mais antiga organização de fomento à educação empreendedora no 

mundo, sendo que, para o cumprimento da sua missão – a difusão da educação 

empreendedora –, o conhecimento e a inovação caracterizam-se como seus 

principais produtos e também seus principais ativos (JAMG, 2013). 

 

 

1.2 Pergunta norteadora 

 

 

Assim sendo, partir desta contextualização, a pergunta norteadora desta pesquisa é: 

 

Quais são as contribuições dos capacitadores do conhecimento e das práticas 

de inovação para as estratégias de sobrevivência e avanço em uma 

organização do terceiro setor? 
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1.3 Objetivos geral e específicos 

 

 

Buscando responder à pergunta norteadora, estabeleceu-se como objetivo geral:  

 Identificar as contribuições dos capacitadores do conhecimento e das práticas de 

inovação para as estratégias de sobrevivência e avanço na Junior Achievement 

de Minas Gerais - JAMG.  

 

E como objetivos específicos: 

 Identificar os capacitadores do conhecimento utilizados na JAMG;  

 Avaliar as contribuições dos capacitadores para as estratégias de sobrevivência e 

avanço; 

 Identificar as práticas de inovação utilizadas na JAMG; 

 Avaliar as contribuições dessas práticas para as estratégias de sobrevivência e 

avanço. 

 

 

1.4 Justificativas 

 

 

As justificativas que embasaram a realização desta pesquisa são assim 

apresentadas. 

 

Dada a escassez de estudos acadêmicos voltados para o terceiro setor, sobretudo 

abordando os constructos “gestão do conhecimento” e “inovação” e seu impacto 

sobre a elaboração de estratégias organizacionais, estimou-se poder contribuir, 

através da elaboração dessa pesquisa, para ampliar o conhecimento desses temas 

no meio acadêmico. 

 

Outra contribuição possível seria a de trazer para o meio acadêmico elementos que 

demonstrassem a influência dos constructos “gestão do conhecimento” e “inovação” 

para os resultados das organizações do terceiro setor, com a aplicação de modelo 

teórico proposto por Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001). 
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Já para a organização escolhida, esta pesquisa justifica-se pela possibilidade de se 

apresentar e sugerir elementos de melhoria, de aumento de eficiência em seus 

processos de criar e difundir o conhecimento, apoiado e ampliado pela ferramenta 

de inovação, bem como identificar como está sendo construída a estratégia 

organizacional, tanto para a dimensão sobrevivência quanto para a de avanço. 

 

E, para o pesquisador, o trabalho irá qualificá-lo em novas áreas do conhecimento, 

que lhe serão úteis em sua carreira acadêmica e profissional, ao mesmo tempo que 

irá permitir a produção e entrega de um diagnóstico que venha a contribuir para o 

fortalecimento da causa empreendedora da organização pesquisada. Ressalte-se, 

por importante, que o pesquisador é voluntário dos programas nesta organização 

desde 2003, ano de sua fundação em Minas Gerais. 

 

 

1.5 Estrutura da dissertação 

 

 

Esta dissertação está estruturada em seis capítulos, sendo o primeiro representado 

por esta introdução, que vem contextualizar o tema e apresentar o problema, a 

questão norteadora, os objetivos e as justificativas. 

 

A revisão da bibliografia quanto à gestão do conhecimento, inovação e inovação 

aberta é tratada no segundo capítulo, que apresenta os principais autores que 

serviram de referência para estes constructos. 

 

O terceiro capítulo descreve os procedimentos metodológicos utilizados. 

 

A apresentação da organização pesquisada, seu histórico no mundo, no Brasil e em 

Minas Gerais compõem o quarto capítulo. 

 

Os resultados da pesquisa são apresentados e discutidos no quinto capítulo e; o 

sexto capítulo trata das considerações finais, recomendações e limitações da 

pesquisa. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Este capítulo apresenta os conceitos principais sobre gestão do conhecimento e 

inovação e está dividido em quatro partes. A primeira (2.1) contextualiza e embasa o 

tema gestão do conhecimento. A segunda parte (2.2) apresenta a conceituação, a 

tipologia, os modelos e ferramentas de gestão da inovação. Já na terceira (2.3) 

discorre-se sobre as contribuições dos capacitadores do conhecimento e das 

práticas de inovação para as estratégias de sobrevivência e avanço em uma 

organização do terceiro setor, objetivo maior desta pesquisa. Finalmente, a quarta 

parte (2.4) trata do marco teórico escolhido para dar sustentação a esta dissertação. 

 

 

2.1 Gestão do conhecimento 

 

 

Neste primeiro item, serão apresentados os principais conceitos acerca do 

constructo conhecimento, a evolução histórica do tema, suas dimensões, modelos 

para gerenciá-lo e as principais práticas encontradas na literatura. 

 

 

2.1.1 O conhecimento ao longo da história 

 

 

O conhecimento sempre esteve presente na vida da humanidade. Das eras 

primitivas à era contemporânea, ele permeou todo o processo evolutivo da espécie e 

foi o fator decisivo para o sucesso daqueles que o possuíam  fossem pessoas, 

organizações ou nações. Stewart (1998, p. 5) faz da vitória dos guerreiros primitivos, 

que aprenderam a fundir o ferro e assim derrotaram os adversários que ainda 

utilizavam armas de bronze, um exemplo, acrescentando que “não é à toa que 

somos chamados homo sapiens, o homem que pensa”. 

 

Para Drucker (1993, p. 3), a Revolução Industrial e a consolidação do capitalismo 

como um sistema econômico global foram eventos possíveis a partir do 
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estabelecimento de uma nova e radicalmente diferente compreensão do que era o 

conhecimento e de sua aplicação, que migrou da dimensão do ser para se vincular à 

dimensão do fazer, transformando-se então em um recurso e adquirindo uma 

utilidade. Além desses eventos, ocorre neste momento outra transformação 

fundamental, que imprime uma nova dinâmica à velocidade e alcance das 

transformações econômicas, sociais e políticas da época: a mudança da 

propriedade do conhecimento  que sempre fora privada  tornando-se, então, 

pública. 

 

Como consequência, no período compreendido entre os séculos XVIII a XX, o 

conhecimento e sua aplicação produziram ondas transformadoras, que se iniciaram 

na Revolução Industrial (com seus efeitos sobre a forma de produção, tecnologias e 

produtos, e também com a separação do fator de produção homem-conhecimento), 

evoluindo para a Revolução da Produtividade (com efeitos transformadores sobre o 

trabalho e convertendo a chamada classe proletária na nova classe média urbana). 

Por fim, a Revolução Gerencial, em que o conhecimento foi aplicado ao próprio 

conhecimento, tendo sido devolvido à dimensão humana, incorporado na pessoa do 

trabalhador e, assim, transformando-se no principal  senão no único fator de 

produção  segundo Drucker (1993, p. 4). 

 

No entanto, foi na esteira da passagem da economia baseada na industrialização 

para a economia da informação, e posteriormente para a economia do 

conhecimento, que este fator – o conhecimento – ganhou visibilidade e atraiu a 

atenção das organizações. Na verdade, a partir do impacto das mudanças 

contínuas, do acirramento da competição por mercados e pela necessidade 

premente de estabelecer ganhos de produtividade e diferenciais competitivos, as 

organizações e indivíduos se deram conta de que o fator de diferenciação havia 

migrado daqueles reconhecidamente tradicionais – capital, terra e trabalho – para o 

conhecimento, este valor existente no cerne dos indivíduos, dos grupos e também 

das organizações (DRUCKER, 1993; NONAKA, TAKEUCHI, 1997). 

 

Nas palavras de Drucker (1993, p. 16), o conhecimento é o novo e fundamental 

recurso econômico para a criação de riquezas e para o sucesso das organizações, 
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sendo que a geração de valor deriva diretamente da aplicação do conhecimento no 

trabalho (o fazer), através da inovação e do aumento da produtividade. Stewart 

(2002, p. 35) corrobora a posição de Drucker (1993) ao afirmar que “conhecimento é 

o que fazemos”. 

 

Stewart (1997, p. 5), seguindo o mesmo entendimento de Drucker (1993), também 

vislumbra esta transformação do conhecimento no fator econômico mais importante 

para os indivíduos, organizações e nações. Em sua dimensão imaterial, o 

conhecimento possui mais relevância do que os produtos (materiais) gerados pela 

Era Industrial. 

 

No mesmo sentido, Davenport e Prusak (2003, p. 20) ressaltam a sustentabilidade 

do conhecimento: 

 
[...] A vantagem do conhecimento é sustentável porque gera retornos 
crescentes e dianteiras continuadas. Ao contrário dos ativos materiais, que 
diminuem à medida que são usados, os ativos do conhecimento aumentam 
com o uso. 
  

Mas, afinal, o que é o conhecimento? O próximo item conceitua este constructo. 

 

 

2.1.2 O conhecimento 

 

 

Pode-se iniciar esta conceituação, estabelecendo-se o que não é conhecimento. 

Uma vez que diversos autores utilizam as palavras informação e conhecimento 

como sinônimos, empregando-as nos textos com o mesmo sentido, torna-se 

necessário estabelecer uma diferenciação para as mesmas.  

 

Davenport e Prusak (1998, p. 1) apresentam a diferença entre dado, informação e 

conhecimento: 

 
Por mais primário que possa soar, é importante frisar que dado, informação 
e conhecimento não são sinônimos. O sucesso ou o 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. 
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O conceito de dados remete ao registro de fatos ou transações objetivas. Em si 

mesmos os dados não fornecem juízos de valor, probabilidades ou permitem que 

sejam tecidas conclusões ou sirvam para apoiar a tomada de decisões. Davenport e 

Prusak (1998, p. 1) definem dados como sendo “um conjunto de fatos distintos e 

objetivos, relativos a eventos”. Não obstante não possuírem a capacidade de 

fornecer conclusões, são a matéria prima que gera a informação. 

 

Já a informação, por sua vez, é um dado ao qual foi acrescentado um significado. 

Esta metamorfose ocorre quando os dados são submetidos a processos de análise 

ou contextualizados, adquirindo desta forma um significado específico, que poderá 

variar em função do contexto analisado; ou seja, o mesmo dado, analisado sob 

contextos diferentes, pode gerar conclusões também diferentes. Davenport e Prusak 

(1998, p. 1) propõem a utilização dos seguintes procedimentos para transformar 

dados em informações: contextualização, categorização, cálculo, correção e 

condensação. 

 

Nonaka e Takeuchi (1997, p. 63) teorizam na mesma direção ao afirmarem que: 

 
A informação proporciona um novo ponto de vista para a interpretação de 
eventos ou objetos, o que torna visíveis significados antes invisíveis ou 
lança luz sobre conexões inesperadas. Por isso, a informação é um meio 
material necessário para construir o conhecimento. 
 

O conhecimento, por fim, situa-se no topo desta escala valorativa, que vai 

incorporando graus de importância, na medida em que seu conteúdo venha a ter 

valor agregado. 

 

Davenport e Prusak (1998, p. 6) definem conhecimento como sendo: 

 
[...] uma mistura fluida de experiência condensada, valores, informação 
contextual e insight experimentado, a qual proporciona uma estrutura para a 
avaliação e incorporação de novas experiências e informações. Ele tem 
origem e é aplicado na mente dos conhecedores. Nas organizações, ele 
costuma estar embutido não só em documentos ou repositórios, mas 
também em rotinas, processos, práticas e normas organizacionais. 
 

Os autores ressaltam que a transformação da informação em conhecimento ocorre 

através de trabalho intelectual desempenhado pelos indivíduos. O conhecimento 

será encontrado na esfera individual ou nos grupos de pessoas ou ainda na 

observação das rotinas organizacionais estabelecidas. 
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Stewart (2002, p. 31) discute a importância do conhecimento: 

 
[...] conhecimento não é soma, é agregação, interação, acumulação. Os 
dados e as informações conectam entre si para formar conhecimento: [...] o 
conhecimento envolve expertise. Para alcançá-lo é preciso tempo. O 
conhecimento dura mais que a informação – e por vezes é eterno. 
 

Importante notar que, ao contrário dos autores citados, Stewart (2002, p. 31) não se 

preocupa nem se concentra na definição do que sejam dados, informação e 

conhecimento. Prefere apenas separá-los em dois grupos a fim de demonstrar sua 

diferença de valor ou de grau: dados e informação de um lado, conhecimento de 

outro. Para ilustrar esta evolução de dados em informação e, desta para o 

conhecimento, utiliza-se a FIG.1. 

 

 

Figura 1 - Processo de criação do conhecimento 

Fonte: Kukla e Kruglianskas (2003, p. 151) - Adaptado de Davenport e 
Prusak (1998, p. 2-7) 

 

No bojo da elaboração de seu modelo de criação de conhecimento organizacional, 

Nonaka e Takeuchi (1997, p. 63) se debruçam por sobre um grande referencial, que 

inclui filosofia oriental e ocidental, a epistemologia e a ontologia, entre outros 
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elementos, para definir o conhecimento, sem, no entanto, dar-lhe uma forma 

definitiva. Preferem, antes disso, diferenciá-lo da informação, incorporando 

qualificações que denotam agregação de valor: “Conhecimento diz respeito a 

crenças e compromissos”, “Conhecimento é uma função de uma atitude, perspectiva 

ou intenção específica”, ou ainda, “Conhecimento está relacionado à ação”. 

 

Nonaka e Takeuchi (1997, p. 63) adotam uma definição de conhecimento como 

sendo “uma crença verdadeira justificada”, alertando que essa definição se 

contrapõe àquela tradicionalmente aceita no Ocidente, que categoriza o 

conhecimento como uma “verdade”, relacionam-no com o absoluto e o colocam 

numa dimensão não humana, contrariamente à visão dos autores que o consideram 

como sendo “um processo humano dinâmico de justificar a crença pessoal com 

relação à verdade”. 

 

Portanto, através das conceituações apresentadas pelos diversos autores, é 

possível inferir que o conhecimento é criado pelo ser humano através de seus 

valores, crenças, experiências, informações, interações e relacionamentos. Para 

Nonaka e Takeuchi (1997, p. 65), esta é a dimensão ontológica do conhecimento: a 

organização não pode criar conhecimento sem a existência dos indivíduos; pode sim 

estimulá-los a criar e compartilhar o conhecimento, ampliando o conhecimento 

organizacional através de processos adequados. É possível, também, reconhecer a 

proximidade do conhecimento com a ação, com a geração de valor para o indivíduo, 

grupos de indivíduos e organizações. Há, porém, o desafio de trazer à superfície (e 

à possibilidade de compartilhamento e interação) o conhecimento que está no íntimo 

do indivíduo. 

 

É disto que trata a segunda dimensão para a criação do conhecimento – a 

epistemológica –, que categoriza o conhecimento como tácito ou explícito. Nonaka e 

Takeuchi (1997, p. 7-67) adotam os conceitos de Michael Polanyi (1966) para 

classificá-lo desta forma: conhecimento tácito como sendo um conjunto de saberes 

pessoais, desenvolvidos através das experiências, percepções, valores e modelos 

mentais, difíceis de serem externalizados, compartilhados e transmitidos. São 

eminentemente subjetivos. Na visão dos teóricos japoneses, este é o conhecimento 

mais precioso (NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p. 7). 
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Já o conhecimento explícito, por outro lado, é objetivo, externalizado seja através de 

palavras ou de registros formais, tais como documentos, relatórios, livros, registros 

numéricos e procedimentos organizacionais, o que lhe confere o caráter de ser 

facilmente difundido entre indivíduos, diretamente ou com o auxílio da tecnologia. 

Este, o conhecimento explícito, é o conhecimento que atrai as atenções e o foco dos 

gerentes e teóricos ocidentais (NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p. 7). 

 

No entanto, na formulação de seu modelo dinâmico de criação do conhecimento, 

Nonaka e Takeuchi (1997), ao contrário de outras correntes teóricas que buscam 

definir qual das duas instâncias é a mais relevante, consideram que ambas as 

dimensões são importantes e complementares. É através da interação dessas duas 

dimensões – a tácita e a explícita –, processo nomeado como “conversão do 

conhecimento”, que ocorre a criação do conhecimento, primeiramente no nível do 

indivíduo e, caso existam condições organizacionais propícias, compartilhamento 

para o grupo e para a organização, havendo, então, a criação do conhecimento 

organizacional. 

 

Choo (2003) caminha na mesma direção de Nonaka e Takeuchi (1997) ao afirmar 

ser da interação dos conhecimentos implícito (tácito) e explícito que o conhecimento 

novo é gerado, havendo direcionamento e gestão organizacional para que este 

processo ocorra. O conhecimento implícito dos indivíduos – carregado de sentido e 

construído por anos de experiência no fazer – se externaliza e se combina com 

processos para produzir o conhecimento novo, o conhecimento organizacional, que 

será objeto do próximo item. 

 

 

2.1.3 O conhecimento organizacional 

 

 

Como já ressaltado, a busca pelo estabelecimento de vantagens competitivas tem 

sido a tônica das organizações nesta sociedade do conhecimento (DRUCKER, 

1993). O conhecimento organizacional como fonte destas vantagens tem sido 

estudado intensamente e são diversas as perspectivas desenvolvidas na tentativa 

de sua compreensão. 
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Desta forma, para Davenport e Prusak (2003, p. 20), o conhecimento organizacional 

e sua adequada utilização são a chave para o estabelecimento de vantagens 

competitivas sustentáveis.  

 

Stewart (1997) afirma que a informação e o conhecimento se transformaram em 

“produtos econômicos”, artigos fundamentais para a definição de posições nesta 

revolução econômica gerada pela era da informação. O capital intelectual, definido 

pelo autor como sendo a soma dos saberes individuais encontrados nas pessoas 

que compõem uma organização e que lhes confere vantagem competitiva (p. 11), 

define as chances de sucesso dos indivíduos, empresas e nações.  

 
[...] O conhecimento tornou-se o principal ingrediente do que produzimos, 
fazemos, compramos e vendemos. Resultado: administrá-lo – encontrar e 
estimular o capital intelectual armazená-lo, vendê-lo e compartilhá-lo – 
tornou-se a tarefa econômica mais importante dos indivíduos, das empresas 
e dos países. 
 

Mas é através das contribuições de Nonaka e Takeuchi (1997) que um novo 

entendimento acerca do conhecimento organizacional será formado: o que afirma 

ser a criação do conhecimento uma tarefa estratégica das organizações e 

considerada a única capaz de fomentar um processo de inovação contínua que lhes 

garanta a dianteira competitiva. Esta visão, elaborada através da observação de 

diversas organizações japonesas, se contrapõe à visão ocidental, que vê as 

organizações apenas como máquinas para processar o conhecimento. 

 

Ao reportarem suas observações das corporações japonesas, Nonaka e Takeuchi 

(1997) indicam que o fator de diferenciação dessas organizações é sua capacidade 

de criar conhecimento novo a partir de um ambiente propício à externalização do 

conhecimento tácito, sua combinação com o explícito  através do processo de 

conversão  e, por fim, sua difusão pelo grupo e incorporação em novos produtos, 

processos e sistemas: o conhecimento próximo da ação. 

 

O processo de criação de conhecimento é interativo e grupal e, se bem conduzido, 

amplia os conhecimentos dos indivíduos envolvidos, do grupo e pode ser cristalizado 

em novo conhecimento organizacional. Nonaka e Takeuchi (1997, p. 1) acrescentam 

que as empresas japonesas são “peritas em fomentar a inovação de forma contínua, 
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incremental e em espiral” através da criação do conhecimento, o que justifica sua 

competitividade. 

 

Ao contrário da visão ocidental, que vê apenas o indivíduo como agente para a 

criação e apropriação do conhecimento, no modelo dinâmico proposto por Nonaka e 

Takeuchi (1997) são considerados três níveis: o do indivíduo, do grupo e da 

organização (sua dimensão ontológica). Juntas, estas dimensões irão interagir no 

chamado processo de conversão do conhecimento, derivado em quatro etapas, 

quais sejam: socialização, externalização, combinação e internalização. Os autores 

relatam que a teoria organizacional dá destaque a três dessas etapas, à exceção da 

etapa externalização, que, de acordo com os mesmos, não teve o tratamento 

adequado. 

 

A FIG. 2 ilustra estes quatro processos, que serão descritos a seguir.  

 

 

Figura 2 - Formas de conversão do conhecimento nas 
organizações (visão epistemológica) 

Fonte: Adaptado de Nonaka e Takeuchi (1997) 

 

- Socialização: esta primeira etapa do processo de conversão do conhecimento diz 

respeito à partilha e geração de conhecimento tácito entre os indivíduos. Isso ocorre, 

basicamente, através da troca de experiências e não pela transferência de 

informações. O exemplo é a interação entre os mestres e seus aprendizes: o 
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processo de transferência do conhecimento (de tácito para tácito) se dá pela 

observação, imitação e prática do aprendiz, focado na experiência de seu mestre. 

Nas organizações, este processo pode ser observado no desenvolvimento de 

funcionários que se espelham na experiência de seus iguais para adquirir 

conhecimento e novas competências. A palavra-chave para a compreensão desta 

etapa é compartilhamento de experiências e sua dimensão é a tácita-tácita. 

 

- Externalização: nesta etapa, os conhecimentos tácitos são externalizados e 

transformados em conhecimento explícito, sob a forma de conceitos, metáforas, 

analogias, hipóteses ou modelos. Como a linguagem – seja falada ou escrita  não 

consegue por vezes transmitir a essência do que se pretende, é nesta etapa que 

ocorrem o diálogo, o debate e a reflexão para que seja obtido o entendimento 

adequado e estabelecido o conceito buscado. Para os autores, a conversão do 

conhecimento de tácito em explícito representa a perfeição do processo de criação 

do conhecimento. De acordo com Gonçalves (2010, p. 32), na conversão pela 

externalização ocorre a apropriação dos saberes individuais fragmentados pelo 

grupo, pelo coletivo. 

 

- Combinação: nesta fase, conjuntos de conhecimentos explícitos são 

compartilhados formalmente entre indivíduos e organizações, através de reuniões, 

treinamentos, documentos, uso da tecnologia e, assim, recombinados, 

reconfigurados, acrescidos e transformados potencialmente em novos 

conhecimentos. A interação dos indivíduos é fundamental para que ocorra esta 

conversão do conhecimento explícito em explícito, sendo que os autores dão 

destaque ao papel da média gerência como exemplo de agentes deste tipo de 

conversão nas organizações. 

 

- Internalização: nesta etapa ocorre a incorporação das experiências e 

conhecimentos adquiridos através das etapas anteriores (socialização, 

externalização e combinação) no nível dos indivíduos, ou seja, o conhecimento 

explícito se transforma novamente em tácito na interioridade do indivíduo. E para 

que este novo conhecimento seja transformado em conhecimento organizacional, é 

preciso socializá-lo novamente entre os membros do grupo, dando início a mais uma 
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rodada do processo de conversão do conhecimento: a chamada espiral de criação 

do conhecimento. 

  

Para Nonaka e Takeuchi (1997), a contribuição de cada uma dessas quatro etapas 

ou fases da criação do conhecimento é específica e complementar. E as 

caracterizam como “conhecimento compartilhado” (obtido na socialização e 

representado pelos saberes tácitos de cada indivíduo), “conhecimento conceitual” 

(gerado através do diálogo e debate por sobre o conhecimento externalizado na 

busca pela definição de conceitos comuns), “conhecimento sistêmico” (obtido pela 

combinação dos saberes e que gera novos produtos, processos ou serviços) e 

“conhecimento operacional” (o know-how incorporado no processo da internalização, 

ou seja, na conversão do conhecimento explícito em tácito). 

 

Os autores ressaltam que cada um dos quatro processos de conversão do 

conhecimento, vistos isoladamente, não são eficientes para a criação do 

conhecimento organizacional: é a sua combinação que os potencializa. Além disso, 

para a ocorrência de cada uma das etapas da conversão, pressupõe-se a existência 

de fatores de apoio, tais como interação (na etapa de socialização), a promoção do 

de diálogo e de reflexões coletivas (na externalização), a agregação do 

conhecimento novo ao já estabelecido e sua difusão sob a forma de novo produto, 

serviço ou processo gerencial (para a combinação) e o aprender fazendo (na 

internalização). Esta explicação antecipa, de certa forma, o conceito do contexto 

capacitante. Portanto, é da interação contínua do conhecimento tácito e explícito 

através desses quatro processos que o conhecimento organizacional é criado e são 

oportunizadas as inovações. 

 

Após demonstrar como se dá a criação do conhecimento no nível epistemológico 

(conhecimento tácito e explícito – indivíduo e organização), Nonaka e Takeuchi 

(1997) abordam a outra dimensão para que este processo ocorra: a ontológica, que 

trata da estratificação dos agentes produtores do conhecimento  o indivíduo, o 

grupo, a organização e até a dimensão interorganizacional. Reforçando a ideia de 

que o conhecimento se origina no nível do indivíduo, apregoam que cabe às 

organizações criar as condições adequadas à externalização do conhecimento tácito 
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individual, ampliando-o para o grupo e para a organização através da aplicação do 

processo da conversão do conhecimento. 

 

A interação dinâmica entre as dimensões epistemológica (tácito-explícito / indivíduo-

grupo) e ontológica (indivíduo-grupo-organização) é representada pela “espiral do 

conhecimento”, figura que explicita a criação e disseminação do conhecimento entre 

os diversos níveis ontológicos, partindo de sua base, o conhecimento tácito do 

indivíduo, sendo “ampliado organizacionalmente” até seu estabelecimento em níveis 

ontológicos superiores: o conhecimento organizacional.  

 

A FIG. 3 ilustra a espiral do conhecimento. Partindo da dimensão ontológica básica 

(o indivíduo), eleva-se à medida que interage, até atingir o topo, representado pelo 

conhecimento organizacional. 

 

Figura 3 - Espiral da criação do conhecimento organizacional 

Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997) 

 

Conforme pregam Nonaka e Takeuchi (1997, p. 83), cabe às empresas criar o 

ambiente organizacional adequado à promoção do conhecimento, o chamado “ba” 

ou contexto capacitante. A criação desta ambiência favorável à troca, ampliação e 

disseminação do conhecimento e do aprendizado é também citada por Von Krogh, 

Ichijo e Nonaka (2001), por Choo (2003) e Alvarenga Neto (2008), como sendo um 

contexto gerado através de ações planejadas que apoiam o grupo em sua interação 



29 
 

para que o conhecimento seja gerado, primeiramente, no nível do indivíduo e, 

posteriormente, ao nível da organização. Alvarenga Neto (2008, p. 148) esclarece 

que: 

 
Em outras palavras, o contexto capacitante pode ser traduzido pelo conjunto 
de condições favoráveis que devem ser propiciadas pela organização com 
vistas a possibilitar o compartilhamento e a aprendizagem, as ideias e 
inovações, além da tolerância a “erros honestos” e a solução colaborativa 
de problemas, dentre outros. 
 

Para tanto, Nonaka e Takeuchi (1997) apontam cinco elementos-chave a serem 

usados pelas organizações para que ocorra a elevação da espiral do conhecimento. 

São eles:  

 

- Intenção: que pode ser representada pela manifestação das aspirações da 

organização em atingir metas estabelecidas. É normalmente expressa pela 

estratégia organizacional e deve ficar clara entre os grupos que a compõem para 

que todos possam partilhar destes valores e caminhar na mesma direção. Em 

relação à criação do conhecimento organizacional, cabe à organização desenvolver 

suas capacidades para adquirir, criar, acumular e explorar o conhecimento, bem 

como determinar o tipo do conhecimento a ser estabelecido, criando um sistema 

gerencial para apoiá-lo (p. 83). Os autores acrescentam que a intenção 

organizacional é “carregada de valor” e que serve como um instrumento coletivo de 

validação do conhecimento. 

 

- Autonomia: as organizações criadoras de conhecimento estimulam a autonomia de 

seus colaboradores, percebendo que indivíduos autônomos possuem maior chance 

de criar contextos e circunstâncias inesperadas e, portanto, potencialmente 

criadoras do novo. Esta postura, ampliada para o nível do grupo, baseia-se na 

estrutura holográfica, na qual cada um individualmente é parte do todo, havendo 

compartilhamento das mesmas informações e ampliação das possibilidades de se 

criar o novo através da interação grupal. A reunião de um grupo em que a autonomia 

individual é estimulada amplia as perspectivas individuais, elevando-as a um nível 

maior. 

 

- Flutuação e caos criativo: esta condição para a promoção da espiral do 

conhecimento concentra-se no estímulo e promoção da interação entre a 
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organização e o ambiente externo. Através da inserção de um fato novo, uma 

ameaça real ou criada, os indivíduos e o grupo passam a pensar de forma diferente, 

refletindo sobre seus conceitos e formas de solucionar um problema colocado. Esta 

estratégia pode ser usada de forma a induzir a criação de conhecimento 

organizacional através da reflexão individual, trazida à manifestação pela 

externalização dos conhecimentos tácitos, renovados frente ao desafio proposto, 

real ou imaginário. A reflexão deve permear todo o processo para que o caos seja 

criativo e o resultado esperado – a criação de conhecimento – seja atingido. 

 

- Redundância: como redundância os autores conceituam a disponibilização de 

informações e conhecimentos por todo o grupo, independente de que eles sejam 

necessários para o desempenho imediato de suas funções na organização. Ao 

contrário de ser uma reprodução desnecessária de conhecimento, a redundância 

possibilita a criação de novo conhecimento através do compartilhamento grupal. 

Como formas de difusão do conhecimento organizacional tem-se a criação de 

equipes multifuncionais ou do “rodízio estratégico” de pessoal, principalmente entre 

áreas de conhecimento muito diferentes, encontros formais e informais. 

 

- Variedade de recursos: o conjunto de saberes e habilidades encontradas na 

organização deve refletir o ambiente externo, ou seja, para poder dar resposta 

efetiva aos desafios do ambiente, devem ser encontrados dentro da organização 

indivíduos possuidores de habilidades correspondentes. Isto pode ser potencializado 

pela organização através da disponibilização objetiva das informações e da 

interação entre os indivíduos. Uma forma de obter isso facilmente é através do 

estabelecimento de estruturas funcionais planas, horizontais, em que a fluência das 

informações necessárias à ação e adequação ao ambiente externo podem ocorrer 

com rapidez e eficiência, sem os impedimentos característicos de estruturas 

verticais, hierarquizadas, nas quais o conjunto de saberes da organização não está 

disponível para a equipe funcional. 

 

A exemplo de Nonaka e Takeuchi (1997), outros autores abordam a necessidade de 

as organizações estabelecerem estratégias para que o conhecimento tácito seja 

transformado em explícito, combinado e ampliado, para que o conhecimento 

organizacional seja estabelecido. 
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Davenport e Prusak (1998, p. 108-112) abordam, de forma convergente ao 

pensamento de Nonaka e Takeuchi (1997), a necessidade de as organizações 

criarem ambientes e contextos favoráveis para que o compartilhamento dos 

conhecimentos tácitos aconteça. Nas suas estratégias para a transferência do 

conhecimento, o contato humano é estimulado nas suas mais diversas formas, 

sejam elas formais ou informais (a socialização), sendo tratado como um diferencial 

com potencial para solucionar aquilo que a transferência de conhecimento 

institucionalizada não consegue produzir. 

 

Von Krogh, Ichijo e Nonaka asseveram que a criação do contexto capacitante é 

“condição fundamental para que o processo aconteça e o conhecimento seja 

gerado” (2001, p. 16). 

  

Neste contexto, vários autores ressaltam a importância do “capital intelectual”. 

Stewart (1998), ao definir “capital intelectual” como sendo o conjunto dos 

conhecimentos encontrados na dimensão dos indivíduos que compõem uma 

organização, reconhece que cabe às organizações desenvolver modelos gerenciais 

adequados à sua externalização e ao seu correto aproveitamento. Esta afirmativa 

também corrobora as ideias de Nonaka e Takeuchi no tocante à importância do 

estabelecimento do contexto capacitante para a geração do conhecimento. A 

apropriação dos conhecimentos individuais pela organização forma o “capital 

estrutural”, definido como o conhecimento explícito da organização e representado, 

entre outros, pelo know-how documentado, patentes registradas e sistemas. 

Incorpora, também, como dimensão importante, o “capital do cliente”, definido como 

o resultado dos relacionamentos entre a empresa e seus clientes, parceiros e 

fornecedores. 

  

Stewart (1998, p. 70) alinha-se às ideias de Nonaka e Takeuchi (1997) e de 

Davenport e Prusak (1998), no sentido da importância da interação para a 

construção do conhecimento organizacional. Este autor afirma ser através do 

processo da interação entre estas dimensões  humana, estrutural e do cliente  

(dimensões epistemológicas e ontológicas), que o conhecimento será formado: “o 

capital intelectual não é criado a partir de partes distintas de capital humano, 

estrutural e do cliente, mas do intercâmbio entre eles”. 
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Assim sendo, das considerações realizadas pelos autores citados, infere-se que a 

gestão do conhecimento é função preponderante para as organizações que desejam 

estar ou conquistar a vanguarda competitiva. Nas palavras de Stewart (1998, p. 

XVII), uma vez que o conhecimento se transformou no principal fator de produção, a 

correta gestão dos ativos intelectuais se transformou na tarefa mais importante das 

organizações. 

 

Desta forma, no próximo item serão apresentadas algumas das abordagens 

concernentes à gestão do conhecimento, procurando, da mesma forma adotada nos 

itens precedentes, listar aquelas convergentes para a realização desta pesquisa. 

 

 

2.1.4 Modelos de gestão do conhecimento 

 

 

A gestão do conhecimento ainda é matéria bastante recente, possuindo diversas 

interpretações e vertentes. O consenso encontrado em diversos teóricos é de que, 

uma vez que o conhecimento se transformou no ponto focal das empresas, há que 

gerenciá-lo, em benefício das partes envolvidas, para que resulte em geração de 

valor para o indivíduo e para a organização. 

 

As organizações, na busca pelo estabelecimento de conhecimentos e competências 

necessárias à sua sobrevivência e expansão, utilizam de ferramentas e teorias para 

identificar o que ainda não sabem, como desenvolver ou buscar estes saberes e 

como difundi-los pela organização. Perrotti (2004), citado por Gonçalves (2010, p. 

40), lista alguns questionamentos realizados pelas empresas:  

 O que a empresa sabe?  

 Como achar um conhecimento na organização?  

 Como não "reinventar a roda"?  

 Quais conhecimentos são vantagens competitivas?  

 Qual conhecimento vale a pena ser gerenciado?  

 Como gerenciar os diversos tipos de conhecimento? Explícito (patentes) ou tácito 

(gestão de recursos humanos, manutenção de talentos).  

 Como compartilhar, transferir, disseminar?  
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 O que precisamos saber?  

 Como aprender o que ainda não sabemos e precisamos?  

 Como aprender com os erros e não repeti-los?  

 Como utilizar o que se sabe para ser mais competitivo?  

 Como agir rapidamente na solução de problemas?  

 Como disseminar as melhores práticas? 

 

Desta forma, são muitos os modelos de gestão do conhecimento construídos e 

disponíveis na literatura. No entanto, para a elaboração desta pesquisa, optou-se 

por apresentar os modelos propostos por Nonaka e Takeuchi (1997), Probst et al. 

(2002) e Von Krogh et al. (2001). 

 

 

2.1.4.1 Modelo de Nonaka e Takeuchi 

 

 

Após apresentarem as formas através das quais ocorre a conversão do 

conhecimento e de demonstrarem quais são as condições organizacionais 

necessárias à sua construção, Nonaka e Takeuchi (1997, p. 96) propõem a criação 

de um modelo dinâmico, composto de cinco fases, para que ocorra a criação do 

conhecimento organizacional. 

 

É importante ressaltar que este modelo representa uma evolução e uma síntese dos 

conceitos até aqui desenvolvidos pelos autores, pelo que há uma clara identificação 

entre as etapas da conversão do conhecimento (socialização, externalização, 

combinação e internalização) e algumas das fases a serem descritas, representando 

sua evolução, através da incorporação crescente de conceitos. 

 

As cinco fases são: compartilhamento do conhecimento tácito, criação de conceitos, 

justificação dos conceitos, construção de um arquétipo e difusão interativa do 

conhecimento. 

 

- A primeira fase – compartilhamento do conhecimento tácito – é definida pelos 

autores como sendo a fase crítica do processo, uma vez que a organização não cria 
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conhecimento por si mesma, mas depende do compartilhamento dos conhecimentos 

tácitos existentes na dimensão individual, para criá-lo. Esta fase equivale à 

socialização, primeira forma de conversão do conhecimento. Nela, a organização 

age para estimular a interação de seus indivíduos (que podem inclusive ser externos 

à organização, tais como parceiros, clientes, fornecedores, etc.). Criadas as 

condições adequadas, há o conhecimento das experiências, preferências e modelos 

individuais entre os participantes do grupo. 

 

Os novos conceitos agregados pelos autores nesta fase são o campo de interação, 

caracterizado como a ambiência adequada a que a socialização aconteça, 

construindo-se a confiança entre os membros do grupo; as equipes 

autoorganizadas, compostas por indivíduos de múltipla formação, que trabalham 

juntas em cooperação para o atingimento de metas definidas; e a necessidade de 

que a organização lhes conceda elevado grau de autonomia. O papel da gerência 

(da média gerência, sobretudo) é o de estimular a partilha de conhecimentos tácitos 

entre os membros do grupo, de forma a liberar o conhecimento existente e preparar 

o grupo para as próximas etapas a serem desenvolvidas. 

 

- A segunda fase – criação de conceitos – é equivalente ao processo de 

externalização ocorrido no processo de conversão. Nela, a interação entre os 

componentes do grupo se aprofunda e, através de estímulos tais como indução, 

dedução ou abdução (uso de analogias e metáforas), ocorre o diálogo e a reflexão, a 

partir do que os conceitos externalizados são reelaborados pelos indivíduos. O tácito 

se torna explícito e resulta na formação de novos conceitos ou modelos mentais 

compartilhados. Há o uso da redundância, da flutuação e do caos, contribuindo para 

a mudança radical da forma de se pensar e, assim, criar novo conhecimento. 

 

- A terceira fase é a justificação de conceitos. Partindo-se da definição dos autores 

de que conhecimento é “crença verdadeira justificada”, nesta etapa, os novos 

conceitos criados por um indivíduo ou mesmo pelo grupo, através da aplicação das 

etapas anteriores, precisam ser validados pela organização. Isso se faz 

confrontando-se os conceitos e propostas desenvolvidas com o que a organização 

tem definido para si mesma e, também, validando se o produto ou conceito gerado 

irá contribuir de forma mais ampla para a sociedade. De acordo com os autores, 
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este processo deve ser conduzido tanto pela alta gestão, que valida as propostas 

frente à linha da organização, quanto à média gerência, responsável pela mediação 

entre o novo que está sendo proposto e a operação da empresa. Mais uma vez, a 

redundância é citada como elemento facilitador para a justificação dos conceitos 

criados, uma vez que todos os participantes partilham de informações relevantes à 

empresa. 

 

- A quarta fase – construção de um arquétipo – é a evolução natural daquilo que já 

foi justificado pelo grupo e pela organização: um novo conceito com sua 

consubstanciação em algo concreto, tangível, podendo ser representado por um 

protótipo – caso da criação ou desenvolvimento de um novo produto – ou de um 

modelo, para representar um novo sistema em desenvolvimento. Pode, ainda, 

representar um novo tipo de arranjo organizacional. Esta etapa equivale á 

combinação (terceira forma da conversão do conhecimento). Como características-

chave podem ser citadas a interação focada de grupos multidisciplinares que 

combinarão seus conhecimentos para a materialização deste conceito justificado. 

Novamente, o uso da redundância será elemento agregador e facilitador da equipe. 

Nonaka e Takeuchi (1997) ressaltam que nesta fase a autonomia e a flutuação não 

serão tão úteis ao desenvolvimento do processo, uma vez que o momento é de 

interação focada na concretização de um conceito já pacificado. 

 

- A quinta fase – difusão interativa do conhecimento – representa a espiral de 

criação do conhecimento. A entrega de um novo produto ou processo é o elo mais 

elevado de um processo que não tem fim. O novo conhecimento criado é difundido 

pela organização e incorporado ao seu conjunto de saberes explícito, dando origem 

a uma nova fase de desenvolvimento. Importante ressaltar que, conforme afiançam 

os autores, o processo de criação de conhecimento organizacional não é um 

processo fechado: as organizações do conhecimento têm fronteiras além de seus 

limites organizacionais, interagindo interorganizacionalmente e, portanto, difundindo 

novo conhecimento para além das fronteiras da organização. 

 

Os benefícios deste processo de gestão do conhecimento, ao contrário de se 

limitarem a setores específicos, servem para polinizar todos os níveis da 

organização do conhecimento, gerando novas levas de produção de novos 
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conhecimentos, ao que os autores chamam de “fertilização intersetorial” (NONAKA; 

TAKEUCHI, 1997, p. 102). 

 

Esta quinta fase evidencia o uso de diversos elementos facilitadores, quais sejam: a 

variedade de requisitos, a autonomia, a flutuação interna e a redundância, que 

juntos produzem um campo adequado à ação para que o novo conhecimento seja 

transformado em algo tangível e utilizável pela organização na busca pelo 

atingimento aos seus objetivos organizacionais. Neste aspecto, a intenção 

organizacional será o parâmetro que irá guiar o processo de difusão deste novo 

conhecimento, sempre dentro de critérios de alinhamento aos objetivos 

organizacionais. 

 

A FIG. 4 ilustra de forma clara as cinco fases de criação do conhecimento: 

 

 

Figura 4 - Modelo de cinco fases do processo de criação do conhecimento organizacional 

Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997, p. 96) 

 

Os pontos-chave deste modelo são a criação de um ambiente adequado para que 

os conhecimentos necessários à estratégia organizacional possam ser gerados, 

ficando claras as diversas ferramentas e processos de estímulo à conversão do 

conhecimento tácito contido nos indivíduos no conhecimento explícito 

organizacional. 
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A interação entre o grupo, a abertura ao externo, o desenvolvimento de 

competências e o alinhamento da ação da média e alta gerências aos objetivos 

organizacionais são determinantes para que o processo de transformação do 

conhecimento tácito em explícito aconteça em espiral e de forma contínua.  

 

 

2.1.4.2 Modelo de Probst, Raub e Romhardt  

 

 

Na elaboração de seu modelo para a gestão do conhecimento, Probst et al. (2002) 

apresentam seis etapas processuais a serem observadas pelas organizações, as 

quais denominaram elementos construtivos da gestão do conhecimento. São elas: 

identificação, aquisição, desenvolvimento, compartilhamento, utilização e retenção 

do conhecimento. 

 

De acordo com Gonçalves (2010, p. 48), a contribuição destes autores se dá pelo 

maior detalhamento na execução de cada uma das fases do processo e da 

incorporação de ferramentas para o estabelecimento de metas e a avaliação do 

conhecimento gerado, a partir do modelo proposto por Nonaka e Takeuchi (1997). 

 

Gonçalves (2010) detalha as seis etapas que compõem o modelo proposto: 

 Identificação do conhecimento: na qual a organização define quais são os 

conhecimentos críticos para o atingimento de suas metas e onde eles se 

localizam: dentro ou fora da organização; 

 Aquisição do conhecimento: nesta etapa a organização busca integrar 

conhecimento externo à sua base de conhecimento; 

 Desenvolvimento do conhecimento: a partir da integração dos elementos 

construtivos, a organização desenvolverá novos conhecimentos que podem ser 

explicitados através de novas habilidades, competências, ideias ou produtos; 

 Distribuição e compartilhamento do conhecimento: aqui ocorre a disseminação do 

conhecimento pela organização; 

 Utilização do conhecimento: aplicação do conhecimento criado objetivando-se a 

geração de valor para a organização; 
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 Preservação ou retenção do conhecimento: é a seleção e o registro formal dos 

saberes criados na organização para a criação da memória organizacional. 

 

A eficiência do modelo em questão está no inter-relacionamento dos elementos 

construtivos elencados, conforme pode ser vislumbrado na FIG. 5: 

 

 

Figura 5 - Elementos construtivos da gestão do conhecimento 

Fonte: Probst, Raub e Romhardt (2002) 

 

O processo tem início com o estabelecimento de metas claras quanto aos 

conhecimentos considerados críticos pela organização: o que ela sabe e, 

principalmente, o que ela não sabe e precisa saber. O mapeamento dos saberes da 

organização indica onde o conhecimento desejado se localiza: se dentro ou fora da 

organização, se já explicitado ou localizado no conhecimento tácito dos indivíduos.  

 

Estas etapas são fundamentais para que a gestão do conhecimento aconteça de 

forma eficaz e eficiente, orientando as seis etapas subsequentes propostas pelos 

autores. A verificação contínua do alinhamento entre os conhecimentos gerados e a 

estratégia e meta organizacional é a possibilidade trazida pela ferramenta de 
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mensuração. Além disto, os autores propõem o uso de diversas ferramentas de 

apoio ao processo de geração do conhecimento, para dar transparência e acesso as 

informações necessárias, tais como: mapas de conhecimento, listas de 

especialistas, páginas amarelas, topografias do conhecimento e intranet. Essas 

ferramentas agilizam a localização do conhecimento e de suas fontes, que podem 

ser internas ou externas à organização. 

 

A FIG. 6 mostra a estrutura de criação e a difusão do conhecimento pela 

organização. 

 

 

Figura 6 - Estrutura da base de conhecimento organizacional 

Fonte: Probst et al. (2002) 

 

Importante ressaltar o alerta feito pelos autores quanto à segunda etapa  a 

aquisição de conhecimentos  ao esclarecerem que parte importante dos 

conhecimentos necessários à organização se encontra fora dela, sendo preciso, 

portanto, o estabelecimento de relacionamentos com parceiros (fornecedores, 

clientes, consultores, concorrentes) para a captura e interiorização do conhecimento 

estabelecido nas metas da organização (PROBST et al., 2002, p. 90), que pode ser 

obtido, inclusive, através da aquisição ou incorporação de outras empresas. 

 

Já na etapa de retenção do conhecimento, os autores ressaltam que a escolha e 

registro do conhecimento gerado (seja ele representado por novas competências ou 

manualizado através de documentos) requer gestão adequada para que o 
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conhecimento não se torne obsoleto por falta de atualização ou mesmo seja 

descartado (PROBST et al., 2002, p. 175).  

 

Na conclusão, os autores ressaltam que o objetivo final do processo de gestão do 

conhecimento é a adequada utilização dos mesmos pela organização, gerando os 

resultados desejados. Ponderam, também, quanto à existência de fatores 

impeditivos a que os novos conhecimentos e competências sejam adequadamente 

utilizados em benefício da organização, haja vista a existência de resistências frente 

a situações novas, pelo que a gestão do conhecimento se faz muito necessária. 

 

 

2.1.4.3 Modelo de Von Krogh, Ichijo e Nonaka 

 

 
Estamos absolutamente convencidos de que não se gerencia o 
conhecimento, apenas capacita-se para o conhecimento. (VON KROGH; 
ICHIJO; NONAKA, 2001, prefácio). 

 

A partir da observação de como se deu a evolução das práticas da gestão do 

conhecimento nas organizações, Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) identificaram 

diversas barreiras que dificultam ou impedem a criação do conhecimento. 

Apresentaram, então, nesta obra, as questões que merecem atenção e ajuste e, 

para superá-las, propuseram a utilização de seu modelo de “capacitação para o 

conhecimento”. 

 

De início, registraram que, em grande número de empresas, a prática da chamada 

“gestão do conhecimento” resumia-se ao uso intensivo de sistemas e tecnologias de 

informação e do estabelecimento de controles e métricas, que, em vez de 

estimularem o processo de criação do conhecimento, o bloqueavam. Desta forma, 

perceberam um claro deslocamento de foco: da criação do conhecimento para o 

gerenciamento do mesmo (2001, p. 12). 

 

Reconheceram também, como importante barreira a ser eliminada, que os “assuntos 

do conhecimento” geralmente ficam confinados à responsabilidade de áreas 

específicas, tais como Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), recursos humanos ou de 
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tecnologia da informação, dissociando da alta gestão e do corpo operacional das 

empresas a noção de que a geração de conhecimento novo e de forma contínua é 

determinante para o sucesso organizacional e que deve envolver a todos para o seu 

atingimento. Em outras palavras, a necessidade da criação do conhecimento como 

fator estratégico para a organização não fica expresso no planejamento e estratégia 

organizacional, nem tampouco compõe o plano de ações das mesmas. 

 

Partindo destas constatações, Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001, p. 12) propõem a 

criação de um modelo, não de gestão, mas de “capacitação para o conhecimento”, 

que de fato é uma evolução natural dos modelos desenvolvidos anteriormente, tais 

como os de Nonaka e Takeuchi (1997), Probst et al. (2002), e que tem como pilares: 

 A inclusão, no referencial estratégico da organização, de que a criação do 

conhecimento organizacional é condição fundamental para sua sobrevivência e 

crescimento, de forma a traduzir com clareza para todas as instâncias da 

organização sua importância; 

 O alinhamento deste referencial estratégico aos planos de ação organizacionais, 

permitindo ações coordenadas para a promoção deste objetivo; e 

 A transformação do papel dos gerentes em protagonistas fundamentais para a 

promoção de todas as circunstâncias facilitadoras visando à criação e difusão do 

conhecimento na organização. 

 

Para a fundamentação teórica deste modelo, reafirmam os seguintes conceitos: 

 Conhecimento como sendo “crença verdadeira e justificada”, compartilhando o 

entendimento de Nonaka e Takeuchi (1997) e considerando o conhecimento 

“como uma construção da realidade” (2001, p. 15); 

 O reconhecimento das duas dimensões do conhecimento: a tácita e a explícita, 

sendo que a captura e transformação do conhecimento tácito em explícito é tarefa 

preponderante (e estratégica) da organização; 

 Confirmam a necessidade de se estabelecer o contexto capacitante como 

“espaço compartilhado que fomente novos relacionamentos” e que pode ser 

“físico, virtual, mental ou os três”, como condição fundamental para que o 

processo aconteça e o conhecimento seja gerado (2001, p. 16); e 

 Consideram que a criação do conhecimento organizacional se dá ao longo de 

cinco fases principais, quais sejam: compartilhamento do conhecimento tácito; 
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criação de conceitos; justificação de conceitos; construção de protótipos e 

nivelação do conhecimento, convergindo para o entendimento proposto nos 

modelos de Nonaka e Takeuchi (1997) e, também, pelo de Probst et al. (2002), 

este último ampliado pelo melhor detalhamento das etapas processuais. 

 

Outro ponto relevante do modelo é a identificação feita por Von Krogh, Ichijo e 

Nonaka (2001, p. 18-19) de que a necessidade de justificativa, explicação, 

persuasão e coesão humana  que caracteriza o processo de interação entre o 

indivíduo e o grupo para a criação do conhecimento  faz deste processo algo 

extremamente frágil. Assim sendo, propõem a utilização de ferramentas de apoio à 

criação do conhecimento, que venham proporcionar sustentação ao processo, 

elevando suas chances de sucesso. A este apoio chamam de “capacitadores para o 

conhecimento”, cujos conceitos serão apresentados no item que se segue. 

 

 

2.1.4.4 Os capacitadores para o conhecimento 

 

 

São cinco os chamados capacitadores para o conhecimento, caracterizando-se por: 

 Instilar a visão do conhecimento: capacidade de difundir, adequadamente e por 

todos os níveis da organização, a ideia de quão fundamental é para o sucesso 

dos negócios o processo de criação do conhecimento. É uma sinalização 

importante que irá mobilizar a equipe, predispondo-a ao processo; 

 Mobilizar os ativistas do conhecimento: diz respeito a conclamar à ação as 

lideranças, aquelas pessoas que irão formar, coordenar e estimular as equipes 

multidisciplinares envolvidas nas várias fases do processo de criação do 

conhecimento; 

 Criar o contexto capacitante, ou o ba, considerado pelos autores como o 

elemento-chave para que as outras fases da criação do conhecimento possam 

ocorrer. Os autores enfatizam a necessidade de estimular a solicitude, a 

humanização da equipe, como forma de criar o primeiro ambiente capacitante 

adequado: o indivíduo predisposto ao processo. Essa atitude de solicitude deve 

permear as relações e proporcionar uma maior e melhor interação entre os 

indivíduos das microcomunidades, definidas como agrupamentos constituídos por 
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elementos humanos com diversas formações e especificidades, vindos de 

localidades diferentes ou não (local ou global), que se somam para a consecução 

de um projeto comum. Esta proximidade proporciona maior conhecimento entre 

as partes e facilita as relações, fortalecendo o processo de criação do 

conhecimento. Nas palavras de Von Krogh, Ichijo e Nonaka, “a principal qualidade 

dos trabalhadores do conhecimento é o humanismo” (2001, p. 22); 

 Globalizar o conhecimento local, diz respeito à difusão, por todos os níveis da 

organização, dos conhecimentos gerados por grupos específicos ou 

microcomunidades. Os autores ressaltam a importância deste capacitador quando 

a criação e a utilização do conhecimento estão dissociadas no tempo e no 

espaço, havendo então a necessidade de difundi-lo para que novos 

conhecimentos possam vir a ser gerados. 

 O capacitador “gerenciar as conversas” foi deixado por último por ter sido 

considerado por Von Krogh, Ichijo e Nonaka como o mais impactante de todos, 

conforme pode ser percebido no QUADRO 1 (p. 44), uma vez que exerce forte 

influência sobre as cinco fases da criação do conhecimento, por estar ligado às 

pessoas, relacionamentos e à solicitude apregoada pelo modelo. Tendo em vista 

que as conversas ocorrem a todo momento e em todos os lugares, os autores 

recomendam às organizações geri-las de maneira adequada. Isso significa criar o 

contexto para que essa troca de informações e conhecimentos tácitos resulte na 

apropriação dos conhecimentos pelo grupo e, posteriormente, pela organização, 

transformando-os em explícitos, em proveito de todos os envolvidos.  

 

O QUADRO 1 apresenta esses cinco elementos e o grau de intensidade de cada 

um. 
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Capacitadores 
para o 

Conhecimento 

Compartilhamento 
do Conhecimento 

Tácito 

Criação de 
Conceitos 

Justificação 
de 

Conceitos 

Construção 
de 

Protótipos 

Nivelação do 
Conhecimen-

to 

Instilar a Visão  X XX X XX 

Gerenciar as 
Conversas 

XX XX XX XX XX 

Mobilizar os 
Ativistas 

 X X X XX 

Criar o 
Contexto 
Adequado 

X X XX X XX 

Globalizar o 
Conhecimento 

Local 
    XX 

Quadro 1 - Capacitadores para o conhecimento 

Fonte: Von Krogh et al. (2001, p. 18) 

 

Assim sendo, após apresentarem as barreiras e facilitadores para o processo de 

criação do conhecimento, Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) propõem uma nova 

abordagem à estratégia organizacional, expressa em duas visões distintas e 

complementares: as chamadas estratégias de sobrevivência e as estratégias de 

avanço, baseadas nas propostas de Von Krogh, Roos e Slocum (1994), e que 

podem ser visualizadas no QUADRO 2. 

 

  

Legenda: X significando intensidade e XX significando maior intensidade 
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e
to

ri
a
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Não 
implementada 

pelos 
concorrentes 

Economias de 
escopo potenciais 

Novos 
conhecimentos 

transferíveis 

Inovação 
radical 

Os que tentam, 
não conseguem 

reproduzir as 
vantagens 
originais 

Diferenciação 
potencial de 
produtos e 
serviços 

Quadro 2 - Referencial estratégico para o conhecimento 

Fonte: Von Krogh, Ichijo e Nonaka (1998, p. 93) 

 

Cabe ressaltar que a adoção dessa abordagem estratégica de sobrevivência e 

avanço pressupõe que a noção da importância vital do conhecimento e da sua 

criação de forma contínua para o sucesso da empresa já está incorporada 

explicitamente no referencial estratégico e nos planos de ação da organização, bem 

como entre as pessoas que a compõem. 

 

A estratégia de sobrevivência trabalha no tempo presente e seu objetivo é garantir a 

manutenção da posição conquistada pela empresa no mercado, suas vantagens 

competitivas atuais e suas margens de lucratividade. A palavra-chave para defini-la 

é manutenção e, para isto, os gerentes valem-se tanto dos conhecimentos 

exclusivos da organização (que compõem sua base de conhecimentos), quanto de 

conhecimentos públicos para a solução de quaisquer questões surgidas. Esta 
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conjugação amplia a base de conhecimentos da organização e age para acentuar 

seus pontos fortes e minimizar seus pontos fracos, capacitando a organização para 

aproveitar as oportunidades que surgem e neutralizar as ameaças do mercado. 

  

Para estabelecer as estratégias de sobrevivência, a organização, através de seus 

gerentes, parte de seu conhecimento do mercado atual, com suas oportunidades e 

ameaças e busca manter sua posição e influência sobre clientes e fornecedores, ao 

mesmo tempo que tenta dificultar a entrada de novos competidores em seu 

mercado. Conforme expresso no QUADRO 2, a transferência de conhecimento e a 

melhoria contínua são processos adotados nesse tipo de estratégia (VON KROGH; 

ICHIJO; NONAKA, 2001, p. 93). 

 

Porém, apesar da adoção de a estratégia de sobrevivência ser fundamental para a 

manutenção da empresa, ela não é suficiente para garantir seu futuro. De acordo 

com os autores, as empresas criadoras de conhecimento necessitam conjugá-la 

com a estratégia de avanço, cujas características serão apresentadas a seguir. 

 

A estratégia de avanço tem no futuro que se deseja para a organização o seu foco. 

Ao passo que na estratégia de sobrevivência a palavra-chave é manutenção, para a 

estratégia de avanço a palavra-chave é melhoria: de rentabilidade, de definição de 

mercados, de posicionamento, sendo que a inovação é seu principal instrumento. De 

acordo com Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001, p. 94), para a elaboração das 

estratégias de avanço, a experiência dos gerentes ou o conhecimento das condições 

atuais do mercado são pouco relevantes. Há que estimular os processos criativos e 

de visualização em que se considerem “novas imagens da empresa e de seu 

ambiente de negócios”, antevendo-se oportunidades e ameaças numa visão 

pragmática da posição da organização enquanto protagonista do setor em que se 

localiza. Essa prática possibilita que, ao influenciar a criação do mercado futuro, a 

organização amplie seu poder de negociação junto aos fornecedores e clientes, 

reduzindo o papel de seus concorrentes. Outro benefício possível é o fortalecimento 

de suas vantagens competitivas e a eliminação de seus pontos fracos através da 

construção de uma base de conhecimentos e recursos adequados a sua operação 

futura. Esse resultado futuro deve ser buscado através da interação com o ambiente 

externo, com o estabelecimento de parcerias com universidades, instituições de 
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pesquisa, especialistas, ou quaisquer instâncias geradoras e provedoras do 

conhecimento necessário para a organização atingir seus objetivos. 

  

Conforme ilustra o QUADRO 2 (p. 45), a inovação e a criação de conhecimento são 

os principais processos utilizados nas estratégias de avanço, visão que caminha na 

mesma percepção de diversos autores tais como Nonaka e Takeuchi (1997), Probst 

et al. (2002). 

 

De acordo com Fraga (2011, p. 26), a opção pela estratégia de sobrevivência é mais 

adequada, ou mais comumente observada, “em setores econômicos estáveis, 

estabelecidos e de concorrência menos acirrada”; ao contrário da opção pela 

estratégia de avanço, observada nos setores em crescimento acelerado, instáveis e 

de posição mercadológica altamente competitiva. 

 

Necessário acrescentar também que o aparente antagonismo entre as estratégias 

de sobrevivência e de avanço não retrata a realidade. Na verdade, as organizações 

necessitam conjugá-las para que o conhecimento seja criado e as vantagens 

competitivas, tanto as do tempo presente quanto as do futuro, sejam continuamente 

produzidas. E nessa associação das estratégias, a inovação exerce papel 

preponderante. 

 

Assim sendo, o próximo item deste referencial teórico aborda o constructo inovação 

em suas diversas faces, tipologias e graus, como ferramenta indispensável ao 

avanço das organizações. 

 

 

2.2 Inovação 

 

 

Após as considerações tecidas acerca da importância da inovação, neste item serão 

apresentados os principais conceitos sobre a inovação, suas tipologias, dimensões e 

graus. 
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2.2.1 A importância da inovação 

 

 

Intimamente ligados  o conhecimento e a inovação  vêm despertando interesse 

crescente das organizações contemporâneas, que buscam estabelecer vantagens 

competitivas sustentáveis, garantir sua sobrevivência e prosperar. De fato, Drucker 

(1993, p. XVI) já afirmava que a geração de valor e riqueza neste século XXI estaria 

vinculada à aplicação dos conhecimentos ao trabalho, através da inovação e do 

aumento da produtividade. 

 

Considerado como precursor dos estudos sobre inovação, Schumpeter (1934-1942) 

é citado no Manual de Oslo (2006, p. 36) e por Tidd et al. (2008, p. 27). Em suas 

formulações, este autor afirma que o desenvolvimento econômico é consequência 

do processo dinâmico e contínuo de inovações que se sucedem e promovem a 

chamada “destruição criativa”, no qual um novo padrão (de produtos ou processos) 

substitui o padrão anterior numa escala sem fim. Essas inovações em ritmo contínuo 

são levadas a efeito pelas organizações em sua busca por diferenciação competitiva 

e lucratividade, sendo o comportamento empreendedor a mola mestra desse 

processo. 

 

De acordo com Chesbrough (2012, p. 44), originalmente as inovações eram 

associadas às grandes corporações, notadamente às norte-americanas, que 

mantinham robustas estruturas de pesquisa e desenvolvimento (P&D), sendo por 

isso percebidas apenas na sua dimensão tecnológica: a geração de produtos 

inovadores produzidos por grandes indústrias para conquistarem mercados de 

massa. No entanto, a partir das mudanças estruturais causadas pela globalização e 

pelo uso intensivo da informação e das comunicações, o conceito de inovação 

transcendeu as dimensões originalmente a ele vinculadas (inventividade e 

tecnologia) e se ampliou para produtos, serviços, modelos de negócio e redes de 

interação, como uma resposta das organizações às profundas crises em que se 

viram envolvidas. 

 

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), através 

de seu Manual de Oslo (2006), oferece uma visão detalhada acerca da inovação, 
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através de conceitos, tipologias, dimensões, graus e formas de mensuração deste 

constructo. Logo de início, citando Schumpeter (1934), o Manual ressalta a 

importância de se distinguir invenção de inovação, sendo a primeira uma ideia e a 

segunda a implementação daquela trazida à ação, gerando resultados econômicos 

ou sociais concretos. 

 

Em suas duas primeiras edições (1992 e 1997), este Manual registrava apenas a 

dimensão tecnológica da inovação  com foco no produto e no processo  e 

somente em indústrias de transformação. No entanto, em sua terceira edição, como 

consequência do agravamento e intensificação da competição no mundo 

empresarial (para os quais a inovação é uma resposta), o Manual de Oslo (2006) 

ampliou sua abrangência, ao incorporar o conceito de inovação não tecnológica e 

reconhecer duas novas dimensões: a organizacional e a de marketing. Assim 

procedendo, expandiu a estrutura de mensuração da inovação para três novos 

campos ao reconhecer: 

 A ênfase na interação entre as empresas e instituições para a realização da 

inovação. Ou seja, extrapolou a visão de que inovação deve ser desenvolvida 

internamente pela área de P&D, incorporando a dimensão externa das 

organizações (outras organizações, universidades, centros de pesquisa, 

parceiros, clientes e até mesmo concorrentes) para que a inovação ocorra; 

 A importância da inovação em empresas de menor porte e que utilizam menos 

intensivamente áreas de pesquisa e desenvolvimento, sobretudo no setor de 

serviços e nas indústrias de transformação com baixa base tecnológica, em 

contraposição à visão de que somente grandes empresas, intensivas em uso de 

P&D, poderiam realizar a inovação; 

 O processo de inovação organizacional e de marketing, para os quais traça novas 

definições conceituais incorporadas ao Manual. 

 

A partir desta atualização, o Manual de Oslo (2006, p. 55) define inovação: 

 
[...] é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou 
significativamente melhorado, ou um processo ou um novo método de 
marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na 
organização do local de trabalho ou nas relações externas. 
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Davila et al. (2007) ampliam o conceito de inovação ao ressaltarem que, mais do 

que simplesmente representar uma necessidade para a sobrevivência das 

organizações, as inovações trazem em si um grande potencial, que pode ser 

utilizado pelas organizações para redefinir os padrões da indústria na qual estão 

inseridas. 

 

Já Chesbrough (2012, p. 1) faz afirmações contundentes logo no início de sua obra, 

ao afirmar que “a maioria das inovações fracassa. E as empresas que não inovam 

morrem”, justificando que a inovação é um processo inevitável, mas que precisa ser 

bem entendido e bem gerenciado, por envolver riscos de insucesso. 

 

Tidd e Bessant (2009) reconhecem que inovar é um processo importante, mas não é 

fácil de ser conduzido, o que é compartilhado por Davila et al. (2007), Terra (2007) e 

Terra et al. (2012). 

 

Após definir o conceito de inovação, é importante entender em que dimensões ela 

está categorizada, bem como os diferentes graus em que elas podem ser 

classificadas, o que será feito no próximo item. 

 

 

2.2.2 Dimensões e graus da inovação 

 

 

Conforme foi citado no item anterior, o Manual de Oslo (2006) categoriza as quatro 

dimensões da inovação como sendo: inovação de produto, de processo, de 

marketing e organizacional, as quais serão descritas a seguir:  

 Inovações em produto (produto entendido como bens e serviços) implicam 

alterações importantes em seu escopo, seja nas características que lhe são 

peculiares ou no uso originalmente planejado. Como exemplos tem-se a 

incorporação de tecnologias e o uso de materiais e componentes que melhorem 

sua funcionalidade (câmera digital). Quanto aos serviços, a evolução dos serviços 

bancários via internet é um exemplo pertinente; 

 Inovações em processo dizem respeito a mudanças profundas na forma de 

produção ou de distribuição de bens e serviços. Têm como objetivo a redução de 
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custos ou a agilização dos processos (aumento de sua velocidade e eficiência). 

As inovações de produto e de processo estão mais intimamente ligadas ao lado 

tecnológico, que as apoia; 

 As inovações em marketing possuem como característica o oferecimento ao 

mercado de produtos ou serviços utilizando de métodos ou canais 

significativamente diferentes daqueles tradicionalmente utilizados pela empresa. 

Podem ser representadas por um novo posicionamento para o mesmo produto, 

uma embalagem radicalmente diferente ou formas de colocação e precificação 

dos produtos ou serviços. Têm como foco a ampliação da fatia de mercado e, 

consequentemente, das vendas. Os sites de compras coletivas, atualmente em 

moda, são um bom exemplo desse tipo de inovação, no qual se vendem os 

mesmos produtos e serviços utilizando-se de uma estratégia diferente; 

 As inovações organizacionais dizem respeito a como as organizações se 

modificam para promover as inovações, reorganizando-se internamente, 

adaptando-se às novas necessidades e demandas. Abarcam desde as novas 

formas de organização física do espaço de trabalho, evoluindo para a redefinição 

das relações de trabalho (autonomia, liderança, hierarquia), indo até novas formas 

de interação com o externo, seja ele representado por parceiros, fornecedores, 

universidades e até concorrentes. Também podem significar novos modelos de 

negócio. Este tipo está ligado à chamada inovação aberta, que será descrita em 

item específico deste trabalho. 

 

O Manual de Oslo (2006, p. 56) ressalta que somente é considerado inovação aquilo 

que está efetivamente colocado em prática, e não o que se encontra apenas 

planejado ou inserido na estratégia das empresas: ele mede o resultado alcançado e 

não sua intenção. 

 

De forma semelhante, Schumpeter (1934), citado no Manual de Oslo (2006), 

classifica as inovações em dois tipos: as radicais, que provocam rupturas nos 

mercados através da introdução de novos produtos, processos ou modelos de 

negócio; e as incrementais, que são um processo de inovação contínua. Esse autor 

categoriza as inovações em cinco tipos: 

 Introdução de novos produtos; 

 Introdução de novos métodos de produção; 
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 Abertura de novos mercados; 

 Desenvolvimento de novas fontes provedoras de matérias primas e outros 

insumos; 

 Criação de novas estruturas de mercado em uma indústria. 

 

Gibson e Skarzynski (2008, p. 95) ampliam a categorização de inovação, incluindo 

várias outras fontes, para evitar o que chamam de “miopia quanto à inovação”: 

 Inovações tecnológicas; 

 Inovações em produtos; 

 Inovações em serviços; 

 Inovações operacionais; 

 Inovações de custo; 

 Inovações em experiência; 

 Inovações gerenciais; 

 Inovações no modelo empresarial; 

 Inovações no setor. 

 

Em estudos mais recentes, Johannessen et al. (2001), citados por Vasconcelos e 

Ferreira (in PAULA; MORAES, 2009, p. 2), situam que o consenso acerca da 

inovação “tem foco na novidade e no novo”. Já Tidd et al. (2008, p. 30) conceituam 

inovação como “mudança”, categorizando-a em quatro dimensões, os chamados 

quatro “Ps” da inovação: produto, processo, posição e paradigma: 

 Inovação de produto, como sendo as mudanças promovidas nos bens e serviços 

que uma organização oferta; 

 Inovação de processo, indicando as mudanças implementadas na forma de 

produzir ou distribuir os produtos e serviços da organização; 

 Inovação de posição, demonstrando as mudanças ocorridas no contexto pelo qual 

os produtos e serviços são ofertados e; 

 Inovação de paradigma, que indica uma mudança no modelo de negócio da 

organização. 

 

Essa classificação apresentada por Tidd et al. (2008) se aproxima das definições do 

Manual de Oslo (2006), que, por sua vez, referencia-se nas proposições iniciais de 
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Schumpeter (1934), indicando uma convergência na classificação das tipologias da 

inovação. 

 

Da mesma forma, os autores acima citados convergem na determinação do grau de 

novidade apresentado, seja no produto, no processo, na posição ou paradigma, que 

evoluem em uma escala que parte da inovação incremental (as mais discretas e 

contínuas) para as semirradicais, que conjugam elementos de novidade a elementos 

de manutenção, alcançando as radicais, que envolvem rupturas nos mercados. 

 

A FIG. 7 ilustra a chamada Matriz da Inovação, proposta por Davila et al. (2007): 

 

 

Figura 7 - Matriz da inovação 

Fonte: Davila et al. (2007) 

 

Ao apresentarem estes graus de inovação, Davila et al. (2007, p. 57) aclaram que 

cada uma delas é criada de uma forma específica, possuindo riscos e recompensas 

diferenciadas. É certo que as inovações incrementais, por serem desenvolvidas ao 

longo do tempo, envolvem riscos e investimentos menores, produzindo, da mesma 

forma, retornos mais discretos. Já as inovações radicais envolvem riscos 

consideráveis e, desta forma, podem possibilitar retornos muito mais significativos.  

 

Estes mesmos autores comparam a inovação incremental a um processo de solução 

de problemas, para o qual já se estabeleceu uma meta, mas tem-se que 

desenvolver as ferramentas para atingi-la; e as inovações radicais como sendo um 

processo exploratório para o desenvolvimento de algo completamente novo e que é 

desconhecido no início do processo, ampliando em muito seu risco de insucesso. A 
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história tem se caracterizado por ciclos longos de inovação incremental, interrompida 

pela ocorrência de uma inovação radical, que muda completamente o panorama 

organizacional e econômico, ao estabelecer um novo paradigma. 

 

Terra et al. (2012) concordam com este posicionamento e ressaltam uma 

particularidade do sistema de inovação brasileiro, o qual se vincula mais às 

inovações incrementais, função da cultura empresarial focada em programas de 

qualidade total e aumento de produtividade. Estes autores apresentam um esquema 

das principais características entre os dois modelos, como pode ser visto na FIG. 8: 

 

 

Figura 8 - Diferenças entre as características do processo de inovação incremental e 
radical 

Fonte: Adaptado de Terra et al. (2012) 

 

O ideal é a manutenção de um portfólio que combine as inovações incrementais com 

algumas semirradicais e com as radicais, de forma que as organizações, dentro de 

sua capacidade de investimento, atuem de forma a produzir a melhoria contínua ao 

mesmo tempo que buscam introduzir a inovação radical, conforme defendem Davila 

et al. (2007, p. 71). 

 

Da mesma forma que a categorização dos tipos de inovação aumenta, conforme o 

tema é estudado por vários autores, que vão ampliando seu entendimento, há 

também a proposição de diversos modelos para a gestão do processo de inovação 
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nas organizações, sendo que o presente estudo se aterá à comparação entre os 

modelos chamados fechado e aberto de inovação, que serão tratados no próximo 

item. 

 

 

2.2.3 Modelos de inovação: paradigma fechado x paradigma aberto 

 

 

Considerado como o precursor dos estudos e da expressão open innovation, ou 

inovação aberta, Chesbrough (2003) apresenta uma síntese de como se deu a 

evolução da maneira de se inovar, sobretudo na grande indústria norte-americana, 

ao longo do século XX e início do século XXI. 

 

Ao questionar sobre os motivos que levaram inúmeros conglomerados, então líderes 

de seus segmentos, a declinarem a ponto de se tornarem irrelevantes para o 

mercado, o autor recorre ao historiador da ciência Thomas Kuhn para afirmar que 

está se passando por uma “mudança de paradigma”, nomeando-os, então, de 

“inovação fechada” e “inovação aberta”. 

 

Forjado no ambiente organizacional do século XX, o modelo antigo, “inovação 

fechada”, preconizava que cabia à corporação desenvolver integralmente e 

internamente todo o processo de inovação, fosse ele de um novo produto ou 

processo, mantendo grandes e onerosos centros de pesquisa e desenvolvimento 

próprios, empregando centenas de pesquisadores e mantendo uma total distância 

das instituições externas. Em outras palavras, deveria manter o controle total e 

absoluto de todo o processo, do seu início ao fim. O produto do processo inovador 

ou ia para o mercado ou era mantido armazenado para aproveitamento futuro, o 

que, em muitos casos, não acontecia. A organização se beneficiava do chamado 

“círculo virtuoso”, gerado a partir das receitas significativas advindas da 

comercialização das suas inovações, que retornavam à companhia sob a forma de 

novos investimentos em P&D, o que realimentava e fortalecia o processo. 

(CHESBROUGH, 2003, p. 5). 
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A FIG. 9 ilustra o paradigma da inovação fechada para a gestão de P&D. As linhas 

mostram os limites da empresa. As ideias fluem para a empresa. 

 

Avanços tecnológicos fundamentais 

 

 

Investimento crescente em P&D                                                                    Novos produtos e atributos 

 

 

Vendas e receitas crescentes 

via modelo de negócio em vigor 

Figura 9 - O círculo virtuoso 

Fonte: Chesbrough (2012, p. 5) 

 

No entanto, o modelo fechado entrou em forte declínio, ou, nas palavras de 

Chesbrough (2003, p. 6), vivenciou um forte processo de erosão de suas bases, 

quais sejam: 

 Perda do conhecimento organizacional em função da mobilidade das pessoas 

altamente especializadas que, ao saírem das organizações, levavam consigo 

anos de aprendizagem; 

 Concorrência de novos centros de pesquisa, bancados por investimentos de risco, 

que, integrados ao mundo, rapidamente atingiam o patamar de excelência das 

corporações tradicionais; 

 Redução acelerada dos ciclos de vida de tecnologias desenvolvidas; 

 Modo de operação das novas companhias, que, em vez de investirem em 

grandes e onerosas estruturas de pesquisa, realizavam parcerias ou buscavam 

no mercado start-ups que lhes suprissem as necessidades. 

 

Também, de acordo com Tidd, Bessant e Pavitt (2008), as empresas elencam quatro 

motivos principais para aderirem à inovação aberta. São eles: 

 Reduzir o custo tecnológico ou de entrada no mercado;  

 Reduzir o risco de desenvolvimento ou de entrada no mercado;  

 Reduzir o tempo gasto para desenvolver ou comercializar novos produtos;  

 Promover a aprendizagem compartilhada.  
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Assim sendo, o modelo de inovação fechada, realizada na sua integralidade pela 

organização, desgastou-se, abrindo espaço para a “inovação aberta”, tratada a 

seguir. 

 

De acordo com Chesbrough (2003), este novo paradigma — a inovação aberta — 

derruba os limites entre a organização e o exterior. Neste novo modelo, as 

organizações se valem de sua base de conhecimentos e ideias internas e as 

conjugam com outras ideias úteis e complementares, que se encontrem fora de seus 

muros, numa busca contínua pela melhoria de sua performance. A mudança sobre a 

estrutura do modelo de negócios permite, inclusive, que ideias ou produtos da 

organização sejam comercializados através de outras organizações, criando valor 

antes não aproveitado. 

 

Lindegaard (2011) assevera que a opção pelo modelo de inovação aberta é a saída 

encontrada pelas organizações para sobreviverem em um mundo cada vez mais 

“caracterizado por entidades de negócios globais e pela partilha aberta de 

informações”. Interconectado, rápido, acessível: estas as características ambientais 

nas quais as corporações estão inseridas. 

 

Este autor justifica suas crenças através da observação de duas megatendências 

em evolução. A primeira delas diz respeito à transformação da inovação em uma 

prioridade (ou necessidade) global, deslocando os centros de pesquisa para fora das 

sedes das empresas e permitindo a abertura de seus processos a outros parceiros, 

em tempo integral; e a percepção do valor do conhecimento para o sucesso 

empresarial e o reconhecimento da dificuldade em retê-lo, em gerenciá-lo e difundi-

lo a bem da organização. 

 

Lindegaard (2011) chama essa megatendência de a “transparência do 

conhecimento”, como um indicador claro da facilidade e rapidez com que este bem 

tão precioso se espalha e se transfere para qualquer lugar, através das ferramentas 

de tecnologia da informação e das comunicações instantâneas e globais. A 

possibilidade de utilização das diversas plataformas digitais interativas conecta 

pessoas, difunde o conhecimento e eleva as possibilidades de acesso às 

informações e contatos necessários para as empresas (LINDEGAARD, 2011, p. 4). 
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A FIG. 10 ilustra a comparação do processo de geração de valor entre o paradigma 

da inovação fechada e o da inovação aberta, ficando patente a ampliação de suas 

possibilidades na geração e apropriação de valor. 

 

 

Figura 10 - Inovação fechada versus inovação aberta 

Fonte: Adaptado de Chesbrough (2003) 

 

No modelo antigo, todo o processo de criação acontecia no sentido da empresa para 

o mercado, da pesquisa e desenvolvimento (internos) para o mercado (externo). 

Existia somente um caminho e uma única direção. 

 

Já no novo paradigma, os limites da empresa estão tracejados, indicando 

possibilidades de que ideias e produtos possam “escapar” deste fluxo e sair dos 

limites da empresa, em direção a outros aproveitamentos mais imediatos e de 

geração de valor para os envolvidos. 

 

O QUADRO 3 mostra com clareza a diferença entre os princípios que regem os dois 

paradigmas.  
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Princípios da Inovação Fechada Princípios da Inovação Aberta 

Os melhores de nossa área trabalham para nós  Nem todos os melhores trabalham conosco. 
Precisamos contar com os melhores dentro e 
fora de nossa companhia. 

Para lucrar com P&D, nós mesmos precisamos 
descobrir, desenvolver e fornecer resultados. 

P&D externa pode criar valor significativo;  

P&D interna é necessária para conquistar 
determinada parte desse valor.  

Quando a descoberta é nossa, sempre a 
lançaremos antes no mercado. 

Não somos obrigados a gerar a pesquisa para 
poder lucrar com ela. 

A companhia que primeiro lança uma inovação 
no mercado sempre fica com esse mercado. 

Construir um modelo de negócio melhor é mais 
útil que chegar ao mercado primeiro. 

Se criarmos as melhores e mais numerosas 
ideias na indústria, o sucesso é garantido. 

Se fizermos o melhor uso de ideias internas e 
externas, o sucesso será nosso.  

Precisamos ter controle de nossas patentes 
intelectuais, de tal forma que os concorrentes 
não se beneficiem com nossas ideias. 

Temos de produzir receitas com a utilização, por 
terceiros, de nossas patentes e também 
devemos comprar patentes de terceiros sempre 
que isso aperfeiçoar nosso modelo de negócio.  

Quadro 3 - Contrastes entre princípios da inovação fechada e aberta 

Fonte: Chesbrough (2012, p. 10) 
 

Importante registrar que o processo de inovação aberta requer, como qualquer 

outro, sistemas gerenciais adequados a transformar esforços em valor gerado para 

as empresas e os envolvidos, conforme adverte Terra et al. (2012). 

 

Este autor também esclarece que não se deve confundir o processo de 

comunicação intensa e cada vez mais ampla que caracteriza a inovação aberta com 

as ferramentas disponíveis para facilitá-lo, como é o caso dos aplicativos disponíveis 

na internet, como Facebook, entre outros. 

 

Como em qualquer processo de mudança, é de se prever que surjam barreiras 

dificultadoras para a implantação deste novo paradigma. Assim sendo, Lindegaard 

(2011), valendo-se de pesquisa realizada em sua comunidade 15inno, hospedada 

no LinkedIn, reproduz os dez elementos sugeridos pela comunidade para a criação 

de uma cultura de inovação aberta: 

 Pessoas com habilidades para administrar relacionamentos com parceiros e 

clientes, além das competências profissionais requeridas para a função; 
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 Disposição para aceitar que nem todas as pessoas inteligentes trabalham em seu 

departamento, ou até mesmo para a sua companhia, e uma correspondente 

disposição para encontrar e trabalhar como pessoas inteligentes, sejam de dentro 

ou de fora da empresa; 

 Disposição para ajudar os funcionários a alcançarem o conhecimento e o 

entendimento sobre como uma ideia ou tecnologia se torna um negócio lucrativo, 

talvez ao desenvolver um programa de rotatividade de trabalho que até poderia 

engajar parceiros e clientes; 

 Entender que a falha representa uma oportunidade para aprender e disposição 

para recompensar esforços e formas de aprendizado. Falhar é um fato que faz 

parte da vida, das companhias que perseguem a inovação com seriedade, e a 

resposta de um líder tem um efeito enorme na cultura da companhia e, portanto, 

nos projetos futuros; 

 Dispensar o “não inventado aqui”. Se for feito o melhor uso das ideias internas e 

externas, o modelo de inovação aberta triunfará. Não é preciso possuir tudo e 

manter tudo sob as asas da organização. O lucro deve existir a partir da utilização 

que os outros fazem do processo de inovação. A propriedade intelectual de outros 

deve ser adquirida sempre que isso significar uma vantagem para o modelo 

comercial da organização interessada; 

 Disposição para equilibrar P&D externa e internamente. A externa como criação 

de valor, a interna para ter direito a uma parte desse valor; 

 Disposição para assumir riscos e, ao mesmo tempo, bom senso para equilibrar o 

nível de risco; 

 Aceitar que a inovação aberta de fato levanta assuntos referentes à propriedade 

intelectual. O departamento jurídico pode jogar na defesa ou no ataque. Espera-

se que ele adote uma abordagem construtiva em direção às metas de 

desenvolvimento comercial da companhia; 

 Entender que a inovação aberta requer comunicação aberta. É preciso trabalhar 

orbitando temas de confidencialidade e propriedade intelectual para criar um 

ambiente de confiança; 

 Não ter a necessidade de ser sempre o primeiro. Construir um modelo de negócio 

aprimorado é melhor que chegar primeiro ao mercado. 
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Como elemento facilitador do processo de inovação aberta, as plataformas 

disponibilizadas na internet prestam-se ao papel de agilizar os contatos e difundir 

conhecimentos. Entre as plataformas mais utilizadas podem ser citadas: 

 

Blog 

Site em que determinado grupo de pessoas ou uma pessoa será responsável 
pela atualização. O objetivo é colocar assuntos pertinentes a um projeto. Os 
outros integrantes têm acesso e podem comentar o assunto. É uma ferramenta 
de fácil manuseio, porém há restrições de interatividade. 

Fóruns  

Ferramenta muito utilizada na internet, principalmente para troca de 
informações. Qualquer usuário cadastrado pode abrir a discussão de um 
assunto, que pode ser vista por todos os participantes. No caso dos fóruns, 
observa-se uma interação bem maior entre os usuários e as discussões sobre 
um assunto fluem de forma mais lógica e encadeada. 

Plataforma Wiki 

É uma ferramenta muito mais evoluída que os blogs e os fóruns e está ligada 
ao ambiente colaborativo, porque os usuários podem alterar e acrescentar 
informações postadas por outros usuários. O que ocorre é uma parceria entre 
os usuários, com objetivo de gerar uma página com tudo sobre determinado 
assunto e que pode também ser atualizada. Exemplo: Wikipedia. 

Quadro 4 - Ferramentas de inovação aberta: uso interno e suas funções 

Fonte: Silva (2012) 

 

Bessant e Tidd (2009) apresentam alguns dos principais tipos de redes de inovação 

que devem ser considerados como elementos importantes no processo de inovação 

aberta, conforme pode ser visualizado no QUADRO 5. 

 

Tipos de Rede Exemplos 

Baseadas no 
empreendedor 

Reúne diferentes recursos complementares que auxiliam uma oportunidade a ser 
levada adiante. Frequentemente, é uma combinação formal e informal que 
depende de energia e entusiasmo empreendedores para conseguir pessoas 
interessadas em participar – e permanecer – na rede. 

Equipes 
internas de 
projeto 

Redes formais – e informais – de conhecimento e habilidades essenciais que 
podem ser agrupadas para ajudar a capacitar uma oportunidade de se seguir em 
frente – essencialmente, como redes de empreendedores, mas no interior de 
organizações estabelecidas. Podem enfrentar dificuldades por terem seus limites 
organizacionais internos e entrecruzados. 

Comunidades 
de práticas 

Redes que podem envolver praticamente dentro e através de diferentes 
organizações – o que as une é uma preocupação compartilhada em relação a um 
aspecto particular ou área de conhecimento. 

Clusters 
espaciais 

Redes que se formam porque os participantes estão próximos uns dos outros – 
por exemplo, em uma mesma região geográfica. O Vale do Silício é um bom 
exemplo de um conglomerado que se sustenta em torno da proximidade – o 
conhecimento flui entre membros da rede – mas isso é enormemente auxiliado 
pela proximidade e pela capacidade de seus participantes em se encontrar e 
conversar.  

Redes 
setoriais 

Redes que reúnem diferentes participantes porque compartilham um setor comum 
– e têm, às vezes, o propósito da inovação compartilhada para preservar a 
competitividade. São frequentemente organizadas por ocasiões industriais ou 
comerciais em prol de seus membros. Possui preocupações comuns em adotar e 
desenvolver boas práticas inovadoras ao lado do mercado do setor ou do produto. 
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Tipos de Rede Exemplos 

Consórcio de 
desenvolvi-
mento de novo 
produto ou 
processo 

Compartilha conhecimento e perspectivas para criar e comercializar um conceito 
de um novo produto e processo – por exemplo, o consórcio Symbian (Sony, 
Ericsson, Motorola e outros) que trabalha visando desenvolver um novo sistema 
de operação para celulares e PDA. 

Fórum setorial 
Trabalha conjuntamente ao lado de um setor para melhorar a competitividade por 
meio da inovação de produto, processo e serviço. 

Consórcio de 
desenvolvimen
to de novas 
tecnologias 

Compartilha e apreende no âmbito de tecnologia recém emergentes – por 
exemplo, os programas pioneiros de pesquisa de semicondutores nos Estados 
Unidos e no Japão.  

Aprendizagem 
na cadeia de 
suprimento  

Desenvolve e compartilha boas práticas de inovação e possível desenvolvimento 
de produtos comuns por meio de uma cadeia de valor - por exemplo, a iniciativa 
de SCRIA no campo aeroespacial. 

Quadro 5 - Tipos de rede de inovação 

Fonte: Bessant e Tidd (2009, p. 110). 

 

 

2.3 Contribuição do referencial teórico para a pesquisa 

 

 

Uma vez apresentadas as teorias acerca da gestão do conhecimento e inovação 

que darão sustentação a esta pesquisa, é importante definir que o marco teórico a 

ser utilizado como referência para a etapa de análise constituir-se-á dos modelos de 

Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) em particular e também de Nonaka e Takeuchi 

(1997) e Probst et al. (2002) para suportar as teorias de gestão do conhecimento. Já 

para o constructo Inovação, serão utilizados os modelos de propostos pelo Manual 

de Oslo (2006), Tidd et al. (2009), Tidd e Bessant (2009), Chesbrough (2012), 

Lindegaard (2011) e Terra et al. (2012).  
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3 METODOLOGIA 

 

 

Neste capítulo são apresentadas as características metodológicas adotadas por esta 

pesquisa para o atingimento dos objetivos propostos e obtenção da resposta à 

questão norteadora, quais sejam: sua classificação quanto à tipologia, formas de 

abordagem, unidade de análise e instrumentos de coleta de dados. Também serão 

apresentadas as estratégias utilizadas para a coleta, interpretação e análise dos 

dados obtidos. 

 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

 

De acordo com Collis e Hussey (2005, p. 1), há consenso de que uma pesquisa “é 

um processo de perguntas e investigação, é sistemática e metódica e aumenta o 

conhecimento”. Corroborando esta visão, Gil (2002, p. 17) define pesquisa como um 

processo no qual, através da razão e do rigor metodológico, busca-se responder às 

questões propostas. 

 

Quanto aos diversos tipos de pesquisa, Collis e Hussey (2005) esclarecem que 

podem ser classificados de acordo com o objetivo, o processo, a lógica ou o 

resultado. Para a realização desta pesquisa foi adotada a classificação por objetivo 

e, dentro dela, como pesquisa, a descritiva. 

 

De acordo com Gil (2002), pesquisa descritiva é a que deseja identificar atitudes ou 

opiniões manifestas em uma população. Já segundo Collis e Hussey (2005, p. 24), a 

pesquisa descritiva tem como foco descrever o comportamento dos fenômenos e é o 

que se espera conseguir dentro da organização pesquisada.  

 

Quanto aos meios, esta pesquisa foi levada a efeito através de um estudo de caso. 

Na definição adotada por Collis e Hussey (2005, p. 72), um estudo de caso é “um 

exame extensivo de um único exemplo de fenômeno de interesse”. Eisenhardt 

(1989), citado pelos mesmos autores (2005, p. 72), esclarece que, para a realização 
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de um estudo de caso, o contexto é fundamental, sendo que o foco da pesquisa 

deve buscar o entendimento da dinâmica presente dentro de um único ambiente. Em 

acréscimo, como que para orientar o desenvolvimento do estudo, Bonoma (1985) é 

referenciado por esses autores quando alerta que “deve ser formado para ser 

sensível ao contexto no qual o comportamento gerencial acontece”, atitude que 

permeou a realização desse trabalho. 

 

Collis e Hussey (2005) ressaltam a advertência feita por Scapens (1990) quanto à 

possibilidade de os estudos de caso ser descritos de várias formas: pesquisa 

exploratória, ilustrativa, experimental, explanatória e descritiva, sendo essa última 

classificação aquela que norteia a realização dessa pesquisa, uma vez que objetivou 

descrever as práticas correntes encontradas na organização pesquisada.  

 

Em acréscimo, Yin (1994) identifica algumas das características contidas em um 

estudo de caso: 

 
 O objetivo da pesquisa é não só explorar certos fenômenos, mas 

também entendê-los num determinado contexto; 
 A pesquisa não começa com um conjunto de perguntas e noções sobre 

os limites dentro dos quais o estudo acontecerá; 
 A pesquisa usa métodos múltiplos para coletar dados que podem ser 

tanto qualitativos quanto quantitativos. 
 

Collis e Hussey (2005) ponderam que essas características são passíveis de 

discussão e que a opção do pesquisador em adotar um paradigma fenomenológico 

ou positivista será determinante na construção da pesquisa, que poderá ter – caso a 

opção seja pelo paradigma positivista – um referencial teórico mais extenso e 

robusto. 

 

De acordo com Collis e Hussey (2005, pg. 74), independente da escolha do 

pesquisador pelo paradigma positivista ou fenomenológico, o processo de 

elaboração formal da pesquisa guarda muitas semelhanças, tendo elencado as 

etapas: seleção de caso, investigações preliminares, estágio de dados, estágio de 

análise e estágio de relatório, que foram devidamente observadas na elaboração 

dessa pesquisa. 
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Quanto ao método, a pesquisa pode ser classificada como qualitativa. Segundo 

Collis e Hussey (2005, p. 26), o método qualitativo, ao contrário do quantitativo, é 

mais subjetivo e se propõe a “examinar e refletir as percepções para obter um 

entendimento de atividades sociais e humanas”. Estes autores acrescentam que a 

ênfase da pesquisa qualitativa é na qualidade e na profundidade dos dados, que 

serão plenos de significados (p. 63). 

 

 

3.2 Unidade de análise e observação 

 

 

Segundo Tavares (2009), a definição da unidade de análise é essencial para a 

realização da pesquisa, e refere-se ao local onde são observados os fenômenos que 

se pretende estudar, podendo ser uma organização, um setor e até mesmo um 

indivíduo. Já a unidade de observação diz respeito a quem foi objeto de observação 

dentro da unidade de análise. Collis e Hussey (2005, p. 120) atentam para a 

importância da correta escolha de uma unidade de análise adequada aos fins da 

pesquisa. 

 

Desta forma, a unidade de análise escolhida foi a Junior Achievement de Minas 

Gerais, organização do terceiro setor com foco na difusão do empreendedorismo 

para um público constituído de alunos que vão desde os anos básicos de ensino 

fundamental até aqueles cursando o segundo ano do ensino médio (JAMG, 2013). 

 

Esta organização, criada nos Estados Unidos da América em 1919, está presente 

em 120 países e, no Brasil, em todos os estados e no Distrito Federal. Em Minas 

Gerais, unidade de análise desta pesquisa, atua desde 2003, operando 20 

programas, que têm como meta capacitar 17.000 jovens em 2013, envolvendo 1.000 

voluntários em 150 escolas (JAMG, 2013). 

 

A unidade de observação foi composta por sete colaboradores da organização 

assim caracterizados: sua gerente geral, dois gestores de projetos, dois assistentes 

de gestão de projetos, o responsável pela comunicação e marketing e a responsável 

pela logística. A escolha dos entrevistados se deu pelo critério da acessibilidade e 
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por se constituírem pela totalidade do staff da organização com informações 

relevantes para sua elaboração. 

 

 

3.3 Instrumentos de coleta de dados 

 

 

A pesquisa foi realizada através de entrevistas pessoais, com prazo de duração 

médio de quarenta minutos, na sede da organização pesquisada e com um 

contingente de sete pessoas, já citadas no item precedente. É importante ressaltar 

que, de acordo com recomendações de Collis e Hussey (2003, p. 162), as 

entrevistas foram gravadas. 

  

Segundo Collis e Hussey (2003, p.160), entrevistas são métodos de pesquisa 

associados a metodologias fenomenológicas. Devem ser utilizadas quando se 

deseja obter respostas quanto ao que “fazem, pensam ou sentem” os entrevistados. 

 

No APÊNDICE A encontra-se o roteiro de entrevista utilizado na pesquisa e, no 

APÊNDICE B, estão transcritas as sete entrevistas realizadas. 

 

Ainda de acordo com Collis e Hussey (2003, p. 154), dados originais ou primários 

são aqueles coletados na fonte, sendo os que foram obtidos nesta pesquisa. 

 

 

3.4 Estratégia de coleta e análise de dados 

 

 

O QUADRO 6 relaciona os objetivos específicos (que auxiliaram na resposta à 

pergunta orientadora desta pesquisa) aos autores-referência para cada etapa e aos 

instrumentos de coleta. 
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Objetivos específcios Autores 
Tipo de 

Pesquisa 

Fonte/ 
Instrumento 
de coleta de 

dados 

Identificar na literatura os 
principais modelos de 
gestão do conhecimento, 
inovação e inovação aberta 

 Bessant, Tidd (2007) 

 Chesbrough (2012) 

 Choo (2003) 

 Davenport, Prusak (1998) 
(2003) 

 Davila et al. (2006) 

 Drucker (1993) 

 Lindegaard (2011) 

 Nonaka e Takeuchi (1997) 

 Probst et al. (2002) 

 Stewart (1998) (2002) 

 Terra (2007)  

 Terra et al. (2012) 

 Tidd et al. (2005) 

 Von Krogh, Ichijo e Nonaka 
(2001)  

Pesquisa 
bibliográfica 

Referencial 
teórico 

Identificar os capacitadores 
do conhecimento utilizados 
na JAMG 

 Von Krogh, Ichijo e Nonaka 
(2001) 

Pesquisa 
documental 
e de campo 

Entrevista 
(APÊNDICE A) 
Questões 1 a 5 

Avaliar as contribuições dos 
Capacitadores do 
Conhecimento para as 
estratégias de 
Sobrevivência e Avanço. 

 Von Krogh, Ichijo e Nonaka 
(2001) 

Pesquisa 
de campo 

Entrevista 
(APÊNDICE A) 
Questões 1 a 7 

e 9 

Identificar as práticas de 
inovação utilizadas na 
JAMG 

 Bessant, Tidd (2007) 

 Davila et al. (2006) 

 Terra (2007)  

 Terra el al (2012) 

 Tidd et al. (2005) 

 Chesbrough (2012) 

 Lindegaard (2011) 

Pesquisa 
de campo 

Entrevista 
(APÊNDICE A) 
Questões 8, 10 

e11 

Avaliar as contribuições das 
práticas de inovação para 
as estratégias de 
sobrevivência e avanço 

 Von Krogh, Ichijo e Nonaka 
(2001). 

 Chesbrough (2012) 

 Lindegaard (2011) 

Pesquisa 
de campo 

Entrevista 
(APÊNDICE A) 

Questão 8 

Quadro 6 - Estratégia de coleta e análise de dados 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os dados obtidos foram tratados através da análise de conteúdo que, de acordo 

com Collis e Hussey (2003, p.240), é um método formal para a análise de dados 

qualitativos. Mostyn (1985), citado por Collis e Hussey (2003, p. 240), acrescenta 

que “a análise de conteúdo é uma ferramenta de diagnóstico de pesquisadores 

qualitativos, que a empregam quando se veem diante de uma massa de material 

que deve fazer sentido”. 
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4 APRESENTAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO PESQUISADA 

 

 

A despeito do elevado grau de adiantamento científico e tecnológico que caracteriza 

o momento presente, a humanidade ainda vivencia grandes desafios nos campos 

econômico e social, com a necessidade premente de resgate de significativo número 

de pessoas que vivem em situação de absoluta pobreza ou risco social. 

 

Os governos das nações, isoladamente, não têm sido capazes de solucionar estas 

questões. Nesse sentido, a atuação do terceiro setor e a importância do seu papel 

para o encaminhamento e solução de diversas questões correlatas a esses 

problemas, vem elevar sua visibilidade e ensejar estudos para o conhecimento de 

sua realidade específica (BNDES, 2001; JA, 2013; JAMG, 2013; GRAMEEN BANK, 

2013). 

 

Quer sejam essas organizações focadas em atividades assistencialistas, quer em 

educacionais, os resultados gerados ao longo do tempo trazem melhorias diversas, 

que podem ser sentidas desde o resgate de parcelas menos privilegiadas da 

sociedade, sua qualificação e multiplicação dos benefícios por toda a estratificação 

social (JA, 2013; JAMG, 2013; GRAMEEN BANK, 2013). 

 

Machado (2012, resumo) vem evidenciar essa ação ao constatar que: 

 
A humanidade vive problemas econômicos e sociais cada dia mais 
evidentes graças à revolução promovida pela globalização tecnológica e à 
acessibilidade quase que instantânea da informação. Grandes desafios 
como combate à pobreza e acesso à educação passaram a fazer parte de 
nosso cotidiano, tornando a busca por inovações que promovam a melhoria 
das condições de vida das pessoas um estímulo constante para governos, 
organizações e pessoas.  
 

Nesse sentido, para a elaboração desta pesquisa, escolheu-se uma organização do 

terceiro setor que atua na área educacional, promovendo melhoria nas condições e 

oportunidades de milhões de indivíduos em cerca de 120 países (JA, 2013). 

 

Essa organização é a Junior Achievement, que vem a ser a maior e a mais antiga 

organização voltada para a educação empreendedora existente no mundo. Fundada 

nos Estados Unidos em 1919, está hoje presente em mais de 120 países (JABR, 
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2013). Caracteriza-se por ser uma associação educativa sem fins lucrativos, mantida 

pela iniciativa privada e que exerce suas atividades através de voluntários, que se 

disponibilizam para os diversos programas da organização. 

 

Seu principal objetivo é despertar o jovem para o mundo dos negócios, capacitando-

o, através do conhecimento básico acerca da economia e da vivência 

empreendedora, a buscar melhores condições de vida e progresso para si mesmo e 

para a coletividade que o cerca. Permeando todo o contato entre voluntários e 

alunos, está a vivência de princípios éticos e morais elevados e de atitudes 

socialmente responsáveis e ecologicamente adequadas. 

 

A cada ano, em todo o mundo, cerca de 10 milhões de jovens são beneficiados 

pelos programas oferecidos pela Organização, sendo que somente nos Estados 

Unidos da América este contingente é da ordem de 4,5 milhões. Esses programas 

são desenvolvidos pela própria Junior Achievement, difundidos por suas 

representações e, posteriormente, aplicados através de projetos práticos e 

vivenciais, contando, para tanto, com a parceria entre escolas, alunos e voluntários, 

que compartilham suas experiências e conhecimentos, beneficiando diversas faixas 

etárias e valendo-se de conteúdos adequados a cada uma delas (JABR, 2013). 

 

No Brasil, em cujos estados e Distrito Federal esta Organização está representada, 

já foram beneficiados com seus diversos programas cerca de 2,6 milhões de alunos, 

que contaram com o envolvimento e empenho de mais de 100 mil voluntários 

(JABR, 2013). 

 

Em Minas Gerais, a Junior Achievement de Minas Gerais (JAMG) atua desde 2003, 

tendo atendido neste período 132.007 alunos, em 1.044 escolas e contado com o 

suporte de 7.554 voluntários (JAMG, 2013). 

 

Em 2013, a JAMG tem como meta o atendimento de 17.000 alunos, em 150 escolas 

e com o apoio de 1.000 voluntários, oriundos de empresas públicas e privadas e 

com um elevado grau de formação acadêmica e de experiência corporativa (JAMG, 

2013). 
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Para tanto, possui uma estrutura bastante enxuta, composta por um conselho de 

administração (formado por funcionários dos quadros das empresas mantenedoras) 

e um diretor (escolhido pelo conselho de administração), que juntos orientam e 

acompanham a ação da equipe permanente; que pode assim ser caracterizada: uma 

diretora executiva, dois gerentes de projetos, dois analistas de programas, um 

analista de comunicação, um analista financeiro e uma assistente de logística. 

 

O Boletim Visão, desenvolvido e difundido virtualmente pela JAMG, possui como 

meta manter próximos todos os stakeholders da organização, estreitando seus elos 

e informando-os acerca dos avanços conquistados e das necessidades a serem 

supridas, sobretudo quanto ao desenvolvimento de novas empresas mantenedoras 

e da atração de seus voluntários para novos programas e desafios. 

 

A JAMG conta com um portfólio de diversos programas, elaborados de forma a 

permitir a inclusão de todas as faixas etárias compreendidas desde a pré-escola e o 

ensino médio. São eles: 

 

Destinados ao Ensino Fundamental: 

 Nosso Planeta, Nossa Casa; 

 Nossa Comunidade; 

 Nossos Recursos; 

 Nossa Região; 

 Introdução ao Mundo dos Negócios; 

 Nosso Mundo; 

 Empreendedores Climáticos; 

 Mais do Que Dinheiro; 

 Aprender a Empreender no Meio Ambiente; 

 Economia Pessoal; 

 As Vantagens de Permanecer na Escola; 

 Empresa em Ação. 

 

Destinados ao Ensino Médio: 

 Atitude Pelo Planeta; 

 Mercado Internacional; 
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 Finanças Pessoais; 

 Habilidades para o Sucesso; 

 Mini Empresa; 

 Globe – Global Learning of the Business Enterprise; 

 Liderança Comunitária; 

 Mese: Management and Economics Simulation Exercise; 

 Vamos Falar de Ética; 

 Torneio de Decisões Empresariais; 

 Bancos em Ação; 

 Empresário-Sombra Por Um Dia; 

 Meu Dinheiro, Meu Negócio; 

 NEXA. 

 

O NEXA – Núcleo de Ex-Achievers – foi criado para manter o vínculo desenvolvido 

entre a organização e seus ex-achievers quando da realização dos programas. Tem 

como objetivo amplificar os conhecimentos repassados, utilizando os ex-achievers 

como elementos multiplicadores. Foram criados diversos fóruns e instâncias para o 

encontro desses jovens, que atuam como voluntários especiais nos programas da 

organização. 

 

A representação de Minas Gerais é localizada no edifício da Câmara de Diretores 

Logistas de Belo Horizonte (CDL-BH) e conta com uma equipe de onze 

colaboradores, entre Gerente Geral, Gestores e Analistas de Projetos, Analista de 

Comunicação e Marketing, e os responsáveis pelo Financeiro, pela Logística, 

Estagiário e Aprendiz (JAMG, 2013). 

 

Dando sustentação financeira às suas atividades, a JAMG conta com 41 empresas 

mantenedoras, bem como diversas outras como parceiras e associadas para provê-

la de soluções e multiplicar sua ação (JAMG, 2013). 

 

É sabido que a atividade empreendedora é fundamental para a construção de 

economias fortes e prósperas. Neste sentido, a edição de 2012 do Global 

Entrepreneurship Monitor, pesquisa realizada em parceria pela universidade de 

Harvard e pela London Business School e que mapeia a evolução da atividade 
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empreendedora em 69 países, identifica que o Brasil necessita urgentemente 

implementar a educação empreendedora desde os anos do ensino fundamental, 

como forma de capacitar aos jovens para buscarem sua autonomia, assumir riscos e 

transformar suas comunidades (GEM, 2012).  

 

Sendo sua missão a educação empreendedora, o conhecimento é seu maior ativo e, 

também, seu principal produto. Estando categorizada como uma organização do 

terceiro setor que possui como fonte provedora unicamente doações, a relação 

colaborativa é uma característica intrínseca à sua existência. 

 

Viu-se, portanto, na junção destes dois conceitos – os capacitadores para o 

conhecimento e a inovação – um campo de realização adequado para essa 

pesquisa. 
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5 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos nas entrevistas, de forma a 

demonstrar o atingimento dos objetivos geral e específicos estabelecidos na 

introdução deste trabalho e listados no item 3.4 (Estratégia de Coleta e Análise de 

Dados), e sua discussão à luz do referencial teórico relacionado no capítulo 2.  

 

 

5.1 Identificação dos capacitadores do conhecimento utilizados na JAMG 

 

 

Este objetivo foi atingido através das perguntas 1 a 5 do roteiro de entrevista 

(APÊNDICE A). 

 

Tais perguntas visaram introduzir o tema do conhecimento e criar um contexto 

adequado para os entrevistados entenderem melhor os objetivos da pesquisa, cujo 

tema foi apresentado previamente ao grupo, tendo sido explicados, em linhas gerais, 

os conceitos envolvidos. Essas perguntas visaram também identificar os 

capacitadores do conhecimento utilizados na JAMG.  

 

Observou-se que a maioria dos entrevistados possui uma noção muito clara acerca 

da importância do conhecimento como recurso a ser adquirido  para si mesmos, 

para o grupo e para a organização  e reconhece que, na JAMG, a eles é dada uma 

grande importância. Partindo-se desta constatação, passa-se a apresentar cada 

uma das perguntas da entrevista.  

 

Na pergunta 1, “Quais são as maneiras utilizadas pela JAMG para despertar a 

noção da importância do conhecimento?”, os respondentes foram unânimes em 

reconhecer que a organização consegue transmitir para a equipe a noção da 

importância do conhecimento. Isto é percebido de diversas formas, entre elas: 

 Pelo estímulo dado aos seus colaboradores para que se aperfeiçoem 

continuamente, através da participação em cursos, palestras e eventos, bem 

como através de livros e publicações, cujos conteúdos são compartilhados entre a 
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equipe e incorporados aos produtos e serviços oferecidos pela organização. Este 

compartilhamento ocorre informalmente durante a rotina de trabalho e também 

formalmente, ao longo das reuniões semanais e mensais agendadas para 

avaliação de projetos e de avaliação dos resultados da organização;  

 Flexibilidade de horário oferecida aos colaboradores, de forma a permitir seu 

engajamento nos programas da organização (como voluntários), o que permite 

que conheçam cada um dos programas como participantes e, ao vivenciá-los, 

possam sugerir e promover melhorias de escopo nos mesmos; 

 Forte incentivo para o desenvolvimento de novas formas de treinamento para os 

voluntários e apresentações para a sensibilização de escolas e alunos, o que leva 

os colaboradores a buscarem sempre a utilização de novos softwares, dinâmicas 

e abordagens para os públicos envolvidos; 

 Grande abertura para propostas de alterações ou ajustes dos materiais utilizados 

nos diversos programas, adaptando-os à realidade e até às exigências da 

legislação brasileira. 

 

Porém, embora concordem quanto à importância dada ao conhecimento pela JAMG, 

os colaboradores demonstram percepções bem diferentes quanto à forma como esta 

noção de importância é transmitida à equipe: alguns respondentes percebem que 

isto se dá formalmente, enquanto a maioria aponta que isto ocorre informalmente, 

sem que esteja registrado em qualquer documento ou externalizado desta forma à 

equipe. 

 

Algumas falas, transcritas abaixo, exemplificam esta percepção sobre a existência 

da formalidade: 

 
Existem diversas maneiras de se estimular a importância do conhecimento 
para a equipe. Um exemplo foram as alterações realizadas no programa 
Mini Empresa em função das discussões da equipe a partir dos problemas 
identificados na aplicação dos projetos, que foram objeto de diversas 
reuniões e conversas, tomando-se a decisão de reformular totalmente o 
treinamento dos voluntários. (Gestor de projetos). 
 
Nas reuniões da equipe de gestão dos projetos, que são rotina, sempre 
acontece a troca de experiências para encontrar soluções para os 
problemas. Também acontece nas reuniões mensais de avaliação de 
desempenho, com toda a equipe, onde todos são estimulados a contribuir 
para a solução dos problemas, independente de sua área na organização 
ou sua função. Outro exemplo são os treinamentos de formação de 
voluntários. (Responsável pela logística). 
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Exemplos de percepções diferentes, que não identificam a formalidade: 

 
Não vejo nada formal. Percebo várias ações, mas todas informais. 
(Assistente de gestão de projetos). 
 
Percebo que o conhecimento é valorizado na organização, mas 
informalmente: não é explicitada a sua importância, formalmente dizendo, 
mas, como se lida com ele a todo o momento, através dos manuais, 
elaboração de palestras para sensibilizar os alunos, treinar voluntários, etc. 
a noção de sua importância é automática. (Responsável pela comunicação 
e marketing). 
 
Vejo um grande estímulo à capacitação contínua dos colaboradores - a 
minha inclusive - para a participação em diversos cursos e eventos que 
tragam maior qualificação e atualização ao trabalho desenvolvido, sendo 
disponibilizada, inclusive, a flexibilização do horário de trabalho como forma 
de apoiar a esta capacitação. (Assistente de gestão de projetos). 
 

Para a Gerente Geral, existem sim momentos em que a importância dada à criação 

de conhecimento novo e sua difusão pelo grupo é explicitada e formalizada, citando 

pelo menos três ocasiões quando isso acontece: as reuniões de rotina que existem 

na organização – quais sejam, as reuniões da equipe –, a reunião mensal e a 

reunião semanal: 

 A reunião da equipe gestora dos projetos, quando são apresentados problemas 

comuns à aplicação dos programas (que atualmente são vinte), treinamento dos 

voluntários, interação com as escolas, com os alunos, com os voluntários e com 

as empresas mantenedoras, repasse da metodologia e avaliação posterior à 

aplicação dos programas. Nesta reunião, a equipe de gestão de projetos, 

composta por cinco colaboradores, entre gestores, seus assistentes e a gerente 

geral, trocam suas experiências e buscam soluções comuns que resultem na 

melhoria de performance da equipe e dos resultados da organização; 

 A reunião mensal de avaliação, com toda a equipe, que é chamada a participar e 

estimulada a buscar soluções para os problemas existentes, metas não atingidas 

e não conformidades identificadas. É importante ressaltar que é hábito envolver 

transversalmente os colaboradores de áreas diferentes para a solução dos 

problemas encontrados, sendo que os planos de ação abertos para solução de 

problemas de uma área são entregues aos colaboradores de outra área, 

possibilitando a integração da equipe e o estabelecimento de novas visões, novos 

aprendizados e a difusão de um conhecimento novo por toda a equipe; 

 Já na reunião semanal, que ocorre às sextas-feiras com toda a equipe, um 

colaborador apresenta um estudo com tema previamente escolhido e de interesse 
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coletivo. Pode ser um novo sistema de gestão, uma ferramenta de informática ou 

um conhecimento trazido de uma palestra ou livro. A regra é que o tema seja do 

interesse da equipe, com o objetivo de melhoria da sua capacitação, sendo que a 

apresentação difunde o conhecimento pela equipe. Como exemplos de melhorias 

incorporadas à rotina da equipe a partir dessas apresentações foram citadas as 

ferramentas de gestão “5 S”, a planilha eletrônica Excel e o editor digital Corel 

Draw (vide respondente 1, pergunta 1). 

 

Ainda no entendimento da Gerente Geral, nestes três momentos é bem clara a 

importância dada ao conhecimento pela organização, ocorrendo criação de 

conhecimento novo, seu compartilhamento e seu registro formal, uma vez que todas 

as soluções encontradas e decisões tomadas ficam registradas em ata. 

 

A Gerente Geral ressalta a existência do documento Histórico dos Projetos, no qual 

são registradas todas as alterações, melhorias e adaptações realizadas pelos 

colaboradores nos mesmos, constituindo-se em um registro pormenorizado da 

história de cada projeto, o que representa um forte estímulo a que todos participem 

de sua atualização, através da criação de conhecimento novo. 

 

Para além das discordâncias sobre a forma de demonstração da importância dada 

ao conhecimento, há um ponto comum, presente em todas as entrevistas e 

considerado pelos respondentes como sendo a principal demonstração por parte da 

Gerente Geral da JAMG da importância dada ao conhecimento: o ambiente da 

organização. Os colaboradores reconhecem o empenho por parte da Gerente Geral 

para a criação e manutenção de uma atmosfera de respeito, de acolhimento, de 

confiança mútua, entrosamento e de estímulo à participação de todos, para que 

sejam compartilhados os saberes e experiências, criando um forte comprometimento 

com a causa, com os desafios e resultados da organização. 

 

Outro fator considerado pelos respondentes como extremamente importante para a 

criação deste clima organizacional tão favorável é a própria distribuição física do 

espaço da JAMG: todos trabalham no mesmo ambiente, próximos uns dos outros, o 

que favorece a interação em tempo integral e cria possibilidades a todo o tempo 

para que os conhecimentos sejam partilhados, construídos e nivelados. 
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Abaixo, exemplos de falas que comprovam esta percepção: 

 
O fato de trabalharmos todos juntos no mesmo lugar, próximos uns dos 
outros, facilita a interação e a troca de conhecimentos, sendo que os 
problemas e questões do dia a dia são divididos entre todos e todos 
participam da sua solução e também colaboram para a melhoria dos 
programas, através de sugestões. (Responsável pela logística). 
 
Como o ambiente de trabalho é formado por uma sala grande onde todos 
trabalham juntos, esta proximidade favorece a troca de informações, de 
busca de ajuda para a solução de problemas comuns, gerando resultados 
que são incorporados por todos em seu trabalho, mas informalmente. 
(Responsável pela comunicação e marketing). 
 

Dessa forma, pode-se identificar na organização pesquisada o atendimento a alguns 

dos preceitos do modelo proposto por Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001), quais 

sejam: 

 A inexistência da barreira à criação do conhecimento, representada  na maioria 

das organizações  pelo distanciamento da responsabilidade pela criação do 

conhecimento da equipe gerencial e operacional. Na JAMG, observa-se que este 

assunto não está confinado à responsabilidade de nenhuma área específica, mas 

permeia a equipe, que se sente estimulada e comprometida em promover 

melhorias contínuas nos programas que tem por missão repassar, levando-a a 

buscar o conhecimento externa e internamente, para o benefício da própria 

organização; 

 Esta proatividade verificada nos colaboradores os caracteriza como os 

“protagonistas fundamentais para a promoção de todas as circunstâncias 

facilitadoras visando à criação e difusão do conhecimento na organização”, 

conforme preceituam Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001). 

 

Quanto ao primeiro capacitador para o conhecimento – instilar a visão do 

conhecimento –, objeto desta primeira pergunta da entrevista, pode-se dizer que é 

utilizado parcialmente na JAMG. Essa parcialidade fica demonstrada nas entrevistas 

através das percepções divergentes dos respondentes quanto à sinalização da 

organização sobre a importância estratégica da criação do conhecimento para a 

mesma, que é percebida, pela maioria dos entrevistados, apenas na sua dimensão 

informal. 

 



78 
 

Este item, portanto, constitui-se como um ponto de melhoria para que a JAMG torne 

explícita para a equipe a importância da criação do conhecimento, tanto para a 

sobrevivência quanto para o avanço da organização. Pode-se também sugerir que 

reflita sobre a oportunidade de incluir, no referencial estratégico da organização, 

destaque à importância da criação do conhecimento, alinhando-o aos planos de 

ação organizacionais, conforme defendem Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001). 

 

Em acréscimo, é possível também afirmar que os resultados obtidos através dessa 

primeira pergunta atendem à primeira fase do modelo de conversão do 

conhecimento proposto por Nonaka e Takeuchi (1997): o Compartilhamento do 

Conhecimento Tácito, claramente identificado nas respostas. Da mesma forma, os 

resultados são coerentes com o modelo de Probst, Raub e Romhardt (2002). Este 

modelo, em sua primeira etapa, preconiza a identificação dos conhecimentos críticos 

para que a organização atinja suas metas e indica onde eles se localizam – se 

dentro ou fora da mesma –, orientando as ações para sua aquisição e 

implementação, a bem dos propósitos da organização. 

 

A segunda pergunta, “Como os resultados das conversas e ideias dos 

colaboradores são utilizados em benefício da equipe e da JAMG?”, obteve 

respostas divergentes entre os entrevistados, que se valeram de dois momentos 

distintos para a elaboração de suas respostas: a rotina do dia a dia de trabalho e as 

reuniões periódicas e formais já citadas, que serão tratadas separadamente para 

seu melhor entendimento. 

 

O dia a dia dos trabalhos na organização foi considerado – pela totalidade dos 

entrevistados – como ponto forte para a criação e compartilhamento de informações 

e conhecimentos. Uma vez que todos utilizam um mesmo ambiente, em estações de 

trabalho dispostas frente a frente, ou lado a lado, a proximidade dos colaboradores 

permite e estimula a comunicação em tempo real. De acordo com os entrevistados, 

foi desenvolvido o hábito de solicitar ajuda entre a equipe (independente de sua área 

de atuação ou função hierárquica) para a solução de questões e problemas 

apresentados, bem como para a implementação de melhorias nos diversos 

programas e projetos. 
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Algumas falas demonstram estas percepções: 

 
Acho que as conversas são aproveitadas. Como o ambiente de trabalho é 
formado por uma sala onde todos trabalham juntos, essa proximidade 
favorece a troca de informações, de busca de ajuda para a solução de 
problemas comuns, gerando resultados que são incorporados por todos em 
seu trabalho, informalmente. (Responsável pela comunicação e marketing) 
(grifo do pesquisador). 
 
Lembro um fato: a redação de um convite que tinha de ser enviado para as 
escolas que participavam do Mini Empresa e que teve a participação de 
vários colegas na sua elaboração, depois da responsável ter pedido ajuda. 
(Responsável pela comunicação e marketing). 
 
As interações da equipe são ótimas e acontecem o tempo todo, o que ajuda 
na solução das questões apresentadas e também no processo de melhoria 
contínua dos projetos. (Gestor de projetos). 
 
As ideias dadas são aproveitadas. Percebe-se isto com clareza 
principalmente quando a equipe está desenvolvendo apresentações para os 
treinamentos de voluntários, ocorrendo muita ajuda, o que acaba gerando 
apresentações muito melhores. (Gestor de projetos). 
 

No entanto, se por um lado todos concordam que a interação ocorre em níveis 

satisfatórios, que é contínua e gera conhecimento e melhorias diversas para a 

organização; o mesmo não se dá em relação ao aproveitamento dos conhecimentos 

gerados. Isso é percebido nas respostas de alguns colaboradores, que afirmam não 

existir o hábito de registrar as soluções e melhorias produzidas através das 

conversas para uso posterior. Este fato comprometeria, ou pelo menos limitaria, a 

utilização dos conhecimentos gerados, ainda mais quando alertam que, em função 

de diversas atividades externas, há sempre membros da equipe ausentes no 

ambiente do escritório, ficando esses à margem de se beneficiarem com os 

conhecimentos gerados em sua ausência. 

 

Algumas falas registram esta preocupação: 

 
Acredito que o resultado das conversas não é aproveitado, pois não existe o 
entendimento da importância de registrá-las, seja através de processos 
formais ou mesmo informais. Elas passam. (Assistente de gestão de 
projetos) (grifo do pesquisador). 
 
Apesar de haver muita troca, em função da proximidade física e também 
pela sensação de confiança e companheirismo da equipe, acho que os 
ganhos não são aproveitados como poderiam, porque não ficam 
registrados, principalmente para aqueles que não estão na hora, trazendo 
perdas para os ausentes, já que nem sempre estes ganhos são passados 
para eles. Na maioria das vezes nós vamos do problema direto para a 
solução. (Responsável pela logística). 
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Penso que esta informalidade com que são tratadas as soluções 
desenvolvidas pela equipe é um ponto de melhoria para ser trabalhado, 
para que os benefícios encontrados por alguns possam ser aproveitados 
por todos. (Responsável pela logística). 
 
As trocas existem, mas não dentro do que seria possível e desejável. 
(Assistente de gestão de projetos). 
 

Um segundo momento citado por alguns respondentes diz respeito às reuniões 

(formais e programadas) que acontecem periodicamente. Com respeito a elas, há 

concordância de que o resultado das conversas e da participação de todos é 

aproveitado, uma vez que, por serem reuniões formais, ficam devidamente 

registrados, através de atas, relatórios e abertura de planos de ação para a solução 

de problemas. Alguns entrevistados citam que, durante essas reuniões, alguns dos 

conteúdos gerados na interação do dia a dia e que ficaram perdidos para aqueles 

colaboradores que estavam ausentes são recuperados, dependendo de o contexto 

da reunião ser adequado e de algum membro se lembrar de trazê-los a público. 

Quando essa situação ocorre, surge a oportunidade de resgatar aquilo que ficou 

perdido, sem registro quando de sua produção. 

 

As falas abaixo indicam este posicionamento: 

 
Nas reuniões de avaliação de desempenho ou com a equipe de gestão de 
projetos todos são estimulados a contribuir para a solução dos problemas 
enfrentados. Todos são chamados a participar e muitas soluções e 
propostas de melhoria são apresentadas e incorporadas aos trabalhos a 
partir daí. Por serem reuniões formais, fazemos atas e relatórios, alguns 
para uso interno da JAMG, outros que são encaminhados para as empresas 
mantenedoras ou para a JA Brasil. (Gerente geral). 
 
Em algumas reuniões, as soluções que foram dadas informalmente são 
lembradas e apresentadas para todos. Isso pode ocorrer, mas não tem 
garantia que ocorra. (Responsável pela logística). 
 

Assim sendo, as respostas obtidas com esta segunda pergunta da entrevista 

permitem afirmar que, através das conversas cotidianas desenvolvidas pela equipe, 

há geração de ideias e conhecimentos novos para seus membros e para a 

organização, reforçando os achados do modelo de Von Krogh, Ichijo e Nonaka 

(2001), em que é clara a importância dada pelos autores ao “poder das conversas” 

(p. 156) e, por consequência, à tarefa de gerenciá-las em benefício de seus 

elementos e da organização. Nas palavras dos autores: 

 
E o intercâmbio de ideias, opiniões e crenças, propiciado pelas conversas 
possibilita o primeiro e o mais importante passo da criação de 
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conhecimento: o compartilhamento do conhecimento tácito dentro da 
microcomunidade. (VON KROGH; ICHIJO; NONAKA, 2001, p. 156). 
 

Na JAMG, o estímulo à troca de conhecimentos – tanto por parte da Gerente Geral 

quanto da própria característica física do ambiente  propicia exatamente as 

condições preconizadas por esses autores. A Organização pode até mesmo ser 

considerada como uma microcomunidade em tempo integral, uma vez que a soma 

de seus colaboradores perfaz um total de onze pessoas, que trabalham juntas em 

um mesmo ambiente, trocando seus conhecimentos, competências e habilidades 

para o atingimento de níveis de excelência que atendam às expectativas dos seus 

mantenedores. 

 

No entanto, as respostas sugerem que os resultados gerados dessa interação 

podem não estar sendo integralmente capturados em benefício do grupo e da 

organização, uma vez que alguns respondentes afirmam não ser um hábito o 

registro dos mesmos nos momentos informais, surgindo aí outra oportunidade de 

melhoria para a JAMG com a possibilidade de estabelecimento de rotinas para a 

captura e o registro do conhecimento gerado na equipe. 

  

Importante ressaltar que Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) consideram o 

capacitador “gerenciar as conversas” como o mais impactante de todos, uma vez 

que exerce forte influência sobre as cinco fases da criação do conhecimento, por 

estar ligado às pessoas, relacionamentos e à solicitude apregoada pelo modelo, 

solicitude esta facilmente identificada no trato entre os colaboradores da 

organização pesquisada. 

 

Em resposta à terceira pergunta, “De que forma a JAMG identifica e estimula 

suas lideranças e ativistas para a criação e a difusão do conhecimento?”, os 

respondentes apontaram diversas ocasiões em que essa identificação e estímulo 

ocorrem. 

 

Primeiramente, focaram no incentivo à capacitação da equipe. Os entrevistados 

foram unânimes em afirmar o grande estímulo que recebem por parte da Gerente 

Geral para o seu autodesenvolvimento e capacitação, de forma que esta melhoria se 

reverta em benefícios para cada um, para o grupo e resulte no melhoramento dos 
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resultados da organização. Neste sentido, várias são as respostas que citam o 

incentivo para que participem de atividades fora da organização  desde que 

alinhadas aos propósitos da JAMG e úteis à função do colaborador , tais como 

cursos, palestras e eventos, aos quais os entrevistados podem comparecer, 

inclusive, durante o horário de trabalho, em havendo necessidade.  

 

A opinião de alguns entrevistados quanto a este ponto pode ser percebida através 

das falas abaixo: 

 
O estímulo acontece informalmente, sem obedecer a uma programação ou 
rotina. Um exemplo é a indicação dos colaboradores para treinamentos de 
aperfeiçoamento em áreas do conhecimento que possam vir a agregar valor 
às tarefas executadas. Para isso, a gerente geral identifica os colaboradores 
afins e os estimula a fazer o treinamento, ao qual podem participar até 
mesmo dentro do horário de trabalho. (Responsável pela comunicação e 
marketing). 
 
Há estímulo para que sejam criados novos conhecimentos através da 
participação em eventos, cursos e palestras que agreguem valor às tarefas 
desenvolvidas na JAMG. (Gestor de projetos). 
 
Eu, que já fui achiever do programa Mini Empresa, percebo claramente o 
incentivo dado pela gerente geral para a aquisição de novos conhecimentos 
e novas competências, beneficiando o colaborador, a equipe e a JAMG. 
(Responsável pela logística). 
 
Outro exemplo é a grande abertura para que os colaboradores 
experimentem novas funções e desenvolvam novas tarefas, inclusive fora 
de sua área de origem, estimulando sempre o compartilhamento de ideias, 
informações e conhecimentos. (Responsável pela logística). 
 

É importante ressaltar que esta procura pela capacitação continuada da equipe de 

colaboradores da JAMG, que buscam os conhecimentos necessários fora da 

organização, em sua rede de contatos, vai ao encontro da segunda etapa proposta 

pelo modelo de Probst et al. (2002), representada pela aquisição dos 

conhecimentos, que, de acordo com eles, geralmente estão localizados fora da 

organização.  

 

Num segundo momento ocorre o retorno dos colaboradores após a participação em 

atividades externas que proporcionem aprendizado. Isso diz respeito ao repasse e 

difusão dos conhecimentos adquiridos, transformando-os de conhecimento individual 

tácito em conhecimento explícito, que, partilhado com a equipe, é transformado em 

conhecimento tácito do grupo, nesta primeira fase da criação do conhecimento. 
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São diversas as maneiras de esse processo ocorrer: treinamentos, cursos, reuniões, 

eventos e palestras. As respostas apontam como rotineiro o estímulo à partilha pela 

equipe, que se dá, na maioria das vezes, informalmente; exceção feita apenas 

quando o evento ocorre junto à JA Brasil ou a outra sede estadual da organização, 

havendo então um repasse para toda a equipe, uma vez que se trata de 

conhecimentos ou procedimentos-padrão a serem seguidos. 

 

Estas opiniões podem ser percebidas nas seguintes falas: 

 
Percebo que, no retorno de treinamentos, quem participou é estimulado a 
compartilhar, com aqueles que ficaram, os conhecimentos adquiridos, o que 
acontece informalmente na maioria das vezes, ou através de um relato mais 
formal se o repasse acontecer dentro da reunião de avaliação de 
desempenho mensal. (Responsável pela comunicação e marketing). 
 
Geralmente, no retorno dos eventos externos, os colaboradores são 
estimulados a compartilhar, com os que não foram, os conhecimentos 
observados, o que acontece através de conversas e por e-mails, onde 
replicam as informações, endereços eletrônicos com as informações, textos, 
etc. Recentemente, um dos gestores de projetos participou de um 
treinamento na JA Brasil e, no retorno, reuniu a equipe e replicou o 
conhecimento adquirido. (Responsável pela logística). 
 

Alguns respondentes manifestam, porém, sua percepção de que há perdas neste 

processo de internalização dos conhecimentos trazidos para a organização, uma vez 

que, segundo alguns relatos, não ocorre o registro formal dos mesmos. Tal prática 

limita a apropriação desse valor para o grupo e para a organização, ao beneficiar 

apenas aqueles colaboradores que estiveram presentes no momento durante o qual 

ocorre o repasse. 

 

Esta percepção pode ser identificada através das seguintes falas: 

 
Existem conversas, sobretudo no retorno dos cursos e eventos ou na 
procura de soluções de questões surgidas, onde buscamos as habilidades 
de cada um. Mas penso que não há a troca e a apropriação destes 
conhecimentos, nem formal nem na prática. (Assistente de gestão de 
projetos). 
 
Há o compartilhamento de informações e conhecimentos trazidos depois de 
eventos, reuniões e cursos, mas não existe o registro desses ganhos. 
(Gestor de projetos). 
 

Finalmente, após situar o estímulo dado às lideranças para que se capacitem no 

sentido de criar e posteriormente difundir o conhecimento na organização, 
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apresenta-se a maneira como a JAMG identifica e estimula suas lideranças e 

ativistas no dia a dia.  

 

Esta questão é tratada como estratégica pela Gerente Geral, conforme pode ser 

percebido em suas palavras transcritas a seguir: 

 
Como a equipe é pequena, são onze colaboradores e são muitas as tarefas 
externas de interação junto à comunidade: escolas, empresas 
mantenedoras, captação e treinamento de voluntários, eventos em parceria, 
palestras de sensibilização, entre outros, há a preocupação de que todos 
conheçam muito bem a organização, seus princípios e valores. 
 
Assim, embora existam os líderes formais e estejam também identificados 
os líderes naturais, há todo um esforço em preparar toda a equipe para a 
tarefa de serem –onde estiverem- representantes plenos da JAMG. Desta 
forma, desenvolve-se em todos o conceito e a prática de liderança 
situacional, que tem funcionado muito bem. 
 

De acordo com a Gerente Geral, no desempenho de sua missão, cada um dos 

membros da equipe da JAMG “assume grandes desafios”, o que expressa sua 

liderança. 

 

Ao apresentarem este terceiro capacitador para o conhecimento – mobilizar os 

ativistas do conhecimento –, Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) ressaltam a forte 

influência do mesmo na última etapa de seu modelo para a criação do 

conhecimento: a de nivelamento do conhecimento. 

 

A partir das respostas colhidas para esta pergunta, alguns dos respondentes 

parecem sinalizar a necessidade de se realizarem ajustes neste processo, de 

maneira a que sejam capturados e registrados de forma sistemática os 

conhecimentos trazidos para a interioridade da organização, a benefício de todos os 

seus colaboradores, com o consequente reflexo positivo nos resultados da JAMG. 

 

A pergunta de número quatro, “Quais são as estratégias utilizadas pela JAMG 

para criar um ambiente propício ao compartilhamento do conhecimento?”, 

revela aquele que parece ser o ponto mais forte da organização: a qualidade de seu 

ambiente interno, no qual os relacionamentos dos colaboradores aparentam seguir 

as orientações de Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001, p. 22) no sentido de que sejam 

“permeados pela solicitude e pelo humanismo”. 
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A percepção e o reconhecimento de que se trabalha em um ambiente diferenciado 

fica patente na maioria das respostas, mas existem opiniões divergentes quanto a 

que este ambiente seja produto de estratégias deliberadas ou fruto do 

direcionamento da Gerente Geral ou, ainda, resultado da interação natural dos 

colaboradores, conforme pode ser demonstrado pelas falas transcritas a seguir. 

 

Exemplos de percepção da existência de estratégias: 

 
Nas reuniões mensais de avaliação com toda a equipe (de aprendizes a 
gerentes), são apresentados todos os resultados da organização. Esta 
estratégia, de não limitar informações ou maquiar os resultados, estimula a 
que todos se sintam responsáveis, tanto pelos resultados alcançados, 
quanto pelas soluções a serem propostas: todos se sentem parte do 
problema, independente se o resultado (quando é negativo) é da área de 
captação de recursos, de logística ou de gestão de projetos. (Gerente 
geral). 
 
Assim, todos querem contribuir, e são estimulados a fazê-lo, o que gera 
soluções e, consequentemente, conhecimento. Esta é uma estratégia 
formal, registrada em ata, mensalmente. Nas demais reuniões, ocorre o 
mesmo, ou seja, a estratégia de estimular a participação, de respeito às 
opiniões é utilizada. (Gerente geral). 
 
Outro ponto que pode se considerar como uma estratégia para fomentar a 
integração dos colaboradores e de criar este ambiente propício ao 
compartilhamento de ideias e de conhecimentos é a própria distribuição 
física do local de trabalho: todos trabalham juntos, em mesas próximas, o 
que estimula as conversas e trocas em tempo integral. (Gerente geral). 
 
Acredito ser nas reuniões mensais de planejamento e acompanhamento 
que ocorrem os maiores estímulos para que todos os participantes se 
manifestem e contribuam para a solução de problemas ou para o 
atingimento de metas. Nestes encontros, todos são estimulados a se 
manifestar, amparados por um ambiente favorável à livre expressão e onde 
todos se sentem confortáveis em opinar. Há debates e participação intensa 
entre os membros da equipe. (Gestor de projetos). 
 
Acredito que a disposição da equipe toda no mesmo ambiente seja uma 
estratégia para que ocorra o compartilhamento do conhecimento gerado. 
Trabalhando todos juntos, a interação é natural e contínua. Mas, isto só é 
possível porque existe uma sinalização clara quanto ao respeito e confiança 
entre a equipe: não há competição, ninguém está ameaçando a posição do 
outro e isto gera um clima muito bom, de companheirismo e liberdade para 
que as ideias sejam expostas. (Responsável pela logística). 
 
O ambiente acolhedor e estimulante, sinalizado pela Gerente Geral, é 
fundamental para o estabelecimento de um clima organizacional favorável. 
Penso que este ambiente é produto de alguma estratégia, mas não sei 
apontar qual é. (Responsável pela comunicação e marketing). 
 
Como única estratégia formal percebida, vejo a reunião mensal de avaliação 
e planejamento, na qual toda a equipe é chamada a opinar e ser 
corresponsável pelos resultados gerados, estimulando-se a participação de 
todos, independente de sua área e especialização. (Assistente de gestão de 
projetos). 
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Exemplos de percepções diferentes, que não identificam a existência de estratégias: 

 
Desconheço qualquer estratégia para criar este ambiente que estimula a 
troca de conhecimentos: ele existe, é verdade, mas acredito que ele ocorre 
acidentalmente, sendo um procedimento natural da equipe, mas não como 
resultado de uma estratégia. (Assistente de gestão de projetos). 
 
O ambiente é o ponto forte da organização. Existe a escuta, a abertura e o 
estímulo aos colaboradores para que exista a interação e o 
desenvolvimento de novas habilidades e competências, bem como sua 
incorporação aos programas da organização. (Assistente de gestão de 
projetos). 
 
Existe o estímulo e o fomento para que sejam buscados novos 
conhecimentos e que eles sejam compartilhados entre a equipe. Percebo a 
ação e diversas formas de sinalização para a criação de um ambiente 
propício a que esta interação e troca aconteçam, mas não percebo a 
existência de estratégias formais que deem suporte a estas ações. (Gestor 
de projetos). 
 
Não existem estratégias formais para criar este ambiente adequado ao 
compartilhamento do conhecimento. Existem, sim, diversas ações informais 
que reforçam este ambiente na organização. (Assistente de gestão de 
projetos). 
 

Portanto, em resposta a esta quarta pergunta, tem-se, primeiramente, o 

reconhecimento por parte de todos os respondentes de que trabalham em um 

ambiente extremamente propício à interação, à troca de conhecimentos e 

experiências e ao estímulo para a criação de conhecimentos novos. 

 

De outra forma, percebem, também, o direcionamento e o empenho por parte da 

Gerente Geral da JAMG na criação deste ambiente organizacional, também 

chamado de “contexto capacitante” ou ba pelos autores Nonaka e Takeuchi (1997), 

Choo (2003), Alvarenga Neto (2008) e Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001); que o 

definem como sendo um contexto gerado através de ações planejadas que apoiam o 

grupo em sua interação para que o conhecimento seja criado, primeiramente, no 

nível do indivíduo e, posteriormente, no nível da organização. 

 

Na mesma direção, Davenport e Prusak (1998, p. 108-112) afirmam a necessidade 

de as organizações se empenharem em criar ambientes e contextos favoráveis para 

que o compartilhamento dos conhecimentos tácitos aconteça, sendo que, para tanto, 

valem-se do estímulo ao contato humano das mais diversas maneiras, em contextos 

formais e informais. Os exemplos relativos ao esforço da equipe para almoçar junta 

diariamente e a outros encontros informais citados parecem constituir-se em 
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estratégias para o atingimento desse objetivo, conforme pode ser visto nas falas 

abaixo transcritas: 

 
Penso que o hábito de a equipe almoçar junta diariamente é uma estratégia 
de aproximação em um ambiente informal, fortalecendo os laços de 
amizade e confiança. (Responsável pela logística). 
 
Também o estímulo e esforço de todos para almoçarem juntos, constitui um 
importante elo de ligação e de facilitação das relações. (Gerente geral). 
 
Existem, sim, diversas ações informais que reforçam este ambiente na 
organização. Entre elas podem ser citadas os lanches coletivos, 
comemorações e o almoço diário, ao qual toda a equipe combina de estar 
junta, compartilhando destes momentos informais para aumentar a sintonia 
e interação. (Gestor de projetos). 
 

Para Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001), o ba vem a ser o quarto elemento de seu 

modelo de capacitação para o conhecimento – criar o contexto capacitante –, sendo 

considerado por eles fator-chave para que as outras fases da criação do 

conhecimento possam ocorrer. 

 

Uma vez que as respostas indicam a inexistência de um entendimento único por 

parte dos colaboradores da JAMG sobre as origens deste ambiente, ou seja, se ele 

é fruto de estratégias deliberadas ou apenas resultado da interação da equipe; 

acredita-se que esta também se constituiria em uma oportunidade de melhoria a ser 

avaliada pela Gerente Geral, que poderia explicitar claramente para toda a equipe 

como e de que forma este ambiente vem sendo construído. 

 

As respostas dadas à questão de número cinco, “Como o conhecimento que é 

gerado localmente é nivelado e difundido globalmente?”, demonstraram uma 

maior homogeneidade por parte dos respondentes. 

 

Em sua maioria, os respondentes concordam que, no nível interno da organização, 

de um modo geral, o nivelamento do conhecimento gerado é realizado, mas com 

deficiências. Como causas reportam ruídos de comunicação, bem como a 

deficiência relatada na questão dois, qual seja: ausência de registro dos 

conhecimentos gerados na interação da equipe, para uso e proveito de todos os 

colaboradores. 
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As falas transcritas a seguir representam uma amostra das respostas apresentadas: 

 
Creio que este é um ponto de melhoria: não está ocorrendo este 
nivelamento interno nem tampouco sua difusão externa. (Responsável pela 
comunicação e marketing). 
 
Existem problemas de comunicação internos, o que dificulta o 
compartilhamento e o nivelamento do conhecimento entre a equipe. Quanto 
à difusão externa, acho que não existe, sendo um ponto de melhoria 
inclusive já listado no plano de ações. (Assistente de gestão de projetos). 
 
O compartilhamento dos conhecimentos acontece, internamente, através 
das reuniões já citadas e do ambiente de trabalho propício à interação entre 
seus membros. (Gerente geral). 
 
Em relação à difusão para as outras estaduais e para a JA Brasil, constitui-
se em ponto de melhoria, constando, inclusive como meta do meu plano de 
ações individual, uma vez que não ocorre rotineiramente, só 
excepcionalmente. (Gerente geral). 
 
Acredito que, de modo geral, ocorre a difusão e o nivelamento do 
conhecimento gerado internamente na JAMG. Existem falhas pontuais, que 
podem ser trabalhadas e superadas. Já no nível externo, existe em 
pequena intensidade. (Gestor de projetos). 
 
Localmente, nem tudo que é gerado é compartilhado: há as ressalvas 
necessárias às informações que são consideradas confidenciais. Quanto à 
difusão dos conhecimentos gerados localmente, existe um painel de boas 
práticas que ocorre uma vez ao ano, em evento que reúne as estaduais. 
(Gestor de projetos). 
 
Além disto, a gerente geral da JAMG está em permanente contato com as 
outras estaduais, realizando esta troca de boas práticas de forma 
sistemática. Uma ferramenta que vem sendo utilizada mais recentemente é 
o Facebook, que liga a JAMG aos seus parceiros no estado. Pretende-se 
que esta ferramenta possa vir a ser utilizada também entre as estaduais, 
criando-se um canal mais informal para a troca de informações e boas 
práticas desenvolvidas em cada estadual. (Gestor de projetos). 
 
Um exemplo de conhecimento desenvolvido aqui e enviado para a JA Brasil 
foi uma ferramenta financeira que foi desenvolvida pela JAMG em parceria 
com a Empresa Júnior da UFMG, e que permite a orçamentação de cada 
projeto, quando da sua negociação com a empresa mantenedora e com as 
instituições beneficiárias. (Gestor de projetos). 
 

Assim, percebe-se aqui a interferência do problema apontado pelos respondentes 

para a questão de número dois (ausência de registro dos conhecimentos gerados a 

partir da interação da equipe), reforçando a sugestão para que os ajustes 

necessários à solução dos problemas apontados para esta questão seja levada a 

efeito.  

 

Para a questão em análise, de acordo com o identificado por alguns respondentes 

acerca da necessidade de ajustes na comunicação externa, esta é uma questão já 
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tratada no nível de plano de ações da organização, sendo considerada, portanto, 

como encaminhada. 

 

A globalização do conhecimento local, que vem a ser o quinto capacitador para o 

conhecimento do modelo proposto por Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001), aparenta 

ser o ponto que necessita de maior atenção por parte da JAMG para ser superado, 

ressaltando-se que este é um fato já conhecido pela equipe e que se encontra 

incluído no plano de ações da organização.  

 

Assim sendo, feita a identificação dos cinco capacitadores para o conhecimento na 

JAMG, utiliza-se do QUADRO 7 para sintetizar as informações obtidas. 

CAPACITADOR 
INTENSIDADE 

DE UTILIZAÇÃO 
IDENTIFICAÇÃO DA UTILIZAÇÃO 

Instilar a Visão do 
Conhecimento 

Média: Utilização 
Parcial 

.Estímulo à aquisição de conhecimento e 
aperfeiçoamento contínuos que tragam 
melhorias aos programas, materiais e 
treinamentos desenvolvidos. 
.Estímulo à participação de toda a equipe na 
solução de problemas presentes na JAMG. 
.Estímulo à participação em eventos, palestras, 
cursos. 
.Estímulo à que os colaboradores 
desenvolvam e apliquem treinamentos internos 
sobre temas relevantes a melhoria do 
desempenho da equipe e da organização. 

Gerenciar as Conversas 
Média: Utilização 

Parcial 

.Compartilhamento do mesmo ambiente e 
grande sintonia da equipe são pontos fortes 
para a criação e compartilhamento do 
conhecimento. 
.Grande informalidade e ausência de rotinas 
para o registro dos conhecimentos dificultam a 
apropriação dos conhecimentos gerados. 

Mobilizar os Ativistas do 
Conhecimento 

Alta 

.Grande estímulo para a capacitação contínua 
e o estabelecimento de novas competências. 
.Grande estímulo para a rotatividade da equipe 
e experimentação de novas funções. 
.Grande empoderamento de todos os 
membros da equipe: cada um se sente capaz 
de representar a organização. 

Criar o Contexto Adequado Alta 

.Ambiente de trabalho diferenciado, com 
empoderamento dos funcionários, respeito, 
estímulo à capacitação continuada é 
reconhecido por todos. 

Globalizar o Conhecimento 
Local 

Baixa 

.Difusão interna existe com deficiências 
(ausência de formalização dos conhecimentos 
gerados). 
.Difusão externa muito deficiente (já incluso no 
plano de ação da organização). 

Quadro 7 - Identificação dos Capacitadores do Conhecimento na JAMG 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa 
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No próximo item, passa-se à avaliação das contribuições desses cinco 

capacitadores para as estratégias de sobrevivência e avanço propostas por Von 

Krogh, Ichijo e Nonaka (2001), acrescentando-se a análise das questões 6, 7 e 9, 

também pertinentes a este objetivo. 

 

 

5.2 Avaliação das contribuições dos capacitadores do conhecimento para as 

estratégias de sobrevivência e avanço 

 

 

Este objetivo foi alcançado através da análise das respostas obtidas para as 

perguntas de 1 a 5, que identificam os capacitadores do conhecimento na JAMG. 

Elas indicaram que são várias as contribuições desses capacitadores para as 

estratégias de sobrevivência e avanço da organização pesquisada. 

 

Para um melhor entendimento, optou-se por abordar cada um dos capacitadores 

separadamente, identificando suas contribuições para as estratégias de 

sobrevivência e avanço da organização pesquisada. 

 

O primeiro capacitador – instilar a visão do conhecimento –, objeto da primeira 

pergunta da entrevista, foi reconhecido por todos os respondentes como sendo uma 

realidade já estabelecida na organização, ou seja, todos os entrevistados 

manifestaram compreender a importância do conhecimento para si mesmos, para o 

grupo e para a organização. Como exemplo foi citada a postura da Gerente Geral 

em estimular a capacitação contínua da equipe, através da participação em eventos, 

cursos, palestras, etc., bem como em incentivar o comprometimento de todos com 

as metas e os resultados da organização, participando da solução de problemas e 

engajando-se em seu dia a dia, independentemente de sua área ou função. 

 

As contribuições desse primeiro capacitador do conhecimento para a estratégia de 

sobrevivência da organização são percebidas através de diversas ações, entre elas: 

a diferenciação de produtos e serviços, obtida através da dedicação da equipe 

em melhorar de forma contínua os treinamentos de voluntários; a realização de 

apresentações para sensibilizar o corpo diretor de escolas, os alunos, a 
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coordenação; a realização de eventos em organizações parceiras; e a captação de 

novas empresas mantenedoras. Diversas dessas ações se apresentam como 

vantagens competitivas da JAMG por não estarem implementadas pelos 

concorrentes (que são organizações do terceiro setor), promovendo a melhoria 

contínua (nos processos e produtos da JAMG), com a criação de conhecimentos 

valiosos, difíceis de imitar ou de substituir. O exemplo mais representativo 

refere-se aos programas destinados aos alunos do ensino fundamental, que são 

exclusivos da JA. 

 

Exemplo de fala que corrobora essa impressão: 

 
Existem diversas maneiras de se estimular a importância do conhecimento 
para a equipe. Um exemplo foram as alterações realizadas no programa 
Mini Empresa em função das discussões da equipe a partir dos problemas 
identificados na aplicação dos projetos, que foram objeto de diversas 
reuniões e conversas, tomando-se a decisão de reformular totalmente o 
treinamento dos voluntários. (Gestor de projetos). 
 

Já para as estratégias de avanço, as contribuições desse primeiro capacitador do 

conhecimento podem ser identificadas no grande estímulo dado pela gerência da 

organização para o processo de educação continuada de toda a equipe, pelo 

incentivo à sua participação em eventos, treinamentos, cursos, palestras, dentre 

outros, que venham a agregar novas competências ao patrimônio de conhecimentos 

da organização. Esta característica permite que sejam desenvolvidos novos 

conhecimentos para a inovação dos processos e produtos, bem como pode 

promover a criação de conhecimento. 

 

Outro comportamento que explicita a importância conferida pela organização ao 

conhecimento pode ser identificado no estímulo a que toda a equipe participe da 

busca pela solução dos problemas ou desafios vivenciados pela organização, que 

são expostos indistintamente para todos durante a realização das reuniões de 

avaliação mensal. 

 

A fala abaixo exemplifica este comportamento: 

 
Nas reuniões da equipe de gestão dos projetos, que são rotina, sempre 
acontece a troca de experiências para se encontrar soluções para os 
problemas. Também acontece nas reuniões mensais de avaliação de 
desempenho, com toda a equipe, onde todos são estimulados a contribuir 
para a solução dos problemas, independente de sua área na organização 
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ou sua função. Outro exemplo são os treinamentos de formação de 
voluntários. (Responsável pela logística). 
 

Dessa forma, este primeiro capacitador do conhecimento também contribui para as 

estratégias de sobrevivência e de avanço ao estimular o exercício de melhorias 

contínuas (sobrevivência) – que são promovidas durante as reuniões – e mesmo da 

criação de novos conhecimentos para a inovação dos processos e produtos 

(avanço). Como exemplos podem ser citadas as alterações de escopo promovidas 

continuamente pela equipe nos materiais de vários programas, bem como do uso de 

canais de comunicação incomuns para a divulgação da missão da organização para 

a sociedade, valendo-se de parceiros estratégicos e sem custo para a JAMG 

(Campanha dos Dez Anos). 

 

O segundo capacitador do conhecimento – gerenciar as conversas – foi 

considerado por Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) como o mais impactante de 

todos, uma vez que repercute em todas as fases da criação e difusão do 

conhecimento, devendo, portanto, ser objeto de grande atenção por parte das 

organizações, a quem compete sua gestão e manejo estratégicos. Este 

posicionamento pode ser comprovado pela análise do QUADRO 1 (p. 44), em que 

fica patente o grau de intensidade desse capacitador para o modelo de criação do 

conhecimento proposto por estes autores.  

 

Carvalho Júnior (2013, p. 47) lembra que, qualquer que seja a fase do processo do 

conhecimento, “as boas conversas quebram as convencionais barreiras dos 

desentendimentos, das desconfianças e estimulam o compartilhamento de 

conhecimento tácito”, base para que seja construído o conhecimento novo, bem 

como para sua difusão numa etapa posterior, corroborando o entendimento de Von 

Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) quanto ao “poder das conversas”. 

 

De acordo com as respostas obtidas nas entrevistas, fica evidenciado que esse 

segundo capacitador é bastante utilizado pelos colaboradores da organização 

pesquisada, gerando conhecimentos novos e inovações em seu cotidiano e 

impactando de forma significativa as estratégias de sobrevivência e avanço da 

organização. 
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Exemplos de falas que comprovam esta percepção:  

 
As interações da equipe são ótimas e acontecem o tempo todo, o que ajuda 
na solução das questões apresentadas e também no processo de melhoria 
contínua dos projetos. (Gestor de projetos). 
 
As ideias dadas são aproveitadas. Percebe-se isto com clareza 
principalmente quando a equipe está desenvolvendo apresentações para os 
treinamentos de voluntários, ocorrendo muita ajuda, o que acaba gerando 
apresentações muito melhores. (Gestor de projetos). 
 

Na dimensão sobrevivência, as estratégias da organização são beneficiadas através 

dos resultados produzidos pelas conversas cotidianas, que geram diferenciação de 

produtos e serviços (cujo melhor exemplo são os materiais desenvolvidos pela 

JAMG para treinamentos dos voluntários e apresentações externas), muitos dos 

quais, exclusivos da JAMG (nem mesmo as outras sedes estaduais os possuem), 

entregando aos beneficiados pelos programas conhecimentos sempre atualizados 

e valiosos, grande objetivo da organização. 

 

A dimensão avanço tem como exemplo a geração de economias de escopo 

(atualização dos materiais e treinamentos feitos continuamente pelo grupo), 

transferindo conhecimento atualizado e válido para os beneficiados, bem como de 

economias de escala (uma vez atualizados, os materiais-base dos programas são 

gerados para todas as unidades do Brasil, reduzindo em muito o custo de produção, 

haja vista os volumes envolvidos). 

 

Pode ser citado também o exemplo da área de comunicação e marketing, que se 

beneficia das ideias geradas pela equipe – surgidas da interação natural que existe 

na JAMG – para a criação de campanhas e utilização de veículos alternativos (entre 

eles o espaço de mídia disponibilizado pelas empresas parceiras), de forma a 

manter a organização sempre em evidência, contornando as restrições 

orçamentárias que possui. 

 

A estratégia de avanço, neste caso, é representada por economias de escala 

potenciais (uso de veículos de mídia alternativos de baixo custo ou sem custo) e da 

inovação radical (uso do espaço de mídia da tampa impressa de embalagens de 

pizza, distribuídas por empresa parceira); contribuindo, desta forma, para a 
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sobrevivência e, sobretudo, para o avanço da organização no setor ao qual 

pertence. 

 

Dessa forma, percebe-se que este segundo capacitador do conhecimento está 

presente no dia a dia da organização, potencializando a geração de conhecimentos 

e inovações através do uso das estratégias de sobrevivência e avanço. 

 

Quanto ao terceiro capacitador – mobilizar os ativistas do conhecimento – pode-se 

constatar ao longo das entrevistas que os respondentes conseguem perceber-se 

como protagonistas em sua missão de difundir a educação empreendedora, 

assumindo papéis de liderança no desempenho de suas tarefas, sejam elas internas 

ou junto às comunidades atendidas. 

 

Esta constatação vai ao encontro do preconizado por Von Krogh, Ichijo e Nonaka 

(2001, p. 12), que defendem a transformação dos gerentes em “protagonistas 

fundamentais para a promoção de todas as circunstâncias facilitadoras visando à 

criação e difusão do conhecimento na organização”. Nesse sentido, ressalte-se que 

na JAMG não são apenas os gerentes que se encaixam nesta situação, mas a 

totalidade de sua equipe de colaboradores, conforme pode ser verificado através 

das respostas obtidas. 

 

Nas palavras da Gerente Geral, “cada um dos colaboradores assume grandes 

desafios” e sua estratégia de prepará-los para que sejam “onde estiverem, 

representantes plenos da JAMG” fortalece esta percepção encontrada na equipe.  

 

Como resultado, podem ser percebidas várias contribuições deste terceiro 

capacitador do conhecimento para as estratégias de sobrevivência e de avanço, 

entre elas as seguintes. 

 

Em relação às estratégias de sobrevivência, o engajamento de cada um dos 

colaboradores para que a organização atinja suas metas pode ser descrito pela 

vantagem competitiva não implementada pelos concorrentes e também pelo fato 

de que os que tentam não conseguem reproduzir as vantagens originais. Isso 

ocorre porque toda a organização interage e se compromete com os resultados 
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estabelecidos, não sendo, nas palavras dos respondentes, uma situação 

comumente observada nas organizações do terceiro setor. 

 

O principal resultado esperado com esta estratégia é o processo de melhoria 

contínua da organização em sua missão de difusão da educação empreendedora, 

que se traduz na geração de produtos e serviços diferenciados (treinamentos e 

materiais feitos sob medida para os diversos públicos), criação de conhecimento 

valioso, difícil de imitar e de substituir (manuais e materiais dos programas, 

treinamentos de voluntários, palestras para a sensibilização de voluntários), bem 

como pela transferência de conhecimento (através dos programas 

disponibilizados pela organização) (QUADRO 2, p. 45). 

 

Já para as estratégias de avanço, a visão estratégica da gerência geral da JAMG em 

preparar toda a equipe para que sejam representantes plenos da organização, 

estimulando a prática da liderança situacional, tem produzido o efeito de unir a 

equipe em prol do atingimento das metas estabelecidas para a organização (das 

quais todos compartilham e pelas quais se sentem responsáveis). Este fato se 

transforma em vantagem competitiva não implementada pelos concorrentes e 

também os que tentam não conseguem reproduzir as vantagens originais, de 

acordo com o apresentado no QUADRO 2 (p. 45). 

 

Como resultados, almejam-se também: a geração de produtos e serviços 

diferenciados (treinamentos e materiais feitos sob medida para os diversos 

públicos); a criação de conhecimento valioso, difícil de imitar e de substituir 

(manuais e programas, treinamentos de voluntários, palestras de sensibilização, 

etc.); o desenvolvimento de novos conhecimentos para inovação dos 

processos e produtos; e também a produção de novos conhecimentos 

transferíveis. 

 

Uma questão relevante, registrada por um respondente, diz respeito à estratégia 

adotada pela Gerente Geral para que os colaboradores experimentem novas 

funções, diferentes das suas, na organização. Esta atitude, que se constitui num 

programa informal de job rotation, estimula a troca de conhecimentos e o 

desenvolvimento de um novo olhar sobre diferentes funções e tarefas, 
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potencializando a ocorrência de novas ideias, abordagens e inovações, conforme 

exemplifica a fala transcrita abaixo:  

 
Outro exemplo é a grande abertura para que os colaboradores 
experimentem novas funções e desenvolvam novas tarefas, inclusive fora 
de sua área de origem, estimulando sempre o compartilhamento de ideias, 
informações e conhecimentos. (Responsável pela logística). 
 

Dessa forma, esta iniciativa de estímulo à aprendizagem de funções diferentes 

daquelas originalmente da responsabilidade de cada colaborador, contribui para a 

estratégia de avanço. Ela proporciona que sejam criados novos conhecimentos 

para a inovação dos processos e produtos (potencializados por um olhar 

diferente sobre uma tarefa já executada na organização) e novos conhecimentos 

transferíveis (não só para o público-alvo – os alunos –, mas também para as outras 

sedes regionais da organização), possibilitando um melhor desempenho da JAMG. 

 

Assim sendo, pode-se afirmar que o capacitador “mobilizar os ativistas do 

conhecimento” contribui de forma significativa para as estratégias de sobrevivência e 

avanço da JAMG. 

 

O quarto capacitador – criar o contexto capacitante – é considerado por autores 

como Nonaka e Takeuchi (1997), Davenport e Prusak (1998), Von Krogh, Ichijo e 

Nonaka (2001), Choo (2008) e Alvarenga Neto (2008), como fator-chave para que o 

processo de criação do conhecimento aconteça e obtenha êxito. Von Krogh, Ichijo e 

Nonaka (2001) ampliam a noção espacial do ba – o contexto capacitante – ao 

considerá-lo como um ambiente “físico, virtual, mental ou os três”, afirmando ser a 

sua criação uma responsabilidade estratégica e fundamental das organizações. 

 

Os achados de Bono (2012, p.145) corroboram este entendimento e evidenciam “a 

importância de ações da alta administração no sentido de incentivar, introduzir e 

induzir a geração do conhecimento na organização”. Esse autor considera que o 

“clima organizacional tem papel-chave nesse processo”. O mesmo entendimento é 

defendido por Vasconcelos (2000, p. 222), que, reportando-se à literatura sobre a 

gestão do conhecimento, afirma que “o fato de o conhecimento ser basicamente 

tácito privilegia a criação de ambientes propícios para sua geração e 

compartilhamento, como forma de gerenciá-lo”. 
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Na JAMG, as entrevistas realizadas permitiram identificar a existência de um 

contexto capacitante estabelecido e reconhecido pelos respondentes. 

As falas abaixo corroboram esta constatação: 

 
O ambiente é o ponto forte da organização. Existe a escuta, a abertura e o 
estímulo aos colaboradores para que exista a interação e o 
desenvolvimento de novas habilidades e competências, bem como sua 
incorporação aos programas da organização. (Assistente de gestão de 
projetos). 
 
Acredito que a disposição da equipe toda no mesmo ambiente seja uma 
estratégia para que ocorra o compartilhamento do conhecimento gerado. 
Trabalhando todos juntos, a interação é natural e contínua. Mas, isto só é 
possível porque existe uma sinalização clara quanto ao respeito e confiança 
entre a equipe: não há competição, ninguém está ameaçando a posição do 
outro e isto gera um clima muito bom, de companheirismo e liberdade para 
que as ideias sejam expostas. (Responsável pela logística). 
 

Assim sendo, os achados desta pesquisa indicam que este capacitador – criar o 

contexto capacitante – é um ponto forte da organização, sendo reconhecido pelos 

respondentes como um ambiente diferenciado, no qual as características de 

solicitude, respeito e humanismo, preconizadas por Von Krogh, Ichijo e Nonaka 

(2001), estão incorporadas ao dia a dia. A existência dessas características contribui 

efetivamente para a criação do conhecimento, para a geração de diversas inovações 

identificadas, e para as estratégias de sobrevivência e avanço de diversas maneiras. 

 

Na dimensão sobrevivência, a existência de um ambiente adequado ao 

estabelecimento de relações de confiança, que geram o compartilhamento dos 

conhecimentos entre a equipe, permite reconhecer a ocorrência da diferenciação 

de produtos e serviços (programas, materiais, treinamentos, abordagens 

diferenciadas aos parceiros e empresas mantenedoras), processo este fortalecido 

pela prática da melhoria contínua (dos programas, materiais, abordagens a 

possíveis empresas mantenedoras, voluntários, escolas), potencializando a 

transferência de conhecimento (para o público-alvo e também para outras 

instâncias da organização), meta maior da organização. 

 

As estratégias de avanço são muito beneficiadas quando existe este contexto 

adequado à produção do conhecimento. Na JAMG, em função desta realidade, a 

diferenciação potencial de produtos e serviços (diversos dentro da grade de 

programas da organização) é fator de competitividade para a organização, podendo 
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gerar novos conhecimentos para a inovação dos processos e produtos (novos 

programas, novas abordagens), bem como novos conhecimentos transferíveis, 

que podem vir a assegurar o avanço da organização. 

 

Pode-se também acrescentar que, a partir da análise das entrevistas e da 

observação do pesquisador, o contexto capacitante identificado na JAMG aparenta 

ser fruto de estratégias deliberadas, levadas a efeito de forma contínua, e não ao 

acaso, conforme retratado por alguns respondentes; o que indicaria mais um 

exemplo de contribuição deste capacitador para as estratégias de sobrevivência e 

avanço. 

 

O quinto capacitador – globalizar o conhecimento – é, dentro dos achados desta 

pesquisa, aquele que aparenta uma maior fragilidade, requerendo atenção por parte 

da organização pesquisada para que venha a ser utilizado adequadamente, de 

acordo com os pressupostos do modelo de Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001).  

 

Este quinto capacitador trata da difusão dos conhecimentos gerados por todos os 

níveis da organização e isto, para a JAMG, significa primeiramente seu nivelamento 

interno (vide questão 2), seguido de sua difusão para a JA Brasil e para as sedes 

estaduais. Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) ressaltam a importância desse 

capacitador quando a criação e a utilização do conhecimento estão dissociadas no 

tempo e no espaço, como ocorre diversas vezes na organização pesquisada, de 

acordo com as respostas dadas à questão 2, havendo necessidade de registrá-lo e 

difundi-lo para que ocorra o nivelamento da equipe, possibilitando assim que novos 

conhecimentos sejam gerados. 

 

Conforme identificado nas respostas à questão 5, os entrevistados consideram que 

o nivelamento dos conhecimentos gerados precisa de processos adequados para 

ser devidamente aproveitado pela JAMG (acontece, mas de forma deficiente). Mais 

ainda, esse nivelamento precisa ser estabelecido para além da organização, uma 

vez que é percebida como quase inexistente a difusão externa dos conhecimentos e 

inovações geradas internamente, constando inclusive do plano de ações da JAMG a 

necessidade e intenção de melhoria deste capacitador. 
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As falas abaixo corroboram esta visão:  

 
Creio que este é um ponto de melhoria: não está ocorrendo este 
nivelamento interno nem tampouco sua difusão externa. (Responsável pela 
comunicação e marketing). 
 
Existem problemas de comunicação internos, o que dificulta o 
compartilhamento e o nivelamento do conhecimento entre a equipe. Quanto 
à difusão externa, acho que não existe, sendo um ponto de melhoria 
inclusive já listado no plano de ações. (Assistente de gestão de projetos). 
 
O compartilhamento dos conhecimentos acontece, internamente, através 
das reuniões já citadas e do ambiente de trabalho propício à interação entre 
seus membros. Em relação à difusão para as outras estaduais e para a JA 
Brasil, constitui-se em ponto de melhoria, constando, inclusive como meta 
do meu plano de ações individual, uma vez que não ocorre rotineiramente, 
só excepcionalmente. (Gerente geral). 
 
Acredito que, de modo geral, ocorre a difusão e o nivelamento do 
conhecimento gerado internamente na JAMG. Existem falhas pontuais, que 
podem ser trabalhadas e superadas. Já no nível externo, existe em 
pequena intensidade. (Gestor de projetos). 
 

Assim sendo, acredita-se que as contribuições deste capacitador do conhecimento –

globalizar o conhecimento – para as estratégias de sobrevivência e avanço na 

JAMG sejam modestas, aquém do que poderiam vir a ser, devendo este ponto se 

constituir, como de fato já se constitui, em ponto de melhoria a ser implementado 

pela organização pesquisada para que gere benefícios para toda a rede que compõe 

a JA Brasil. 

 

Dessa forma, conclui-se a análise dos resultados relativos às perguntas de 1 a 5, 

que tiveram por missão demonstrar o atingimento do objetivo específico avaliar as 

contribuições dos capacitadores do conhecimento para as estratégias de 

sobrevivência e avanço da JAMG, valendo-se do QUADRO 8 para sintetizá-las. 
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CAPACITADOR DIMENSÃO CONTRIBUIÇÕES 

Instilar a Visão do 
Conhecimento 

 
 
 
 

Sobrevivência 
 
 
 
 
 
 

Avanço 

1) Diferenciação de produtos e serviços: através da melhoria 
contínua dos treinamentos, materiais, e apresentações para 
a sensibilização de novos voluntários e novas empresas 
mantenedoras. 
2) Não implementados pelos concorrentes: criação de 
conhecimentos valiosos, difíceis de imitar ou substituir 
(exclusividade de treinamentos destinados ao ensino 
fundamental). 
 
1) Criação de novos conhecimentos para a inovação de 
processos: o estímulo ao aprendizado contínuo gera novas 
abordagens institucionais (voluntários, empresas e 
comunicação) e cria melhorias contínuas nos treinamentos. 
2) Criação de novos conhecimentos para a inovação de 
produtos (alterações contínuas no escopo dos materiais dos 
treinamentos). 

Gerenciar as 
Conversas 

 
 

Sobrevivência 
 
 
 
 

Avanço 
 

1)Diferenciação de produtos e serviços: novos materiais 
desenvolvidos pela equipe para treinamento de voluntários e 
apresenteções externas (muitos são exclusivos da JAMG). 
 
1)Economias de escopo (atualização permanente dos 
materiais dos treinamentos feitos pela equipe da JAMG) e de 
escala (reprodução dos materiais atualizados na JAMG para 
as outras sedes estaduais). 
2)Economia de escala potenciais, acionadas através da 
participação da equipe no desenvolvimento de novos canais 
de comunicação institucional (uso de espaços das empresas 
mantenedoras ou parceiras). 

Mobilizar os 
Ativistas do 

Conhecimento 

 
 
 

Sobrevivência 
 
 
 
 
 

Avanço  
 

1)Geração de produtos e serviços diferenciados (materiais 
feitos sob medida para os diversos públicos atendidos), 
criação de conhecimento valioso, difícil de imitar e de 
substituir (manuais e materiais dos programas, treinamentos, 
palestras): função do envolvimento e comprometimento de 
toda a equipe frente aos objetivos da JAMG. 
 
1)A estratégia de preparação contínua de toda a equipe para 
que esteja apta a representar a JAMG a qualquer tempo, 
onde estiver gera vantagem competitiva não implementada 
pelos concorrentes (preparação, materiais diferenciados, 
apresentações diferenciadas). 
2)Conhecimento valioso, difícil de imitar e de substituir. 
3)Desenvolvimento de novos conhecimentos para inovação 
dos processos e produtos e novos conhecimentos 
transferíveis. 

Criar o Contexto 
Adequado 

 
 

Sobrevivência 
 
 
 
 

Avanço  
 
 

1)Ambiente de trabalho diferenciado, com empoderamento 
dos funcionários, respeito, estímulo à capacitação continuada 
é reconhecido por todos e gera a diferenciação de produtos 
(treinamentos, materiais e abordagens) e serviços, bem 
como a transferência de conhecimento (para o público 
atendido). 
 
1)As características ambientais acima citadas também 
beneficiam as estratégias de avanço, com a diferenciação 
potencial de produtos e serviços, a criação de conhecimento 
e a potencialização de inovações. 

Quadro 8 - Contribuições dos Capacitadores do Conhecimento para as Estratégias de Sobrevivência 
e Avanço na JAMG 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa 
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Em seguida, passa-se à análise das respostas dadas às perguntas 6, 7 e 9 que 

também contribuem para as citadas estratégias, uma vez que se constituem em 

diferenciais competitivos da organização. 

 

5.3 Outros diferenciais competitivos da organização 

 

 

Para a questão de número seis, “Quais são os diferenciais competitivos da 

organização?”, foram vários os pontos identificados pelos entrevistados, cobrindo 

diversas dimensões da organização, quais sejam: sua missão, a rede de 

relacionamentos estabelecidos, o envolvimento de sua equipe, a participação de 

seus voluntários e a qualidade de sua gestão. 

 

Uma vez que alguns desses pontos foram citados por mais de um respondente, 

buscou-se evidenciar sua percepção pelos colaboradores através da elaboração de 

uma escala que relaciona os conteúdos apontados àqueles que os citaram. Ou seja, 

para cada item considerado como diferencial competitivo, foram citados a seguir os 

entrevistados correspondentes, conforme abaixo: 

 Qualidade da gestão: respondentes 1, 3 e 5. 

 Formação e envolvimento dos voluntários: respondentes 3, 5 e 7. 

 Metodologia e ferramentas utilizadas: respondentes 5 e 7. 

 Causa defendida pela organização: respondentes 2, 4 e 6. 

 

Assim sendo, para uma melhor compreensão acerca de seus depoimentos, optou-se 

por abordar separadamente cada uma das dimensões citadas. 

 

Chama atenção a percepção dos colaboradores (e seu orgulho explícito) em relação 

àquele que consideram como o grande diferencial competitivo da JAMG: a qualidade 

de sua gestão. É senso comum, e também percepção dos entrevistados, que as 

organizações do terceiro setor, justamente por não terem como foco a geração de 

resultados financeiros, geralmente não têm na qualidade de sua gestão uma 

preocupação relevante. 
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A JAMG, ao contrário, opera utilizando ferramentas de gestão modernas e é 

avaliada pelas empresas mantenedoras e demais stakeholders como empresa do 

setor privado, exigindo-se dela eficiência, produtividade, equilíbrio e sustentabilidade 

econômico-financeira. 

 

As falas abaixo transmitem esta percepção: 

 
Considero como o grande diferencial competitivo da organização a gestão 
dos seus projetos. Apesar de ser uma organização do terceiro setor, ela 
opera com padrões de exigência do setor privado. Aqui, cada projeto é 
acompanhado em todo o seu ciclo, pelo gestor, pelo analista, havendo a 
geração de relatórios de acompanhamento para os stakeholders, reuniões 
de avaliação com estabelecimento de ações corretivas de forma 
permanente. (Responsável pela comunicação e marketing). 
 
Profissionalismo, gestão, sustentabilidade. A organização evoluiu muito no 
quesito gestão: somos uma organização do terceiro setor gerida e avaliada 
como empresa privada. Tudo na JAMG é medido e controlado, seja o 
resultado social ou financeiro. Isto é o que dá segurança aos mantenedores: 
saber que os recursos disponibilizados serão muito bem empregados, com 
eficiência. (Gerente geral). 
 
Avalio que a qualidade da gestão da JAMG é um grande diferencial 
competitivo, uma vez que, a despeito de ser uma organização do terceiro 
setor, é gerida e avaliada como sendo privada, possuindo processos de 
gestão modernos e elevados níveis de eficiência, cobrados e avaliados 
pelas mantenedoras. (Gestor de projetos). 
 

De fato, a qualidade dos processos gerenciais na JAMG pode ser verificada de 

diversas formas, seja pela leitura de seus relatórios, que espelham os resultados 

obtidos, ou pela observação de como a equipe lida com recursos escassos, os quais 

cabe multiplicar através de posturas que privilegiem seu uso de forma eficiente, ética 

e sustentável. 

 

Os resultados alcançados no ano de 2012 são uma demonstração da qualidade de 

sua gestão, pois, a partir da ação de uma equipe composta por onze colaboradores, 

foram atendidos 14.663 alunos, em 151 escolas, contando com um voluntariado 

composto por 914 pessoas, representando um total de 17.630 horas doadas. 

(JAMG, 2013). 

 

Para o ano corrente, a meta – com o mesmo número de colaboradores – é alcançar 

a marca de 17.000 alunos atendidos, em 150 escolas de diversas cidades mineiras 

(o que implica um esforço permanente de logística e deslocamentos constantes da 
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equipe), contando com cerca de 1.000 voluntários, que irão gerar outras dezenas de 

milhares de horas doadas à causa. 

 

Esta busca permanente por resultados positivos (rentabilidade superior à média do 

setor) vai ao encontro do preconizado por Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) em seu 

modelo estratégico para a sobrevivência e para o avanço das organizações, 

conforme mostrado no QUADRO 2 – Referencial estratégico para o conhecimento 

(p. 44). 

 

Incorporada à estratégia de sobrevivência encontra-se a vantagem competitiva 

rentabilidade corrente e, incorporada à estratégia de avanço, a rentabilidade 

futura. Nota-se que ambas são metas perseguidas pela JAMG, conforme explicitado 

em seu planejamento estratégico e planos de ação, o que pode levar esta 

organização a obter resultados tais como uma rentabilidade superior à média 

setorial (atual e futura), desde que continue a ser gerida com os níveis de eficiência 

encontrados nas empresas privadas com boa governança e também continue a 

apresentar resultados avaliados como adequados pelas empresas mantenedoras e 

assim ampliar sua base de ação e de captação de novos parceiros. 

 

Importante esclarecer que o conceito de rentabilidade utilizado para organizações do 

terceiro setor não é semelhante àquele utilizado para empresas privadas. Estas se 

atêm a indicadores tais como lucratividade e distribuição de resultados financeiros. 

Para as organizações do terceiro setor, a rentabilidade esperada está alinhada ao 

cumprimento de sua missão, mensurando-se qual o impacto de sua ação para a 

melhoria das condições das comunidades por ela atendidas (COSTA, 2005).  

 

No caso da JAMG, isso significa a difusão da educação empreendedora através do 

atendimento (em níveis crescentes) de alunos compreendidos entre o ensino 

fundamental ao segundo ano do ensino médio. Os resultados de sua dimensão 

econômico-financeira são avaliados pela ótica da eficiência no trato aos recursos 

recebidos das empresas mantenedoras e pela sustentabilidade da organização. 

 

É importante acrescentar que, dentre as ferramentas de gestão utilizadas pela 

JAMG, algumas foram desenvolvidas especificamente para esta organização, como 
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é o exemplo do programa de orçamentação de projetos, criado em parceria com a 

Empresa Júnior da UFMG e hoje utilizada por toda a JA no Brasil. Essa ferramenta 

constitui-se como vantagem competitiva importante, uma vez que é conhecimento 

exclusivo, não implementado pelos concorrentes, impactando tanto a 

rentabilidade corrente quanto a futura, dentro da visão estratégica proposta por Von 

Krogh, Ichijo e Nonaka (2001). 

 

Um segundo diferencial competitivo, que destaca a JAMG em seu mercado, diz 

respeito a seus voluntários, ou melhor, à qualidade dos mesmos. Os entrevistados 

afirmam que, através de sua interação com membros de outras organizações do 

terceiro setor, são relatadas inúmeras dificuldades para a captação, treinamento e 

retenção do voluntariado. Desta forma, diversas organizações, para conseguirem 

desenvolver sua atividade, acabam por aceitar pessoas que nem sempre possuem 

as qualificações e perfis adequados ao trabalho a ser desenvolvido, o que, muitas 

vezes, compromete seus resultados (JAMG, 2013). 

 

Na JAMG, ao contrário, esta é uma preocupação constante: o voluntariado deve ter, 

obrigatoriamente, uma formação acadêmica robusta e grande experiência de 

mercado, seja como funcionário ou empresário, para que possa transmitir aos 

beneficiados dos programas mais do que o repasse da metodologia, vivências e 

exemplos que estimulem sua capacitação empreendedora. 

 

As falas transcritas abaixo corroboram esta impressão: 

 
O nível dos voluntários é também outro diferencial competitivo: são pessoas 
com excelente formação acadêmica e muita vivência de mercado. Têm 
excepcional conteúdo prático e vivencial para entregar aos achievers. 
(Gerente geral). 
 
Trabalhar com voluntários das próprias empresas mantenedoras, os quais 
possuem vínculos com as comunidades atendidas, reforça a presença das 
mantenedoras nas comunidades e possibilita a ampliação dos programas e 
oferecer a qualificação aos voluntários no próprio local de trabalho. (Gestor 
de projetos). 
 
Apesar de não conhecer outras organizações que atuam com o mesmo 
foco, vejo no grande movimento dos voluntários, que envolvem de forma 
crescente as organizações onde trabalham, um ponto forte e um grande 
diferencial competitivo. (Responsável pela logística e ex-achiever). 
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Para a JAMG, a captação de voluntários é um processo estruturado, desenvolvido 

através de palestras de sensibilização e entrevistas de seleção, que culminam com 

um treinamento vivencial acerca da metodologia a ser repassada e dos materiais a 

serem utilizados. Esse treinamento, conforme já exposto em questões anteriores, é 

objeto da dedicação permanente da equipe gestora, que busca sua constante 

atualização e a incorporação de ferramentas modernas que o tornem atraente ao 

público-alvo: os voluntários. 

 

Outro ponto relevante, relatado pelos entrevistados, é o fato de que os 

colaboradores da JAMG, para além de suas atribuições profissionais na 

organização, são constantemente estimulados a integrar – como voluntários – os 

diversos programas da organização, o que vem a se constituir também como um 

diferencial competitivo frente às outras organizações de mesmo foco, conforme pode 

ser percebido pela fala transcrita a seguir: 

 
Outro ponto positivo é que os colaboradores da JAMG também são 
estimulados a atuar como voluntários nos diversos programas da 
organização. (Assistente de gestão de projetos). 
 

Desta forma, o papel do voluntariado na JAMG é considerado pelos entrevistados 

como um diferencial competitivo da organização, constituindo-se em fator 

estratégico tanto para a sobrevivência quanto para o avanço da mesma, conforme 

pode ser identificado no QUADRO 2 (p. 45): 

 Dentro da estratégia de sobrevivência, como fator não implementado pelos 

concorrentes, representado pelo processo de seleção, treinamento e 

manutenção do voluntariado, gerando a diferenciação de produtos e serviços, 

ações não desenvolvidas pelas organizações do mesmo setor e; 

 Para a estratégia de avanço, também representada pelo fator não 

implementado pelos concorrentes, através da busca em tempo integral – pela 

equipe gestora dos projetos – da elaboração de treinamentos sempre 

inovadores para o público-alvo, que incorpore os conhecimentos adquiridos na 

interação com os voluntários, gerando diferenciação potencial de produtos e 

serviços. Isso se traduz na possibilidade de aquisição e produção de novos 

conhecimentos para inovação dos processos e produtos e também de novos 

conhecimentos transferíveis, 
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Em acréscimo, pode-se dizer que a JAMG possui diversas estratégias para manter 

seus voluntários sempre ativos, sensibilizando-os a participar dos programas 

oferecidos, com cargas horárias e temas diferentes. Esta variedade e flexibilidade 

estimula sua permanência nos quadros da organização, ou seja, sua retenção, uma 

vez que este é um dos maiores desafios das organizações do terceiro setor, de 

acordo com o identificado pelos respondentes (JAMG, 2013). Como exemplo desta 

estratégia, pode ser citado o Boletim Visão, informativo eletrônico que é enviado 

para todos os voluntários, posicionando-os acerca de todos os assuntos de interesse 

da causa e estimulando seu contato com a organização. 

 

Cabe relatar ainda que, nos treinamentos dos voluntários, etapa final antes de sua 

entrada em ação, o conteúdo da metodologia é apresentado como uma construção 

aberta. Desta forma, existe um grande espaço para que o voluntário o preencha com 

suas vivências, que irão enriquecer o processo de construção de conhecimento 

novo, tanto para os beneficiados dos programas, quanto para os próprios 

voluntários. Assim sendo, os voluntários têm a visão de que não serão meros 

repassadores de informações e metodologias, mas agentes para a criação e difusão 

de conhecimento novo. 

 

Um terceiro diferencial competitivo apontado nas entrevistas diz respeito à 

metodologia e às ferramentas empregadas nos diversos programas da organização. 

Apesar de ser uma metodologia desenvolvida e formatada pela Junior Achievement 

Worldwide (EUA), as equipes da JA Brasil e das sedes estaduais fazem adaptações 

à cultura e à realidade brasileiras, promovendo ajustes de forma a elevar seu grau 

de efetividade e entendimento. 

 

Fica clara a percepção dos entrevistados de que tanto a metodologia quanto a 

qualidade dos materiais utilizados são vantagens competitivas da organização frente 

às outras de mesmo foco. 

 

As falas abaixo indicam estas percepções: 

 
Considero, ainda, como vantagem competitiva da JAMG a metodologia 
aplicada aos programas e projetos, que permite, entre outros ganhos, 
trabalhar com voluntários das próprias empresas mantenedoras, os quais 
possuem vínculos com as comunidades atendidas, o que reforça a 
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presença das mantenedoras nas comunidades e possibilita a ampliação dos 
programas e, oferecer a qualificação aos voluntários no próprio local de 
trabalho. (Gestor de projetos). 
 
A excelente metodologia dos programas e a qualidade e atualidade de seus 
materiais de apoio, que são continuamente aperfeiçoados, e a boa 
estruturação em sua aplicação são diferenciais competitivos importantes. 
(Responsável pela logística e ex-achiever). 
 

Dentro do modelo proposto por Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001), esta vantagem 

competitiva (metodologia e ferramentas) pode ser relacionada à estratégia de 

sobrevivência, através da rentabilidade corrente e economias de escala, uma vez 

que impacta na rentabilidade atual, ao valer-se de materiais utilizados em todo o 

mundo, o que reduz significativamente o custo de desenvolvimento local. A 

estratégia de avanço, da mesma forma, é contemplada através da rentabilidade 

futura e economias de escala potenciais, uma vez que, sendo o material e a 

metodologia continuamente revisados, ampliados e atualizados pelas equipes, 

configura-se em conhecimento novo, potencializando-se, inclusive, a ocorrência de 

inovações radicais, coerente com a estratégia de avanço proposta por esses 

autores. 

 

Um quarto item foi citado por dois respondentes como sendo um diferencial 

competitivo da JAMG: a causa defendida pela organização, que é a educação 

empreendedora. 

 

Duas falas exemplificam esta percepção: 

 
O grande diferencial é a causa. As melhorias que produz na sociedade 
através da sensibilização para a educação empreendedora são 
importantíssimas e a atividade na área de educação é fundamental para a 
sociedade, gerando benefícios diversos: econômicos, sociais, etc. (Gestor 
de projetos). 
 
O grande diferencial competitivo da organização é a causa. Sinto que todos 
os que se aproximam da JAMG são atraídos para ela. Existe um 
encantamento e acredito que isto acontece devido à excelente comunicação 
desenvolvida pela JAMG e ao valor da causa, que é percebido pela 
sociedade. (Assistente de gestão de projetos). 
 

Estas impressões encontram amparo nos achados de Machado (2013), que 

preconiza serem os negócios sociais fontes importantes para a geração sustentável 

de riqueza e para a promoção do desenvolvimento econômico e social, posição esta 

igualmente defendida por Yunnus (2007). 
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Dessa forma, existe a percepção dos entrevistados de que os vínculos criados entre 

a organização e seus voluntários transcendem o comumente visto neste setor e se 

caracterizam como diferenciais competitivos da JAMG frente às outras organizações 

de mesmo foco. Isto pode ser identificado no modelo estratégico proposto por Von 

Krogh, Ichijo e Nonaka (2001), tanto em relação às estratégias de sobrevivência, 

quanto para as estratégias de avanço, compreendidas pelo fator “os que tentam 

não conseguem reproduzir as vantagens originais”, supondo-se uma maior 

identificação, envolvimento e comprometimento com a causa, que gera impacto para 

sua rentabilidade atual e futura. 

 

As causas para a construção destes vínculos mais duradouros entre a JAMG e seus 

voluntários podem ser explicadas, entre outras, pela estratégia da organização em 

valer-se das próprias empresas mantenedoras como fornecedoras de voluntários 

para os programas. O processo de sensibilização de empresas para que se tornem 

mantenedoras da causa tem incorporado em seu escopo a sensibilização das 

mesmas para que participem não apenas como provedoras de recursos financeiros, 

mas que também ofereçam apoio à organização através de suas competências 

específicas (consultorias gerenciais, de informática, de logística, etc.), bem como 

através da mobilização de seus colaboradores para que integrem o voluntariado nos 

diversos programas oferecidos. 

 

A fala abaixo demonstra este posicionamento: 

 
Em relação às empresas mantenedoras e mesmo aquelas parceiras 
ocasionais, há uma percepção do que estão fazendo (provendo recursos 
financeiros, ajuda especializada e voluntários) possui um valor real: há um 
comprometimento com a causa e isto é um grande diferencial frente às 
demais organizações de mesmo foco. (Assistente de gestão de projetos). 
 

A criação do NEXA (núcleo de ex-achievers) é, também, fonte contínua de 

voluntários para os diversos programas da JAMG, uma vez que os ex-alunos 

beneficiados pelos projetos se vinculam à causa e participam de sua difusão e 

fortalecimento, existindo inúmeros exemplos de ex-achievers ativos como voluntários 

importantes para a causa da organização. 

 

Outro fator de diferenciação competitiva citado é a rede de relacionamentos 

construída pela organização. Dentro de suas estratégias de atração de novas 
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empresas mantenedoras, escolas, parceiros e voluntários, toda uma série de 

atividades são desenvolvidas, entre elas a participação em eventos, palestras, 

cursos; todas utilizadas como oportunidades estratégicas para o atingimento dos 

objetivos fundamentais da organização.  

 

As falas transcritas abaixo corroboram esta percepção: 

 
E, também, a interação entre todos os públicos envolvidos: colaboradores 
da JAMG, voluntários, empresas mantenedoras, empresas e organizações 
parceiras, escolas e alunos, fortalece a posição da JAMG e prepara seu 
caminho para ampliação de suas ações e presença na comunidade. 
(Assistente de gestão de projetos). 
 
Outro ponto que considero como um grande diferencial competitivo da 
JAMG é o envolvimento prévio com a direção e professores das escolas 
parceiras, quando fazemos a captação para os programas. Buscando uma 
maior eficiência nestas ações, são elaboradas e ministradas palestras, 
entrega de materiais e interações com estes profissionais, antes mesmo da 
abordagem para a sensibilização dos alunos. Acredito que esta ação, que é 
uma estratégia deliberada, é bastante diferente das abordagens de outras 
organizações do mesmo setor. (Assistente de gestão de projetos). 
 

No modelo de Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001), estas ações articuladas e levadas 

a efeito pelos colaboradores da JAMG com o objetivo de ampliar o âmbito de 

atuação da organização, encontram ressonância nas estratégias de sobrevivência 

não implementadas pelos concorrentes, gerando o processo de melhoria 

contínua na organização, seja em sua dimensão sustentabilidade (novas empresas 

mantenedoras, novos parceiros, novos voluntários), seja na dimensão criação do 

conhecimento, pela apropriação daqueles localizados fora da organização (nas 

empresas mantenedoras, seus funcionários, voluntários, parceiros, etc.). 

 

Já para as estratégias de avanço, essas ações voltadas para a ampliação da rede 

de relacionamentos contribuem para o atingimento dos objetivos da organização. 

Uma vez que as considerem não implementadas pelos concorrentes, pelo menos 

nas dimensões relatadas nas entrevistas, se constituem em fonte de avanço através 

da criação de conhecimento, fundamental para o avanço da organização.   

 

Por fim, é importante mencionar que o nível de comprometimento dos colaboradores 

com a causa e com a organização (que se confundem) é também citado como um 

diferencial competitivo importante, uma vez que transcende a realidade observada, 
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não só para organizações do terceiro setor, mas também para empresas do setor 

privado. 

 

A fala de uma entrevistada demonstra esta ideia: 

 
Acredito que o grande diferencial competitivo da organização é o grande 
envolvimento dos colaboradores com a causa, o que supera em muito o 
comprometimento que se vê em empresas do setor privado nas quais 
trabalhei. O brilho nos olhos é percebido e existe uma grande e profunda 
sensação de pertencimento da equipe à organização e a causa que 
representa, extrapolando a função e se portando como sendo a organização 
mesma. (Assistente de gestão de projetos). 
 

Dessa forma, a análise das respostas dadas a esta questão indica a existência de 

inúmeros diferenciais competitivos na organização pesquisada, muitos deles em 

consonância com os pressupostos do modelo estratégico para a sobrevivência e 

avanço desenvolvido por Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001), o que, supõe-se, venha 

a contribuir para distinguir a organização em seu setor de atuação e fortalecer seu 

posicionamento no mesmo, tanto para o momento presente, quanto para a 

construção de seu futuro. 

 

A análise das respostas obtidas para a questão de número sete, “Quais são as 

fontes dos conhecimentos utilizados na Organização?”, indica que os 

entrevistados possuem uma visão clara e homogênea acerca de quais são e onde 

se localizam as principais fontes de conhecimento da JAMG. 

 

Esta clareza pode ser considerada como um ponto favorável para a organização, 

haja vista que, no referencial estratégico para o conhecimento (QUADRO 2, p. 45) 

do modelo proposto por Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001), o papel do 

conhecimento é fundamental, tanto para as estratégias de sobrevivência, quanto 

para as de avanço, conforme mostrado a seguir: 

 Na sua dimensão sobrevivência, o papel do conhecimento é descrito como 

valioso, difícil de imitar e de substituir. Pode ser de domínio exclusivo da 

organização ou ser encontrado fora dela e, por vezes, tem na sua capacidade de 

transferência um peso maior do que o próprio conteúdo transferido. Como 

processos importantes de conhecimento, os autores elencam sua transferência e 

a melhoria contínua. 
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 Já para a dimensão avanço, o modelo vincula o papel do conhecimento à 

criação de novos conhecimentos, que contribuem para a ocorrência da inovação 

radical, principal fonte de avanço das organizações. 

 

Assim sendo, inicia-se esta análise daquela que foi considerada, por todos os 

respondentes, como a fonte primária dos conhecimentos da organização: a Junior 

Achievement Worldwide, sede mundial da organização e principal produtora destes 

conteúdos. De acordo com os entrevistados, ela é a guardiã e a difusora da 

metodologia e dos materiais de apoio de todos os programas utilizados na JAMG e 

disponibilizados através da Junior Achievement Brasil. 

 

A centralização da produção da metodologia pela Junior Achievement Worldwide 

(EUA), bem como a exclusividade de sua difusão para todas as suas representações 

– presentes em mais de 120 países – foi a maneira encontrada para manter a 

padronização dos diversos conteúdos gerados, fortalecendo a unidade desta 

organização, nos seus quase cem anos de existência. Natural, então, que os 

respondentes reconheçam a Junior Achievement Worldwide como fonte primária dos 

conhecimentos que estruturam os seus diversos programas. 

 

As respostas abaixo indicam este consenso:  

 
As principais fontes de conhecimento utilizadas pela JAMG são a Junior 
Brasil e a Junior Worldwide, que criam e repassam as principais 
metodologias e materiais utilizados. (Assistente de gestão de projetos). 
 
A fonte primária dos conhecimentos da JAMG são os Manuais de 
Procedimentos da Junior Achievement Brasil, onde estão contidos os 
conhecimentos e metodologias para os vinte programas disponibilizados 
atualmente pela organização. (Gerente geral). 
 
A fonte primeira e principal é a metodologia dos programas que, apesar de 
vir formatada da Junior Brasil, é aberta periodicamente a revisões. 
(Responsável pela comunicação e marketing). 
 

Desta forma, pode-se considerar que a JA Worldwide é para a JAMG fonte de 

vantagem competitiva, representando economias de escala e de escopo (ao 

reduzir os custos com produção local de conteúdo) e promovendo a diferenciação 

de produtos, que são elaborados por uma equipe transnacional, que conta com a 

colaboração de todas as suas representações no mundo. Assim sendo, contribui 

para suas estratégias de sobrevivência, tendo o conhecimento um papel valioso, 
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difícil de imitar e de substituir, possuindo uma parcela de exclusividade, 

compreendida pelos conhecimentos gerados na interioridade da organização. 

 

Da mesma maneira, as estratégias de avanço são beneficiadas pela produção 

centralizada deste conhecimento, significando economia de escala e de escopo 

potenciais (redução potencial dos custos com elaboração e distribuição dos 

conteúdos e materiais de apoio) e gerando a diferenciação potencial de produtos 

e serviços, uma vez que sua produção conta com a expertise de seus 

colaboradores em todo o mundo. O papel do conhecimento pode ser percebido 

através dos novos conhecimentos para a inovação dos processos e produtos 

(vindos da produtora dos conteúdos originais), gerando novos conhecimentos 

transferíveis, que representam a missão da organização estudada.  

 

No entanto, essa metodologia e seus materiais de apoio não são obras fechadas. 

Antes, permitem que as sedes locais realizem adaptações à sua cultura, grade e 

especificidades curriculares, bem como à legislação local, para que a efetividade dos 

projetos seja ampliada, promovendo assim maior aderência ao público local. Esta 

possibilidade transforma os colaboradores em protagonistas deste processo 

contínuo de melhoria, tornando-os, portanto, fontes importantes de conhecimento. 

Os entrevistados citaram diversos exemplos dessa construção colaborativa, 

conforme pode ser visto através das falas abaixo: 

 

Exemplos de adaptações realizadas à metodologia e materiais de apoio: 

 
A metodologia, que é desenvolvida nos EUA, traz incorporada a cultura de 
lá, sendo adaptada à realidade e cultura brasileiras pela equipe local, o que 
demonstra a aplicação dos conhecimentos adquiridos através da interação 
entre os vários agentes. (Assistente de gestão de projetos). 
 
Exemplo desta ação são os ajustes realizados nas faixas etárias de 
aplicação dos programas, uma vez que, nos Estados Unidos o currículo 
escolar é diferente do brasileiro. Outro exemplo aconteceu quando a 
gestora de projetos identificou no programa Introdução ao Mundo dos 
Negócios, o caso de uma criança que tomava conta de outra, o que foi 
considerado inadequado para a realidade do Brasil, por causa da legislação 
sobre o trabalho infantil, tendo sido sugerido à JABR a elevação da idade da 
criança do exemplo para descaracterização deste problema. (Assistente de 
gestão de projetos). 
 
A principal fonte de conhecimento é a metodologia fornecida pela Junior 
Achievement Brasil. Porém, acredito que a metodologia sozinha não se 
sustenta. Então, cada um agrega suas competências, habilidades, 
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conhecimentos e experiências e produz inovações naquilo que faz na 
organização, fortalecendo e ampliando as possibilidades dos programas. 
 
Exemplo disto é a inovação, a melhoria incorporada na gestão dos projetos 
a partir de uma palestra assistida pela Gerente Geral sobre ferramentas de 
mensuração prévias à implantação de programas de empreendedorismo 
social. Esta proposta indicava a necessidade de se identificar previamente à 
aplicação dos programas, se a escola-alvo, os alunos envolvidos e os 
demais voluntários desta instituição estavam alinhados ao que seria 
oferecido, ou seja, se a escola realmente queria aquele projeto, se seus 
alunos realmente se enquadravam no perfil necessário ao aproveitamento 
do que seria oferecido. (Gestora de projetos). 
 
A partir do compartilhamento desta visão entre a equipe gestora dos 
projetos estabeleceu-se uma nova visão e um novo procedimento na 
captação de escolas e alunos. Esta melhoria, que gerou mais eficiência e 
efetividade aos programas da JAMG, foi compartilhada no encontro anual 
do PDGI de 2012, quando a JAMG sediou e foi a responsável pelo evento 
em Belo Horizonte, tendo trazido para esta oportunidade a palestrante que 
propôs esta outra visão. (Gestora de projetos). 
 

Dessa maneira, são produzidas inúmeras adaptações aos programas originais, entre 

as quais podem ser citadas: adequações às faixas etárias dos alunos beneficiários 

dos programas, desenvolvimento de novas formas de abordagem dos mesmos, 

agregação de conteúdos locais, que, sem corromper a metodologia original, ampliam 

seu entendimento ao fazer uma ponte com a cultura e a realidade locais.  

 

Estes procedimentos, portanto, contribuem para as estratégias de sobrevivência 

através da diferenciação de produtos e serviços (adaptados à cultura e legislação 

local), possuindo o conhecimento um papel valioso, difícil de imitar e de 

substituir, gerando o processo de melhoria contínua, que pode ser observado na 

JAMG. 

 

Na mesma direção, as estratégias de avanço são contempladas por este processo 

interativo de adaptação dos conteúdos originais às particularidades nacionais, 

proporcionando economias de escala e de escopo potenciais (adaptação à 

realidade local de material já elaborado no exterior), propiciando o estabelecimento 

de diferenciação potencial de produtos e serviços (treinamentos alinhados à 

realidade local) e a geração de novos conhecimentos para o apoio às práticas de 

inovação dos processos e produtos. 

 

Os entrevistados deixaram clara sua busca por elementos de melhoria que possam 

ser agregados aos programas oferecidos, gerando impactos positivos em seu 
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desempenho e, por consequência, nos resultados da organização. Esta busca pelo 

conhecimento novo e útil aos propósitos da JAMG ocorre em toda a base de 

relacionamentos construída, sendo que, de acordo com as respostas obtidas, esta 

ação tem caráter permanente e parece envolver toda a equipe e não só os gestores 

de projetos. 

 

Além da JA Brasil e da Junior Achievement Worldwide (EUA), os entrevistados 

apontaram diversas fontes de conhecimento disponíveis para a organização e que 

contribuem para o estabelecimento de estratégias de sobrevivência e para o avanço 

na JAMG, podendo ser citadas as seguintes. 

 

 A própria equipe da JAMG, que possui conhecimentos e experiências bem 

diversos, em função do perfil pessoal e profissional de cada membro. Em sua 

interação, a equipe troca seus conhecimentos e habilidades de forma a ampliar 

os resultados da organização. De acordo com as respostas obtidas, o ambiente 

favorável ao compartilhamento do conhecimento estimula e potencializa a 

produção de soluções criativas para todos. Nas palavras de uma entrevistada:  

 
A grande interação da equipe cria ideias grandiosas, valorosas, para a 
implementação dos projetos e atração de voluntários e empresas 
parceiras. (Assistente de gestão de projetos). 
 

Este ponto, em particular, atende ao proposto por Alvarenga Neto (2008), a 

respeito da responsabilidade por parte das organizações em criar o chamado 

“contexto capacitante” ou “ba”, definido por este autor como sendo: 

 
O conjunto de condições favoráveis que devem ser propiciadas pela 
organização com vistas a possibilitar o compartilhamento e a aprendizagem, 
as ideias e inovações, além da tolerância a “erros honestos” e a solução 
colaborativa de problemas, dentre outros. (p. 148) 
 

Portanto, os conhecimentos existentes na própria equipe contribuem tanto para 

a transferência de conhecimento e para o processo de melhoria contínua 

observada no desenvolvimento e elaboração de treinamentos e materiais da 

JAMG (sobrevivência), quanto para a criação de novos conhecimentos, inovação 

dos processos e produtos e mesmo para a ocorrência da inovação radical 

(avanço). 
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 Os voluntários, que com suas experiências profissionais agregam diversos 

conhecimentos, beneficiando não só os achievers, mas também os outros 

voluntários e os diversos colaboradores da JAMG que realizam o 

acompanhamento e a gestão dos projetos. 

 

Dessa forma, a apropriação dos conhecimentos dos voluntários, trazidos à 

JAMG através das suas experiências, explicitadas ao longo dos programas nos 

quais atuam, contribui para a melhoria contínua da organização (sobrevivência) 

e também para a criação de conhecimento novo (avanço) e das inovações 

radicais. 

 

Cabe mencionar que o contato da organização com os voluntários acontece, 

basicamente, em dois momentos: quando da realização de seu treinamento para 

os programas e na aplicação dos mesmos. Na realização das entrevistas, pôde 

ser percebido que alguns respondentes consideraram insuficiente este contato, 

tendo manifestado em suas respostas a sugestão para que fossem 

estabelecidas estratégias de forma a estreitar este relacionamento, trazendo 

para a interioridade da organização – e de forma sistemática – os 

conhecimentos potenciais que eles possuem. 

 

 As empresas mantenedoras, nas quais se buscam, além de recursos financeiros 

para a manutenção dos programas, apoio para a solução de questões 

gerenciais, ou o compartilhamento das competências específicas que possuam e 

que possam vir a agregar valor à JAMG. Dessa forma, constituem-se em 

conhecimento valioso, difícil de imitar e de substituir (sobrevivência), bem como 

em novos conhecimentos transferíveis e novos conhecimentos para inovação 

dos processos e produtos (avanço). 

 

Alguns respondentes também citaram que as empresas mantenedoras são 

estimuladas a sensibilizar seus colaboradores para que venham a atuar como 

voluntários nos programas da JAMG, o que vêm ocorrendo com frequência.  

 

Outro fator importante citado por alguns entrevistados é a utilização de 

funcionários dessas empresas como palestrantes, compartilhando seus 



116 
 

conhecimentos específicos e sua experiência nos diversos eventos nos quais a 

JAMG atua como parceira ou organizadora, o que amplia em muito a gama de 

benefícios fornecidos pelas mantenedoras à organização, de acordo com a 

percepção dos respondentes. 

 

 As empresas parceiras, da mesma forma, são vistas pelos entrevistados como 

fontes potenciais de conhecimentos para a JAMG, uma vez que estão 

distribuídas em diversos setores da economia, possuindo um conjunto muito 

vasto de conhecimentos e competências úteis aos propósitos da organização 

pesquisada. Alguns respondentes citaram exemplos de organizações ou redes 

de conhecimento consideradas úteis para a capacitação contínua da equipe da 

JAMG, tais como a FUNDAMIG e o Design Thinking Group Brasil. 

 

Estas empresas parceiras constituem-se em fonte de conhecimento importante 

para a JAMG, dada a diversidade de seus ramos de atuação, contribuindo com 

seu conhecimento valioso, difícil de imitar e de substituir (sobrevivência) e 

também com novos conhecimentos para inovação dos processos e produtos 

(avanço). 

 

 Os funcionários das empresas mantenedoras e parceiras são também citados 

pelos respondentes como fontes de conhecimento e competências importantes 

para a organização, uma vez que podem tornar-se voluntários dos programas, 

trazendo para o público atendido, bem como para a equipe da JAMG, sua 

expertise, representada pelos conteúdos que dominam bem como suas 

vivências, que podem ser compartilhadas, tornando-se estímulo para os alunos 

beneficiados, sem contar que podem atuar internamente na organização, 

auxiliando na solução de problemas encontrados, elevando, desta forma, as 

competências e conhecimentos da organização e contribuindo para a melhoria 

de seus resultados presentes e futuros. 

 

Aqui se aplicam as mesmas contribuições já anteriormente citadas para os 

voluntários, tanto para as estratégias de sobrevivência quanto para as de 

avanço. 
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 Os colegas de outras sedes estaduais da JA Brasil, que desenvolvem em 

ambientes diversos a missão da organização, detendo experiências que podem 

se traduzir em ganho significativo para a JAMG. Considerando-se a disparidade 

de condições verificadas nas diversas regiões brasileiras, é de se supor a 

existência de desafios bem distintos na aplicação dos programas, o que se 

constitui em fonte importante de conhecimento potencial a ser registrado e 

trocado entre as diversas sedes estaduais. 

 

Haja vista as respostas obtidas na questão 5, que expressam certa fragilidade 

por parte da JAMG em difundir externamente os conhecimentos gerados por ela, 

supõe-se que este ponto não esteja contribuindo de forma ideal e potencial para 

as estratégias de sobrevivência e de avanço. Esta interação entre as diversas 

sedes estaduais da JA poderia colaborar para que ocorresse a transferência de 

conhecimentos úteis ao apoio do processo de melhoria contínua (sobrevivência), 

bem como para a criação de novos conhecimentos para inovação em produtos e 

processos (avanço). Como esta questão já foi apontada como possibilidade de 

melhoria para a organização, estima-se que, uma vez sanada, esta se 

transforme efetivamente em um fator de contribuição importante para as 

estratégias da organização. 

 

 Os eventos, cursos e palestras, nos quais a troca de informações e 

conhecimentos constitui-se em fonte inestimável de recursos para a ação da 

JAMG, tendo sido apresentados exemplos de ferramentas hoje incorporadas ao 

dia a dia da organização e que foram descobertas nestes eventos. 

 

Estes contatos externos constituem-se em fontes importantes de conhecimento 

para a JAMG, contribuindo para que ocorra a transferência de conhecimento e 

para o processo de melhoria contínua (sobrevivência), proporcionados pela 

aquisição de conhecimento valioso, difícil de imitar ou de substituir, bem como 

para a criação de novos conhecimentos para inovação dos processos e 

produtos, novos conhecimentos transferíveis e potencializando a ocorrência da 

inovação radical (avanço). 
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 As escolas parceiras – onde são desenvolvidos os programas – são 

consideradas por alguns entrevistados como fontes potenciais de novos 

conhecimentos para a organização, seja através de seu corpo gerencial ou 

através de seus professores e alunos: em todas estas dimensões há 

conhecimento novo disponível para a organização. 

 

Aqui, aplicam-se as mesmas contribuições já citadas para as organizações 

parceiras, para os alunos e voluntários, tanto para as estratégias de 

sobrevivência, quanto para as de avanço. 

 

 Outras organizações do terceiro setor, que também desenvolvem suas 

atividades numa busca contínua por se capacitarem, tendo sido citados 

sindicatos, organizações educacionais, de fomento ao empreendedorismo, entre 

outros. 

 

Estas instituições são fontes relevantes de conhecimento para a JAMG, uma vez 

que operam no mesmo ambiente legal, podendo partilhar conhecimentos e 

dificuldades comuns ao setor. As contribuições advindas desta fonte para a 

estratégia de sobrevivência podem estar situadas no conhecimento exclusivo ou 

público e, também, em conhecimentos valiosos, difíceis de imitar e de substituir, 

que podem ser obtidos através da aproximação com os demais protagonistas do 

terceiro setor. As estratégias de avanço também são beneficiadas pela aquisição 

de novos conhecimentos para a inovação de produtos e processos, novos 

conhecimentos transferíveis, que possibilitam, inclusive, a ocorrência da 

inovação aberta. 

 

 Os alunos dos diversos programas são considerados como fontes importantes 

de conhecimento para a JAMG. Tendo em vista a ampla faixa etária atendida 

pela organização (do ensino fundamental ao ensino médio), da sua contínua 

atualização tecnológica e das diferentes experiências que suas origens sociais 

podem trazer; pode-se deduzir que a relação com este público tem a oferecer 

diversos benefícios para a organização na construção de suas estratégias, tanto 

para a sobrevivência, quanto para seu avanço. 
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Importante acrescentar que a observação contínua que os colaboradores da 

JAMG possam manter sobre este público-alvo (os alunos) traz para a 

organização toda uma série de conhecimentos importantes acerca de suas 

particularidades, fato que contribuirá para que ajustes sejam realizados nos 

programas destinados a eles, elevando-se sua efetividade e, por consequência, 

os bons resultados na aplicação dos programas. 

 

 Os ex-achievers, que muitas vezes integram o NEXA (núcleo de ex-achievers), 

mantendo uma relação bem estreita com a JAMG, participando do repasse da 

metodologia (como voluntários) em programas como a Mini Empresa. Este grupo 

tem um poder de estímulo muito forte para os achievers, constituindo-se em 

exemplos bem-sucedidos de beneficiados pelos programas, interagindo com os 

achievers e com os voluntários quando da aplicação dos programas. Dessa 

interação surge uma grande possibilidade de troca de conhecimentos e 

experiências, que podem ser devidamente apropriados pela JAMG em seu 

processo de melhoria contínua (estratégia de sobrevivência) e até mesmo de 

geração de inovações significativas para a organização (estratégia de avanço). 

 

No entanto, ao mesmo tempo que apontam estas diversas fontes de conhecimento 

disponíveis dentro da rede de relacionamentos da organização, os respondentes 

divergem quanto ao aproveitamento das mesmas pela JAMG. Alguns entrevistados 

afirmam que os conhecimentos estão sendo bem aproveitados em benefício da 

organização, já outros afirmam o oposto indicando, inclusive, a necessidade de se 

estabelecerem estratégias apropriadas para que a captura dos conhecimentos 

disponíveis aconteça. Para melhor retratar as divergências de opiniões, 

transcrevem-se a seguir algumas de suas falas. 

 

Exemplos de respostas que indicam o aproveitamento do conhecimento 

disponibilizado para a JAMG: 

 
Vejo nos manuais e na metodologia, que vêm da JA EUA através da JABR, 
a principal fonte de conhecimento. Porem, os voluntários, os alunos, as 
empresas parceiras e empresas mantenedoras, palestras e eventos são 
todas fontes importantes de conhecimento e que são devidamente 
aproveitadas pela organização. (Assistente de gestão de projetos). 
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Externamente, as empresas mantenedoras são fontes de conhecimento 
constantemente utilizadas pela organização. Muitas vezes, disponibilizam 
especialistas de seu staff para colaborarem na solução de problemas 
internos da JAMG ou para repassar ferramentas de gestão que contribuam 
para a melhoria dos processos internos de eficiência. Isto ocorre 
espontaneamente, sem a necessidade de solicitação, devido ao 
relacionamento estabelecido entre a organização e seus mantenedores. 
(Gerente geral). 
 
Também é importante registrar que a colaboração entre organizações de 
mesmo foco (SEBRAE, Endeavour, AIESEC, Rede Cidadã, CDL), que 
ocorre através de parcerias para participação em eventos, palestras, 
treinamentos e contatos diversos, gerando novo conhecimento e 
atualização contínua dos colaboradores. (Gerente geral). 
 
Fonte importante de novos conhecimentos está sendo gerada através de 
parcerias com as empresas juniores de universidades, como é o caso da 
UFMG, que tem provido de soluções gerenciais modernas à JAMG. 
(Gerente geral). 
 
Considero as empresas mantenedoras, sobretudo as de maior porte, como 
fontes excelentes para se buscar novos conhecimentos, principalmente 
quanto a ferramentas de gestão, indicadores de performance, etc. (Gestor 
de projetos). 
 
A FUNDAMIG é exemplo de organização parceira da JAMG. Lá são 
realizadas reuniões mensais e diversos seminários e treinamentos sobre 
assuntos de interesse, tais como: legislação do terceiro setor, captação de 
recursos, etc. (Gestor de projetos). 
 

Exemplos de respostas que sinalizam que o conhecimento disponível não está 

sendo aproveitado pela JAMG: 

 
Percebo que existem várias fontes de conhecimento disponíveis que são 
pouco utilizadas, como redes e grupos de ação no terceiro setor que se 
apoiam mutuamente, tais como o AIESEC (organização internacional de 
intercâmbio estudantil e de voluntariado), o Design Thinking Group Brasil, a 
Artemísia (rede de empreendedorismo social), empresas juniores 
vinculadas às universidades, entre outras. (Assistente de gestão de 
projetos). 
 
Quanto às demais fontes disponíveis, tais como os voluntários, alunos, staff 
das empresas mantenedoras, não percebo seu aproveitamento pela JAMG, 
sentindo mesmo que estão bem distantes da organização. (Assistente de 
gestão de projetos). 
 
Outra importante fonte de conhecimento são os voluntários. Neste ponto, 
acredito que somente os gestores de cada projeto, em contato com eles, se 
apropriam deste conhecimento, não havendo sua incorporação pela 
organização, nem formal, nem informalmente, sendo, portanto, ponto de 
melhoria o estabelecimento de uma rotina para a captura e registro destes 
conhecimentos. (Responsável pela comunicação e marketing). 
 
Em minha visão, percebo várias fontes de conhecimento disponíveis para a 
organização. Os manuais e materiais de apoio aos programas, distribuídos 
pela JABR; o treinamento virtual (MESE), aplicado via Skype; os inúmeros 
cursos, palestras e eventos nos quais os colaboradores participam e que 
sempre geram novos conhecimentos aplicáveis na organização; os 
voluntários (nos programas, nos treinamentos e nas avaliações), ex-
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achievers (que trazem novos conhecimentos e sua avaliação crítica dos 
programas nos quais participaram); as empresas mantenedoras, através de 
suas equipes que, por diversas vezes contribuem com suas competências 
(orientação financeira, desenvolvimento de processos, etc.) para a solução 
de questões na JAMG; de empresas parceiras, que recebem alunos para 
aplicação do programa “empresário sombra por um dia”. No entanto, apesar 
de todos estes exemplos, acredito que todos estes relacionamentos podem 
ser melhorados para uma maior troca e aquisição de conhecimentos, 
sobretudo em relação às empresas mantenedoras. (Responsável pela 
logística). 
 
Como ponto negativo a ser trabalhado é a pequena interação entre as 
sedes estaduais da Junior Achievement Brasil, uma vez que não há 
intercâmbio rotineiro de conhecimentos, exceto pelos encontros semestrais 
dos grupos de GDG e do encontro anual do PDGI, este último de forma 
mais limitada uma vez que seu foco é outro. (Gerente geral). 
 
O voluntariado é também outra fonte não aproveitada de conhecimentos. É 
necessário e muito desejável o estabelecimento de vínculos com os 
mesmos, que, por terem ótima formação acadêmica e profunda vivência 
empresarial, constituem em fonte importante de conhecimento novo para a 
organização. Tenho metas de desenvolvimento de abordagens para trazer o 
voluntário a contribuir com os processos de conhecimento da JAMG além 
dos programas dos quais participa. (Gerente geral). 
 

Assim sendo, sintetizando, a análise das respostas obtidas para esta questão, 

permite considerar como positivo o fato de os entrevistados – em sua totalidade – 

reconhecerem as inúmeras fontes de conhecimentos disponíveis para a organização 

e úteis para o seu desenvolvimento e, melhor ainda, saberem onde estes 

conhecimentos se localizam. 

 

Esta clareza – saber quais são os conhecimentos críticos para a organização e onde 

eles se localizam – vai ao encontro do proposto por Probst et al. (2002) para a 

primeira etapa de seu modelo de gestão do conhecimento, a chamada identificação 

do conhecimento. 

 

Da mesma forma, estes achados possuem sintonia com o modelo estratégico para a 

sobrevivência e avanço, proposto por Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001), no qual 

seu componente papel do conhecimento é fator preponderante, tanto para a 

manutenção presente da organização (estratégia de sobrevivência), quanto para seu 

futuro (estratégia de avanço), compreendido pelos fatores novos conhecimentos 

para a inovação dos processos e produtos e, também, novos conhecimentos 

transferíveis, que se aplicam à organização pesquisada. 
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Importante mencionar que, sendo a JAMG uma organização do terceiro setor, a 

relação colaborativa é inerente à sua existência, o que eleva significativamente a 

importância do correto aproveitamento dos conhecimentos críticos para o seu 

desempenho, disponíveis em toda a cadeia de relacionamentos estabelecidos pela 

organização, podendo-se considerar que este é um ponto extremamente favorável – 

se devidamente aproveitado pela organização – sugerindo-se que seja 

adequadamente tratado em suas estratégias, sobretudo as de avanço. 

 

A questão nove, “como você compara os resultados da JAMG com outras 

organizações de mesmo foco?”, obteve respostas bem sucintas por parte dos 

entrevistados, que utilizaram de duas justificativas principais: a primeira 

argumentando que seu foco está centrado nas ações da JAMG, o que retira sua 

atenção ao que as outras organizações do terceiro setor estão fazendo; e a outra, 

que se referiu ao que consideraram como seu pequeno conhecimento sobre os 

resultados gerados pelas organizações de mesmo foco. 

 

As respostas sugerem que os respondentes parecem não estar informados acerca 

dos resultados das outras organizações de mesmo foco, o que impede, ou pelo 

menos dificulta, que a JAMG se aproprie de possíveis ganhos produzidos por elas, 

capturando conhecimentos e práticas que poderiam gerar valor à sua operação, 

tanto para suas estratégias de sobrevivência (economias de escopo, conhecimento 

valioso, difícil de imitar e de substituir), quanto para as estratégias de avanço 

(economias de escopo potenciais, novos conhecimentos para inovação dos 

processos e produtos, novos conhecimentos transferíveis). 

 

No entanto, percebeu-se que a postura dos respondentes – o cuidado especial 

adotado nas respostas – visava não desmerecer ou diminuir a importância de 

qualquer outra organização de mesmo foco, as quais muitos entrevistados 

consideraram como complementares ao trabalho desenvolvido pela JAMG e 

fundamentais para a difusão da educação empreendedora. 

 

Assim sendo, em vez de tecerem comparações entre a JAMG e as outras 

organizações, os respondentes preferiram apresentar os resultados da própria 
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organização, os quais consideram significativos para as comunidades onde atuam, 

ressaltando o caráter transformador que a educação empreendedora possui. 

 

Algumas falas exemplificam este posicionamento: 

 
Embora eu não conheça em profundidade os resultados de outras 
organizações de mesmo foco, avalio que a JAMG gera grandes resultados 
positivos para as comunidades nas quais atua, uma vez que envolve um 
número significativo de pessoas, sejam elas voluntárias ou beneficiárias. 
(Responsável pela comunicação e marketing). 
 
Eu não tenho muito conhecimento sobre os resultados das outras 
organizações, mas acredito que a JAMG entrega para os alunos dos 
programas resultados mais impactantes, pois os benefícios dos programas 
não acabam com o seu encerramento, mas continuam depois deles através 
de várias atividades. (Responsável pela logística). 
 
Há desdobramentos, como por exemplo, o NEXA (núcleo de ex-
achievers), que cria inúmeras oportunidades para os alunos, 
desenvolvendo aspectos como liderança, comunicação, estabelecendo 
contatos importantes e abrindo diversas portas e oportunidades, como a 
possibilidade de realização de estágios na JAMG e a atuação como 
voluntários dos programas. Acho que estes resultados são maiores do que 
em outras organizações. (Responsável pela logística). (Grifos do 
pesquisador). 
 
Não tenho informações de outras organizações com mesmo foco, devido ao 
meu pouco tempo na JAMG, mas reconheço o SEBRAE como um 
concorrente. Quanto aos resultados produzidos pela JAMG, acredito que os 
diferenciais competitivos e o estímulo à capacitação contínua e para a 
produção de treinamentos e abordagens sempre inovadoras para os 
voluntários, escolas e parceiros, são um indício de seu desempenho atual e 
das possibilidades de ampliação das suas atividades no futuro. (Assistente 
de gestão de projetos). 
 
Considero que, em função das parcerias estabelecidas junto às empresas 
que são referência em sua área de atuação, a JAMG tem se beneficiado, 
elevando as competências internas, elevando a qualidade de sua gestão e 
produzindo resultados alinhados com aqueles observados no primeiro setor. 
Um exemplo disto é a parceria estabelecida entre a JAMG e a PWC (Price 
Waterhouse Coopers), empresa referência mundial em auditoria, que em 
muito melhorou a forma de registrar e divulgar os resultados da JAMG, além 
de aumentar a credibilidade dos demonstrativos elaborados pela JAMG. 
(Assistente de gestão de projetos). (Grifos do pesquisador). 
 

Alguns entrevistados citaram organizações que atuam nos mesmos mercados que a 

JAMG, reconheceram sua importância e, em alguns casos, a sobreposição de suas 

competências. No entanto, somente alguns respondentes as consideraram como 

concorrentes, tendo a maioria as percebido como organizações parceiras da causa, 

ao complementarem-se umas às outras, executando o trabalho de difusão da 

educação empreendedora. 
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É importante esclarecer, conforme já abordado anteriormente, que o resultado final 

esperado das organizações do terceiro setor não tem a expressão de lucro 

“financeiro” característico das empresas privadas. Para essas organizações, o 

“lucro” se traduz no cumprimento de sua missão, que é, geralmente, o 

estabelecimento de melhores condições para as populações por elas atendidas, 

sendo, no caso da JAMG, a difusão da educação empreendedora para o maior 

número de alunos possível. 

 

Dessa forma, quando se utiliza a expressão “concorrentes” para qualificar duas ou 

mais organizações do terceiro setor, é importante ter clara a noção de que elas 

“concorrem” por recursos. “Disputam” as verbas disponibilizadas pelas empresas 

mantenedoras, com as quais suportam e ampliam suas atividades (JAMG, 2013). 

 

Os entrevistados que percebem o caráter de complementariedade das organizações 

de mesmo foco da JAMG, defendem que cada uma dessas organizações opera no 

atendimento a faixas etárias diferentes: 

 A JAMG atua na faixa etária inicial da educação empreendedora (do ensino 

fundamental ao ensino médio), ressaltando-se que, em relação ao ensino 

fundamental, somente a Junior Achievement possui programas; 

 Já as outras organizações citadas: a Fundação Educar, a Endeavor e o 

SEBRAE, operam em faixas etárias diferentes, a saber: a Fundação Educar e a 

Endeavor no atendimento ao público universitário (em dois momentos diferentes: 

no início e no fim da graduação) e o SEBRAE na formação e capacitação de 

adultos (através de diversos programas e também de consultorias), o que 

demonstra sua complementariedade. 

 

As falas transcritas a seguir exemplificam este entendimento: 

 
A educação empreendedora no Brasil é bastante estratificada. Temos 
organizações diversas cuja atuação se dá em faixas etárias bem distintas. 
No segmento da educação infantil, somente a Junior Achievement atua. Seu 
foco é despertar a consciência para a educação empreendedora. Numa 
faixa etária posterior temos organizações como a Fundação Educar e a 
Endeavor (da qual a Junior Achievement Worldwide é mantenedora) e o 
SEBRAE, que atua na formação e consultoria. (Gerente geral). 
 
Portanto, hoje, verifico que existe uma continuidade, uma parceria entre 
estas organizações, que se complementam como em uma corrida em que, a 



125 
 

cada etapa, uma delas carrega o bastão e o passa para a organização 
seguinte. (Gerente geral). 
 

É certo que foram feitas ressalvas ao potencial do SEBRAE, uma vez que se trata 

de organização com grande presença nacional, que conta com um orçamento 

significativo e com o apoio governamental e de diversas entidades empresariais 

importantes. Mesmo assim, apesar de potencialmente o SEBRAE atuar na mesma 

faixa que a JAMG, através de suas escolas de formação gerencial – no ensino 

médio –, foi citada a parceria entre as duas organizações, estabelecida desde o ano 

de 2012 pela JABR, para o repasse da metodologia do programa Mini Empresa em 

diversas cidades brasileiras, o que é entendido por alguns respondentes como uma 

clara sinalização de que são considerados parceiros e não concorrentes. 

 

Algumas falas corroboram esta posição: 

 
Considero que o SEBRAE possui foco semelhante, uma vez que possui 
projetos em nível nacional de formação empreendedora em escolas, 
utilizando cartilhas e metodologia própria. Mas acho que, mais do que 
concorrentes, somos parceiros. Prova disso é que através da JA Brasil 
fomos convidados a ministrar o programa Mini Empresa em diversos locais 
e com resultados semelhantes. (Gestor de projetos). 
 
Importante ressaltar a face complementar e parceira destas organizações, o 
que pode ser visto pelo projeto levado a efeito em 2012 onde a Junior 
Achievement Brasil fechou parceria com o SEBRAE Nacional para a 
aplicação da metodologia em diversas escolas brasileiras, levando o 
programa Mini Empresa como uma prática da cultura empreendedora. 
(Gerente geral). 
 

Dessa forma, a análise do conteúdo das respostas para esta questão permite 

reconhecer a aderência das ações da JAMG ao modelo de criação de conhecimento 

proposto por Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) em suas dimensões estratégicas de 

sobrevivência e de avanço. 

 

Para as estratégias de sobrevivência, são muitas as contribuições, entre elas: a 

diferenciação de produtos e serviços e não implementada pelos concorrentes 

(representada pela exclusividade de programas destinados ao ensino fundamental e 

pela qualidade das informações econômico-financeiras divulgadas pela JAMG e 

auditadas pela PWC); economias de escala (parceria com o SEBRAE para 

aplicação do programa Mini Empresa nas sedes desta organização em diversas 

cidades e auditoria realizada pela PWC), que proporcionam transferência de 

conhecimento (auditoria, para a melhoria no tratamento aos dados da organização) 
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e melhoria contínua (manejo do fluxo de documentos e informações internas da 

organização, aperfeiçoamento dos treinamentos ministrados para o SEBRAE, que 

são customizados para este cliente). 

 

As estratégias de avanço também são beneficiadas pelas contribuições dos 

resultados da JAMG. Entre estes podem ser citados: diferenciação potencial de 

produtos e serviços (programas destinados ao ensino fundamental, programa 

destinado à parceria com o SEBRAE, informações prestadas aos stakeholders, que 

têm sua qualidade aumentada pela auditoria e assessoria da PWC); economias de 

escopo potenciais (aplicação dos programas destinados ao ensino fundamental, 

exclusivos da JAMG e prontos para uso), novos conhecimentos para a inovação 

dos processos e produtos (adquiridos junto à PWC, gerando melhorias na 

qualidade dos documentos produzidos pela organização); criação de 

conhecimento (pela interação junto ao SEBRAE, à PWC e às demais organizações 

parceiras) com possibilidades de produção de inovação radical (organizacional ou 

de produtos, processos e serviços). 

 

Outra contribuição às estratégias de avanço pode ser creditada às oportunidades de 

expansão de suas atividades, seja pela incorporação de novos parceiros e 

mantenedores, seja através do aprofundamento das parcerias estabelecidas, como 

o SEBRAE Nacional. Estas opções ampliam em muito sua ação, permitindo o 

estabelecimento de economias de escopo e também economias de escala, 

gerando impacto positivo nos resultados futuros da organização. 

 

Assim sendo, uma vez que foram vários os diferenciais competitivos identificados 

pelos entrevistados, utiliza-se do QUADRO 9 para sintetizá-los, bem como suas 

contribuições para as estratégias de sobrevivência e avanço. 

 
  



127 
 

DIFERENCIAL 
COMPETITIVO 

DIMENSÃO CONTRIBUIÇÕES 

Gestão 

 
 

Sobrevivência 
 
 
 

Avanço 

1)Rentabilidade corrente superior à média do setor: processos 
de gestão semelhantes aos do setor privado associado ao uso 
de ferramentas desenvolvidas para a JAMG. Atendimento dos 
critérios de desempenho e governança exigidos pelos 
stakeholders. 
 
1)Rentabilidade futura superior à média do setor: 
potencializada pelo uso de conhecimento exclusivo, não 
implementado pelos concorrentes (ferramenta de 
orçamentação de projetos, exclusiva da JAMG). 

Voluntários 

 
Sobrevivência 

 
 
 

Avanço 

1)Não implementado pelos concorrentes (processo de seleção, 
treinamento e fidelização do voluntariado), o que gera 
diferenciação de produtos e serviços. 
  
1)Não implementado pelos concorrentes (elaboração de 
treinamentos atuais e inovadores para os públicos alvo), 
gerando diferenciação potencial de produtos e serviços. 

Metodologia e 
Ferramentas 

Utilizadas 

 
Sobrevivência 

 
 

Avanço 

1)Rentabilidade corrente e economias de escala (uso de 
materiais produzidos globalmente reduz custos de 
desenvolvimento local e impacta na rentabilidade corrente). 
  
1)Rentabilidade futura e economia de escalas potenciais 
(mesmo motivo). 

Causa 
defendida 
pela JAMG 

 
 

Sobrevivência 
 
 
 

Avanço 

1)Os que tentam não conseguem reproduzir as vantagens 
originais (diferenciação de produtos e serviços e processo de 
melhoria contínua), proporcionado pelos vínculos 
estabelecidos entre a JAMG e o público atendido (incluindo as 
empresas mantenedoras). 
  
1)Não implementado pelos concorrentes (estabelecimento de 
vínculos entre os públicos atendidos, inclusive empresas 
mantenedoras), potencializando a criação de conhecimento. 

Quadro 9 - Contribuições dos Diferenciais Competitivos para as Estratégias de Sobrevivência e 
Avanço na JAMG 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa 

 

 

5.4 Identificação das práticas de inovação utilizadas na JAMG 

 

 

Este objetivo específico foi atingido através das perguntas 8, 10 e 11 do roteiro de 

entrevista (APÊNDICE A). 

 

Quando da realização das entrevistas, pode-se notar que os respondentes 

percebem com clareza a importância do conhecimento, conforme já citado no item 

5.1. Da mesma forma, eles demonstraram reconhecer a importância da inovação e 
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dos processos inovativos para o sucesso e expansão de qualquer atividade 

organizacional, aí incluídas as organizações do terceiro setor, caso da JAMG. 

 

Isso posto, passa-se à apresentação e análise dos resultados alcançados para estas 

questões. 

 

A questão de número oito, “Quais são os principais processos de conhecimento 

e inovação na JAMG?”, solicita a identificação de dois processos cujos conteúdos 

são diferentes: o conhecimento e a inovação. Dessa forma, para um melhor 

entendimento das respostas, elas foram divididas e tratadas em dois grupos 

distintos, iniciando-se pela abordagem dos principais processos de conhecimento. 

 

Já abordado no item 5.1, o constructo conhecimento foi percebido como um conceito 

cujo entendimento e importância encontram-se bem estabelecidos entre os 

respondentes. Dessa maneira, foi com facilidade que os entrevistados 

reconheceram os principais processos de produção e difusão do conhecimento na 

organização pesquisada, fazendo ressalvas apenas quanto à excessiva 

informalidade que caracteriza estes processos na organização. Este posicionamento 

já foi objeto de sugestões anteriormente citadas para a solução desta questão, ou 

seja, sugestões para que sejam criadas ferramentas e ou processos formais para a 

captura e o registro dos conhecimentos gerados. Dessa forma, viabiliza-se a criação 

da memória organizacional preconizada por diversos autores presentes no 

referencial teórico que suporta esta pesquisa. 

 

Em síntese, os entrevistados reconhecem o ambiente propício à criação do 

conhecimento, a grande interação existente entre os membros da equipe, a geração 

e o compartilhamento do conhecimento, mas ocorrendo – em grande medida – 

informalmente. Isso acarreta perdas para a JAMG, uma vez que parte do 

conhecimento gerado se perde por não ser devidamente registrado, fato que se 

constitui em ponto de melhoria para a JAMG. 

 

Assim sendo, as respostas dadas a este questionamento caminham numa mesma 

direção, conforme pode ser percebido pelos diversos exemplos transcritos a seguir: 
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Como os principais processos de conhecimento, as reuniões, sobretudo a 
semanal que ocorre às sextas-feiras, além dos relatórios de 
acompanhamento dos projetos e relatórios que se destinam a Junior 
Achievement Brasil e aos mantenedores, são exemplos pertinentes. Não se 
pode esquecer, também, do processo de revisão que acontece a cada dois 
anos de todos os manuais e materiais que compõem as metodologias dos 
projetos. (Gerente geral). 
 
Como principal processo de criação de conhecimento, indico a interação 
contínua entre a equipe, num ambiente favorável à troca de informações e 
busca por aprimoramento permanente dos programas disponibilizados pela 
JAMG, através de palestras, eventos, treinamentos e pesquisas. (Gestora 
de projetos). 
 
As reuniões formais (mensal e com os gerentes de projetos) também são 
processos de criação e compartilhamento de conhecimento, bem como a 
quinzenal, que está interrompida, mas gerava bastante conhecimento 
prático para toda a equipe. Um exemplo é o estudo prévio e discussão em 
cima de algum artigo de interesse, que provocava debates e a troca de 
conhecimentos por toda a equipe, sendo esta uma iniciativa da JAMG, não 
se sabendo se ocorre em outras estaduais. (Gestora de projetos). 
 
Como importante exemplo de processo de conhecimento vejo a grande 
interação das equipes no ambiente de trabalho, que, inclusive por sua 
disposição física “frente a frente”, aproxima todos os colaboradores, 
facilitando a participação de todos na solução de problemas e questões que 
são colocadas. (Gestor de projetos). 
 
As reuniões mensais são também um processo para a interação e a solução 
de questões, ocorrendo em um ambiente onde todos são estimulados a 
participar e contribuir sem receios. Além dessas, temos uma reunião anual 
entre as diretorias executivas, o PGDI, que é fórum importante para o 
compartilhamento de informações e boas práticas, levando a cada estadual 
conhecimentos sobre aspectos de gestão. (Gestor de projetos). 
 
Outro momento são os encontros para a sensibilização de voluntários e, 
posteriormente, de treinamento dos mesmos, havendo intensa troca de 
experiências e de novos conhecimentos. Exemplo são as discussões sobre 
temas relevantes, tais como ética, benefícios de se permanecer na escola, 
entre outros, que sempre agregam mais conhecimentos para os próximos 
encontros, apresentações e treinamentos. (Gestor de projetos). 
 
Acredito que o ambiente extremamente propício à interação da equipe é um 
forte estímulo à capacitação permanente, abertura para novas ideias e 
propostas, grande atenção para com as pessoas (escuta), mas tudo 
informalmente: não reconheço processos formais de criação de 
conhecimento nem de inovação. (Assistente de gestão de projetos). 
 
O conhecimento individual é valorizado e as trocas, a interação são 
estimuladas. Exemplo disso é a preparação, o desenvolvimento dos 
treinamentos de voluntários, para os quais a equipe toda busca novas 
formas de abordagem, de sensibilização dos voluntários, para tornar os 
treinamentos mais efetivos de forma a conquista-los. Assim sendo, a equipe 
é estimulada a criar novas apresentações, geralmente utilizando o software 
PowerPoint, o que é compartilhado por todos. (Assistente de gestão de 
projetos). 
 
Outro exemplo foi uma sugestão dada por mim para que a equipe dividisse 
entre si os manuais do programa Mini Empresa e fizesse a uma revisão total 
deles, colocando novidades, fazendo adaptações e atualizações, ou seja, 



130 
 

tudo ocorreu espontaneamente, sem um processo formal novo ou já 
instalado, ou seja, reconheço avanços na criação de conhecimento, na sua 
difusão pela equipe e pela existência de inovação, mas sem que haja 
processos formais para que isto ocorra. (Assistente de gestão de projetos). 
 
Vejo nos treinamentos, palestras e eventos externos, e nas reuniões 
internas os principais processos de criação e partilha de novos 
conhecimentos e competências. Reconheço que, através deles, a equipe se 
anima e implementa mudanças e melhorias na aplicação dos programas de 
forma permanente. (Responsável pela logística). 
 
Além das breves conversações que ocorrem quando do retorno de eventos 
e treinamentos, não reconheço outros processos de conhecimento na 
JAMG. (Assistente de gestão de projetos). 
 

Além disso, pode-se também verificar que os processos de conhecimento citados 

pelos respondentes vão ao encontro da segunda e da terceira etapas do modelo 

proposto por Probst, Raub e Romhardt (2002), que se caracterizam justamente pela 

aquisição (2ª etapa) e desenvolvimento do conhecimento (3ª etapa), a partir da 

interação dos indivíduos e da integração dos elementos construtivos, conforme 

nomeiam estes autores. Até mesmo os problemas apontados pelos respondentes 

quanto ao excesso de informalidade nos processos de geração do conhecimento 

são retratados na 5ª etapa (retenção do conhecimento), em que os autores 

ressaltam a importância do registro dos conhecimentos gerados, evitando sua perda 

(2002, p. 175). 

  

Já quanto aos principais processos de inovação, não há consenso entre os 

respondentes, nem quanto à existência de processos formais ou informais de 

inovação, nem mesmo sobre a identificação de inovações implementadas pela 

JAMG. Isso foi constatado a despeito de os entrevistados demostrarem alguma 

familiaridade com os conceitos de inovação e de reconhecerem sua importância 

para o sucesso das organizações. 

 

Nas respostas, alguns não souberam identificar os processos de inovação na JAMG, 

creditando as inovações implementadas na organização ao empenho da equipe em 

buscar a excelência em tudo o que faz, mas sem reconhecer que estas fossem o 

resultado de estratégias formais ou informais. 

 

Para um melhor entendimento das respostas obtidas, optou-se por separá-las em 

dois grupos distintos, apresentando-se num primeiro momento as respostas 
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daqueles que não conseguiram identificar processos de inovação, quer formais ou 

informais, ou mesmo inovações na JAMG e, num segundo momento, os que 

reconheceram processos e inovações na organização. 

Exemplos de falas que não reconhecem a existência de processos de inovação na 

JAMG: 

Quanto aos processos de estímulo à inovação ou de inovação propriamente 
dita, eles não existem formal ou informalmente na JAMG. (Gerente geral). 
 
Não consigo perceber nenhum processo de inovação na JAMG. 
(Responsável pela comunicação e marketing). 
 
Reconheço avanços no processo de criação do conhecimento, na sua 
difusão pela equipe e pela existência de inovação, mas não consigo ver 
nenhum processo formal para que isto aconteça. (Assistente de gestão de 
projetos). 
 

Por outro lado, são muitas as falas que reportam as inovações desenvolvidas na 

JAMG, algumas reconhecendo também a existência de processos de inovação que 

lhes suportam. 

 

Exemplos de falas que reconhecem a existência de processos de inovação e de 

inovações na JAMG: 

 
Como exemplo de inovação, vejo a criação do selo que identifica os 
parceiros da organização, e que é concedido como um símbolo distintivo de 
sua participação e que o qualifica frente à comunidade. Este selo foi criado 
para as comemorações de dez anos da JAMG em parceria com a Solution. 
(Assistente de gestão de processos). 
 
Já como processo de inovação tem o exemplo das mudanças realizadas no 
treinamento para os voluntários do programa Mini Empresa, que era muito 
cansativo e passivo para os voluntários. Percebendo este problema, que 
funcionava como um desestímulo aos voluntários, a equipe se reuniu, 
trocou suas impressões, experiências e desenvolveu um novo formato para 
este treinamento, incorporando atividades práticas, interativas e a leitura 
prévia do manual pelos voluntários, que então chegam com suas dúvidas 
para serem esclarecidas. (Gestor de projetos). 
 
Outro exemplo são as diversas inovações organizacionais desenvolvidas 
pela equipe da JAMG e parceiros externos, incorporando à gestão da 
organização ferramentas que tem elevado o nível de eficiência dos 
processos e impactado nos resultados da JAMG. (Gestor de projetos). 
 
Um processo contínuo envolvendo tanto o conhecimento quanto a inovação 
é a criação pela equipe gestora dos projetos de novas apresentações em 
ferramentas digitais - PowerPoint, entre outras - para as quais a equipe está 
sempre à procura de novidades que atraiam a atenção dos participantes. 
Isto ocorre, também, quanto aos conteúdos dos programas, que devem ser 
continuamente atualizados, exigindo de toda a equipe pesquisa permanente 
e busca de novas fontes de informação, que geram o conhecimento. Isto é 
um exemplo de inovação contínua. (Gestor de projetos). 
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Já quanto aos processos de inovação, em sua maioria, são gerados pela 
interação da equipe e em aproveitamento aos conhecimentos adquiridos 
fora da organização (eventos, palestras, treinamentos). Um exemplo disso 
foi uma dinâmica que foi vista fora daqui, em evento no qual participaram, e 
que foi introduzida no treinamento de formação de voluntários: a dinâmica 
dos móbiles, tendo sido, inclusive, repassada para as outras sedes 
estaduais. Vejo no processo de melhoria contínua dos programas e 
treinamentos um importante processo de inovação. (Responsável pela 
logística). 
 

As respostas acima parecem atender aos pressupostos do modelo de inovação 

aberta proposto por Chesbrough (2003, 2012) e Lindegaard (2011), encontrando 

também amparo nas justificativas de Tidd et al. (2008), as quais reforçam que as 

organizações aderem à inovação aberta, entre outros motivos, para estimular o 

aprendizado compartilhado de suas equipes, ligando dessa maneira, o processo de 

inovação aberta ao processo de criação de conhecimento. 

 

No mesmo sentido, pode-se verificar que alguns dos entrevistados parecem possuir 

os comportamentos sugeridos pela comunidade 15inno, hospedada no LinkedIn e 

coordenada por Lindegaard (2011). Esta comunidade virtual tem por objetivo apoiar 

pessoas e organizações para a criação de uma cultura de inovação aberta. Dentro 

da JAMG, são várias as condutas aderentes a sugestões dessa comunidade, 

destacando-se: união de pessoas com habilidades de relacionamento, o que é 

bastante desejável em uma organização colaborativa como a JAMG; abertura para 

buscar indivíduos que detenham os conhecimentos necessários fora da sua 

organização (o que acontece com muita frequência, ao buscarem apoio em toda sua 

rede de contatos); disposição para ajudar os funcionários a alcançarem o 

conhecimento (postura presente na JAMG e aderente ao modelo de capacitação 

para o conhecimento); entre outras. 

 

Da mesma forma, é possível perceber a identidade das respostas com o 

preconizado por Osterwalder e Pigneur (2011), que em seu modelo de inovação em 

modelos de negócios pregam a cocriação, sobretudo a cocriação de valor, atividade 

esta que é o modus operandi da organização pesquisada, conforme identificado 

pelas inúmeras falas transcritas, que espelham o relacionamento interpessoal da 

equipe com vistas a conquistar níveis de excelência cada vez maiores no 

desempenho de sua missão. 
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No entanto, mesmo entre os respondentes que reconhecem a existência de 

processos de inovação na JAMG, há ressalvas quanto ao que consideram excesso 

de informalidade. Veja exemplo de fala que retrata este posicionamento: 

 
No entanto, percebo os processos para inovação engessados, precisando 
de um formato para se tornar rotineiros. (Gestor de projetos). 
 

Dessa forma, os achados relativos à questão “identificação das práticas de inovação 

na JAMG” indicam a existência de espaço de melhoria, no sentido de que a equipe 

nivele seu entendimento do que sejam os processos de inovação e seja capaz de 

reconhecê-los, de forma a trazer benefícios à organização e reforçar seu 

posicionamento dentro do modelo estratégico proposto por Von Krogh, Ichijo e 

Nonaka (2001). 

 

A questão de número dez, “Você consegue identificar inovações geradas pela 

JAMG?”, sinalizou a mesma falta de consenso entre os respondentes que já havia 

sido identificada na questão anterior (principais processos de inovação). Alguns 

respondentes afirmam reconhecer inovações (e seus processos) na organização, 

enquanto outros não conseguem identificar nem inovações tampouco seus 

processos. 

 

Para aqueles respondentes que reconhecem os processos inovadores no dia a dia, 

diversas inovações são produzidas pela equipe. Dentre elas, mencionam-se as 

encontradas desde a operação dos projetos – cuja metodologia e materiais de apoio 

sofrem interferência direta da equipe para sua melhoria contínua –, passando pela 

elaboração dos treinamentos de voluntários, palestras de sensibilização de escolas 

e de alunos, atração de empresas mantenedoras, divulgação da organização e, até 

mesmo, na sua gestão. 

 

Os vários exemplos de inovações encontradas na JAMG, de acordo com os 

respondentes, têm amparo nas dimensões, graus e tipologias descritas no 

referencial teórico apresentado para este constructo (item 2.2). 

 

Especificamente quanto às suas dimensões, de acordo com o Manual de Oslo 

(2006), as inovações identificadas na JAMG podem ser classificadas como: 
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 De produto: tendo como exemplo os programas destinados ao ensino 

fundamental, que são oferecidos exclusivamente pela Junior Achievement. 

 De processo: que pode ser identificado no grau de governança praticado pela 

organização, cujo padrão de gestão é equivalente ao encontrado em empresas 

do setor privado, fato incomum para organizações do terceiro setor. Os 

respondentes deram exemplos de ferramentas desenvolvidas sob medida para a 

JAMG, caso do programa de precificação de projetos, posteriormente difundido 

para todas as estaduais através da JA Brasil. 

 De marketing: que utiliza de diferentes abordagens e veículos para manter a 

organização e sua missão em evidência, contribuindo para a ampliação de sua 

base de atuação e conseguindo contornar, desta forma, as limitações 

orçamentárias que dificultam sua entrada e permanência na mídia tradicional. 

Um exemplo citado é o selo comemorativo dos dez anos da JAMG, a ser 

conferido às organizações parceiras e ou mantenedoras. Outro exemplo é a 

utilização de veículos e canais não convencionais para a divulgação da causa, 

tais como espaços de mídia de empresas parceiras (embalagem de pizza) e 

canais de distribuição (serviço de entrega de pizzas), que informa e estimula os 

clientes da empresa parceira a conhecerem e aderirem aos programas da 

JAMG. 

 Organizacional: esta pode ser percebida de diversas formas na JAMG: 

o Em sua dimensão humana: através das relações estabelecidas, que 

transcendem a formalidade da hierarquia evoluindo para relações baseadas 

na autonomia, no exercício de liderança situacional, no forte estímulo à 

capacitação e na clareza das perspectivas de carreira na organização, 

conforme pode ser visto em um inédito plano de cargos e salários em 

organização do terceiro setor. 

o Da organização física do espaço, que, ao manter os colaboradores no 

mesmo ambiente, proporciona deliberadamente um grau elevado de 

interação, contribuindo para que sejam desenvolvidas soluções com a 

participação de todos os presentes, com o fortalecimento dos vínculos 

interpessoais e do comprometimento com a causa da organização. 

o Na construção de sua rede de relacionamentos, que incorpora empresas 

mantenedoras e seu staff, empresas e organizações parceiras, escolas e 

seu corpo profissional, voluntários, alunos, universidades e suas empresas 
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juniores de consultoria, redes de apoio virtuais, fornecedores, organizações 

de mesmo foco, ex-achievers, entre outras, dentro de sua busca por apoios 

que fortaleçam sua presença e possibilidades de ação em seu segmento de 

mercado. 

 

Machado (2013) ressalta que um produto, serviço ou modelo de negócios também 

pode ser caracterizado como inovação na medida em que venha a ser aplicado em 

setores distintos, indo ao encontro das definições de Tigre (2006). Neste sentido, é 

interessante notar que várias dessas inovações geradas na JAMG (de produto, 

processo, marketing e organizacional) podem ser reproduzidas nas sedes estaduais 

da organização, bem como aplicadas a outras organizações do terceiro setor, 

independente do seu foco e até em organizações do setor privado. 

 

Para uma melhor identificação do acima exposto, podem-se apresentar algumas 

falas que corroboram este entendimento: 

 

Exemplos de falas que abordam a inovação de produtos, ressaltando-se a 

adaptação de manuais à cultura brasileira: 

 
Consigo reconhecer dentro da JAMG diversos exemplos de inovação que 
foram produzidos aqui. Um deles foi a adaptação dos manuais de diversos 
programas à realidade e cultura brasileiras, o caso do trabalho infantil, outro 
foi a readequação da grade escolar à realidade brasileira (8º e 9º anos). 
(Assistente de gestão de projetos). 
 
O desenvolvimento de apresentações e treinamentos para as escolas, 
parceiros e voluntários, de forma a torná-los sempre atualizados, atraentes 
e interessantes aos públicos abordados. (Assistente de gestão de projetos). 
 
Acho também que, devido à grande integração da equipe, por causa do 
ambiente de confiança que existe e pela proximidade física no trabalho, 
muitas inovações acontecem a todo o momento, como, por exemplo, nos 
programas: desde sua apresentação estética, atualização dos conteúdos, 
incorporação de temas, etc., podem ser observadas diversas inovações, 
que vão sendo incorporadas aos processos e produtos da JAMG. 
(Responsável pela logística). 
 

Exemplos de falas que abordam a inovação de processos: 

 
No nível gerencial, foram implementadas diversas ferramentas de gestão, 
como a espinha de peixe, o plano de ações, plano de retenção de pessoas, 
que é um plano de salários, tudo isto pouco comum em organizações do 
terceiro setor. (Responsável pela comunicação e marketing). 
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Os maiores exemplos são encontrados na área da gestão, onde foram 
obtidos muitos avanços na aplicação de ferramentas, relatórios, plano de 
metas, etc., considerando serem inovações, sobretudo quando se lembra de 
que a organização é do terceiro setor, onde esta qualidade de práticas de 
gestão e eficiência ainda não é comumente observada. (Gerente geral). 
 
Existem diversas inovações já implementadas pela JAMG. Entre elas posso 
citar: reuniões de avaliação e planejamento, valendo-se de ferramentas de 
gestão desenvolvidas em parcerias e que foram implantadas aqui. (Gestor 
de projetos). 
 
Existe um relatório gerencial, hoje disseminado pela Junior Achievement 
Brasil, que foi desenvolvido pela JAMG. (Gerente geral). 
 
O desenvolvimento, em parceria com a Empresa Júnior da UFMG, de uma 
ferramenta para apuração de custos e formação de preços dos projetos. 
Antes disso, a precificação era feita de forma aleatória, cada estadual 
precificava de uma forma diferente. O desenvolvimento e implantação deste 
sistema veio trazer padronização para este importante processo, elevando 
sua eficiência e eficácia. (Gestor de projetos). 
 

Exemplos de falas que abordam a inovação de marketing: 

 
Cito novamente o desenvolvimento do selo comemorativo dos dez anos da 
JAMG, que servirá como um signo diferencial a ser concedido aos parceiros 
da organização, não existindo nas outras sedes estaduais este produto, só 
na JAMG. (Assistente de gestão de projetos). 
  
Na área de comunicação foram diversas iniciativas desenvolvidas pela 
JAMG, como a utilização de várias ferramentas de mídias digitais, que antes 
não eram utilizadas, para aproximação com os seus diversos públicos: 
alunos, voluntários, empresas, etc. (Gestor de projetos). 
 
Também as abordagens de comunicação e marketing nada convencionais, 
já que a mídia não vem espontaneamente até a JAMG e há restrição 
orçamentária, a equipe busca por maneiras e veículos alternativos para 
manter a causa e a organização em evidência. (Assistente de gestão de 
projetos). 
 

Exemplos de falas que abordam a inovação organizacional: 

Ao nível de ação da organização, percebo várias inovações, algumas 
criadas pela JAMG e existentes apenas nela. Como exemplo posso citar a 
coordenação do Plano de Ação de Cidadania e do Fórum Mineiro de Jovens 
Lideranças, ambos vinculados ao CDL Jovem. Outro exemplo é a inclusão, 
nas palestras ministradas, da ferramenta MESE e da abordagem sobre 
finanças pessoais. (Responsável pela comunicação e marketing). 
 
Também temos a parceria com o SEBRAE Nacional, para aplicar a 
metodologia Mini Empresa em locais escolhidos, que também lida com a 
educação empreendedora de jovens. (Responsável pela comunicação e 
marketing). 
 
Tenho como base minha experiência como ex-achiever - participei do 
programa Mini Empresa, fiz parte do NEXA e fui estagiária na JAMG. 
Percebo que existem muitos exemplos de inovação realizados aqui pela 
equipe da JAMG, alguns com os nossos parceiros. Algumas dessas 
inovações são na área de gestão, sendo que foram desenvolvidas várias 
ferramentas, que hoje são usadas não só pela JA Brasil e pelas estaduais, 
mas também pelo NEXA. Inclusive, em um encontro chamado FII (Fórum 
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Internacional de Jovens Empreendedores), que é um evento internacional 
realizado pela JA EUA, na edição de Porto Alegre, a ferramenta de 
acompanhamento de projetos, foi compartilhada com os presentes a 
benefício de todos. (Responsável pela logística). 
 

Já quanto aos graus de inovação, ou seja, quanto aos graus de novidade 

incorporados aos produtos, serviços, ao marketing e à organização, diversos autores 

convergem para o mesmo entendimento: o Manual de Oslo (2006), que se reporta 

às definições de Schumpeter (1934), Tidd e Bessant (2009) e também Davila et al. 

(2007). Esses últimos autores, em sua matriz da inovação, partem das inovações 

incrementais (consideradas as mais discretas e contínuas), evoluindo para as 

semirradicais (que conjugam elementos de novidade a elementos de manutenção), 

chegando às radicais, que envolvem rupturas de mercado, sendo estes graus 

aplicáveis às inovações de produtos, de processos, de marketing e organizacionais. 

 

A análise dos achados desta pesquisa permite identificar diversos exemplos de 

inovação incremental, semirradical e radical nas quatro dimensões citadas. A título 

de ilustração, podem ser citadas:  

 

 Inovação incremental na dimensão produto: conforme apresentado por diversos 

entrevistados, os programas são continuamente atualizados, com a adaptação à 

cultura local, incorporação de novas ferramentas (seja de conteúdo ou de 

apresentação), percebendo-se a dedicação e empenho da equipe em imprimir 

melhorias de forma contínua. A fala transcrita a seguir é exemplo de inovação 

incremental: 

 
O desenvolvimento de apresentações e treinamentos para as escolas, 
parceiros e voluntários, de forma a torná-los sempre atualizados, atraentes 
e interessantes aos públicos abordados. (Assistente de gestão de projetos). 
 

 Inovação semirradical nas dimensões processos e produtos: a dedicação dos 

colaboradores às tarefas de criação de novas apresentações a serem utilizadas 

como suporte para despertar o interesse de possíveis voluntários, alunos e 

empresas mantenedoras, faz com que sejam buscadas permanentemente novas 

ferramentas para tornar sua aparência e conteúdo mais atraentes para os 

públicos citados. A fala a seguir ilustra esta percepção: 

 
Acho também que devido à grande integração da equipe, por causa do 
ambiente de confiança que existe e pela proximidade física no trabalho, 
muitas inovações acontecem a todo o momento, como, por exemplo, nos 
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programas: desde sua apresentação estética, atualização dos conteúdos, 
incorporação de temas, etc., podem ser observadas diversas inovações, 
que vão sendo incorporadas aos processos e produtos da JAMG. 
(Responsável pela logística).  
 

Este exemplo conjuga a manutenção do mesmo conteúdo programático 

(elementos de manutenção) a novas formas de abordá-lo e de apresentá-lo 

(elementos de novidade). Assim, ao incorporar melhorias aos programas 

(inovação incremental), são trazidos conteúdos, vivências e formas de 

apresentação completamente novos (inovação semirradical), conforme o 

proposto por Tidd et al. (2008). 

 

 Inovação semirradical na dimensão produto: Como exemplos de inovação 

semirradical podem ser citados os programas desenvolvidos para alunos do 

ensino fundamental, que não possuem paralelo em outras organizações de 

educação empreendedora. A fala da gerente geral da JAMG corrobora esta 

impressão: 

A educação empreendedora no Brasil é bastante estratificada. Temos 
organizações diversas cuja atuação se dá em faixas etárias bem distintas. 
No segmento da educação infantil, somente a Junior Achievement atua. Seu 
foco é despertar a consciência para a educação empreendedora. (gerente 
geral). 
 

 Inovação radical na dimensão processo: o maior exemplo de inovação radical 

em processos é representado pela qualidade da gestão da organização, que é 

semelhante àquelas encontradas nas empresas do setor privado, avaliadas 

como possuidoras de boa governança corporativa. Isso se deve pelo conjunto de 

ações desfechadas pelos colaboradores da JAMG, que buscam no mercado as 

melhores práticas de gestão disponíveis, adquirindo tecnologias (softwares 

específicos), realizando treinamentos e incorporando ferramentas modernas de 

gestão corporativa à organização. A fala transcrita abaixo pode exemplificar este 

entendimento: 

Os maiores exemplos são encontrados na área da gestão, onde foram 
obtidos muitos avanços na aplicação de ferramentas, relatórios, plano de 
metas, etc., considerando serem inovações, sobretudo quando se lembra de 
que a organização é do terceiro setor, onde esta qualidade de práticas de 
gestão e eficiência ainda não são comumente observadas. (Gerente geral). 
 

 Inovação semirradical na dimensão organizacional: as parcerias estabelecidas 

com o SEBRAE Nacional, para que seja aplicado o programa Mini Empresa em 

diversas cidades, alavancam as possibilidades de atuação da JAMG, ao permitir 

que esta organização aproveite da grande capilaridade característica do 
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SEBRAE. Em vez de temer que o repasse da metodologia pudesse fragilizar a 

JAMG frente a uma organização do porte do SEBRAE Nacional, o 

estabelecimento desta parceria foi considerado como estratégico para o 

cumprimento da missão da JAMG. A fala abaixo comprova esta impressão: 

 
Importante ressaltar a face complementar e parceira destas organizações 
exemplificando pelo projeto levado a efeito em 2012 onde a Junior 
Achievement Brasil fechou parceria com o SEBRAE Nacional para a 
aplicação da metodologia em diversas escolas brasileiras, levando o 
programa Mini Empresa como uma prática da cultura empreendedora. 
(Gerente geral). 
 

Assim sendo, o resultado da análise das respostas a esta questão indica a 

ocorrência de inúmeras inovações na organização pesquisada, identificadas entre 

diversas dimensões e graus, de acordo com os autores referenciados para este 

constructo. 

 

No entanto, percebeu-se durante as entrevistas que alguns respondentes não 

conseguiram identificar inovações nem processos inovativos na organização. Assim 

sendo, estes achados parecem indicar uma oportunidade de melhoria para a 

organização, sugerindo-se que seja avaliada a oportunidade do estabelecimento de 

processos que conduzam à inovação, de forma a potencializar a utilização desta 

ferramenta tão útil quanto necessária às estratégias da organização pesquisada. 

 

Esta sugestão encontra paralelo nas proposições feitas por Terra et al. (2012) em 

relação ao processo de inovação, do qual afirma não prescindir de sistemas 

gerenciais adequados para transformar esforços em valor para as empresas e os 

envolvidos. 

 

Dessa forma, pode-se reconhecer que a organização possui um nível bastante ativo 

de produção contínua de inovações, sejam elas incrementais, semirradicais e 

radicais, que caminham juntas com a também importante capacidade (já verificada) 

de geração e compartilhamento (em menor escala) de conhecimento.  

 

A questão de número onze, “Que ferramentas colaborativas são utilizadas pela 

JAMG?”, a última do roteiro de entrevista, obteve respostas bastante sucintas por 



140 
 

parte dos respondentes, que basicamente reconheceram o uso de uma única 

ferramenta: o Facebook. 

 

Dentro do modelo de inovação aberta, considerado o novo paradigma da inovação 

por autores como Chesbrough (2003, 2012) e Lindegaard (2011), constata-se a 

flexibilização dos limites entre as organizações e o seu exterior. Neste novo modelo, 

é a combinação dos saberes internos das organizações com aqueles localizados em 

qualquer ponto de sua escala de relacionamentos que irá determinar a qualidade de 

seus resultados. A capacidade de interação entre o interno e o externo é, portanto, 

fator estratégico a ser articulado pelas organizações. 

 

Neste sentido, a utilização de ferramentas digitais foi uma das saídas encontradas 

pelas organizações para sobreviverem em um mundo cada vez mais “caracterizado 

por entidades de negócios globais e pela partilha aberta de informações”. 

Interconectado, rápido, acessível: estas são as características ambientais nas quais 

as corporações estão inseridas (LINDEGAARD, 2011). 

 

De acordo com Lindegaard (2011), existem duas megatendências em evolução no 

mundo contemporâneo: o reconhecimento da necessidade de inovação para a 

sobrevivência de toda e qualquer organização e a percepção do valor do 

conhecimento para o sucesso empresarial, com a consequente descoberta da 

dificuldade em retê-lo, em gerenciá-lo e difundi-lo em benefício da organização. 

 

Lindegaard (2011) chama esta megatendência de a “transparência do 

conhecimento”, de maneira a caracterizar a forma pela qual o conhecimento é 

transmitido nos dias atuais: imediatamente e sem impedimentos, quanto mais se 

leve em consideração as inúmeras soluções digitais que suportam as comunicações. 

 

Silva (2012) lista as ferramentas digitais mais utilizadas: blogs, fóruns e plataformas 

Wiki, todas de conhecimento público e com elevados níveis de utilização. Já Bessant 

e Tidd (2009) apresentam as principais redes de inovação existentes, entre elas as 

baseadas em equipes internas de projeto e comunidades de práticas, que 

aparentam estar em sintonia com as necessidades da equipe da JAMG. 
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No entanto, conforme alerta Terra et al. (2012), não se deve confundir o processo de 

comunicação intensa e cada vez mais ampla que caracteriza a inovação aberta com 

as ferramentas disponíveis para facilitá-lo, como é o caso dos aplicativos disponíveis 

na internet, como o Facebook, entre outros. 

 

Após estas considerações, as respostas obtidas para esta questão sinalizam certa 

fragilidade da organização em valer-se das diversas ferramentas digitais disponíveis, 

sugerindo, também, que sejam estabelecidas estratégias para o estímulo ao uso 

dessas plataformas e facilidades disponíveis na Web. 

 

As falas abaixo exemplificam a percepção da pouca utilização de ferramentas 

colaborativas pela JAMG: 

 
No momento, identifico apenas o Facebook. (Responsável pela 
comunicação e marketing). 
 
À exceção do Facebook, não estão sendo utilizadas no momento e, mesmo 
assim, esta ferramenta é utilizada somente por este estado. Sugiro que seja 
ampliada para o uso entre as sedes estaduais, como forma de estimular de 
forma permanente a troca de experiências e de boas práticas. As sedes 
estaduais podem estar desenvolvendo ótimas soluções e que não estão 
sendo compartilhadas pelas demais. (Gerente geral). 
 
Hoje verifico a utilização unicamente do Facebook, que liga a JAMG com 
seus mantenedores, voluntários e alunos, sendo utilizado para divulgação 
de palestras e de ações específicas como a “Ação e Cidadania”, cuja gestão 
é hoje de responsabilidade da JAMG. (Gestor de projetos). 
 
São ferramentas digitais. Nelas (Facebook, blogs, boletins) são incluídos 
depoimentos dos achievers (alunos beneficiados) e advisers (voluntários) 
sobre os benefícios dos programas. No programa Ação e Cidadania, por 
exemplo, os alunos são chamados a participar via Facebook. (Assistente de 
gestão de projetos). 
 
Existem duas ferramentas colaborativas em uso: o Facebook, no qual são 
postadas informações, como, por exemplo, as ferramentas de dinâmica 
vinculadas à ação e cidadania, desafio na 4ª edição. E o Fórum Mineiro de 
Jovens Lideranças da Fundação CDL-BH, que é atualmente gerenciado 
pela JAMG e que promove uma série de palestras, programas e projetos, 
como, por exemplo, o “vamos falar de ética”. (Responsável pela logística). 
 

Assim sendo, as respostas dadas para esta questão parecem indicar uma 

oportunidade de melhoria no uso adequado das ferramentas colaborativas acima 

citadas, de forma a alinhar a JAMG ao modelo estratégico proposto por Von Krogh, 

Ichijo e Nonaka (2001). O QUADRO 10 sintetiza as práticas de inovação 

identificadas na JAMG: 
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PRÁTICA 
INTENSIDADE 

DE 
UTILIZAÇÃO 

IDENTIFICAÇÃO DA UTILIZAÇÃO 

Principais 
Processos 

de 
Inovação 

ALTA 

.Inovação incremental: novas formatações dos treinamentos 
destinados aos voluntários. 
.Inovação incremental: ajustes e aprimoramentos nos programas, 
materiais e abordagens aos diversos públicos alvo. 
.Inovação organizacional: através da incorporação de ferramentas de 
gestão características do setor privado. 
.Inovação organizacional: desenvolvimento de ferramenta para a 
orçamentação de programas (parceria com a UFMG, exclusiva da 
JAMG). 
.Criação de selo de identificação dos parceiros da organização. 

Inovações 
produzidas 
pela JAMG 

ALTA 

.Produto: programas destinados ao ensino fundamental (exclusivos 
da JAMG). 
.Produto: adaptações, melhorias e atualizações dos materiais e 
programas.  
.Processo: gestão da organização, feita aos moldes daquela 
característica do setor privado. 
.Marketing: uso de diferentes abordagens e veículos para manter a 
organização em evidência. 
.Organizacional: relacionamento baseado na autonomia, exercício de 
liderança situacional, forte estímulo à capacitação. 
.Organizacional: disposição física do espaço. 
.Organizacional: construção de rede de relacionamentos que 
incorpora empresas mantenedoras, empresas parceiras, voluntários, 
beneficiários, escolas, universidades e outras instituições de pesquisa 
e ensino, incluindo aquelas do terceiro setor. 

Quadro 10 - Identificação das Práticas de Inovação Utilizadas na JAMG 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa 

 

Uma vez identificados os processos inovativos existentes e as inovações geradas na 

organização, bem como as ferramentas colaborativas utilizadas, passa-se a 

apresentar as contribuições de cada uma delas para as estratégias de sobrevivência 

e avanço da organização pesquisada. 

 

 

5.5 Avaliação das contribuições das práticas de inovação para as estratégias 

de sobrevivência e avanço 

 

 

Este objetivo foi alcançado através da análise das respostas obtidas para a pergunta 

8 (que mostrou os principais processos de conhecimento e inovação da JAMG), a 10 

(que identificou as inovações geradas na organização) e a pergunta 11 (que abordou 

as ferramentas colaborativas utilizadas pela JAMG). 
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As respostas indicaram que são inúmeras as contribuições dos processos inovativos 

e de inovações para as estratégias de sobrevivência e avanço da organização 

pesquisada. 

 

Já em relação ao uso das ferramentas colaborativas disponíveis, pode-se verificar 

que suas contribuições são modestas, uma vez que ficou constatado o uso tímido 

destes recursos na organização, constituindo-se, dessa forma, em ponto de melhoria 

a ser buscado pela JAMG. 

 

O processo inovativo, tanto quanto o conhecimento, possui papel significativo no 

modelo estratégico proposto por Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001). No item 5.2 

foram avaliadas as contribuições dos capacitadores do conhecimento para as 

estratégias de sobrevivência e avanço na organização pesquisada, passando-se, a 

seguir, a avaliar as contribuições do processo inovativo e das inovações para este 

mesmo modelo. 

 

Os principais processos de inovação identificados pelos respondentes vinculam-se, 

em sua maioria, à melhoria contínua, que vem a ser a inovação incremental 

tipificada no Manual de Oslo (2006).  

 

Suas contribuições, dessa forma, são mais aderentes às estratégias de 

sobrevivência da organização, uma vez que produzem pequenos incrementos de 

melhoria, de forma contínua, não excluindo, no entanto, a dimensão avanço. São 

encontrados na dimensão produto (revisão de manuais, atualização de 

treinamentos) e processo (controles contábeis alinhados às melhores práticas, 

gestão baseada em princípios de boa governança, entre outros). Produzem, assim, 

a diferenciação de produtos e serviços (novos treinamentos, atualização dos 

manuais e programas), construindo conhecimento valioso, difícil de imitar e de 

substituir. 

 

Podem ser citados também para a dimensão sobrevivência, como vantagem 

competitiva não implementada pelos concorrentes, os programas destinados ao 

ensino fundamental, que são exclusivos da JA, gerando importante diferenciação 
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de produtos e serviços, uma vez que somente através dessa organização os 

alunos podem receber esta qualificação. 

 

Também as estratégias de avanço foram beneficiadas pela contribuição de diversos 

processos inovativos e por inovações implementadas na JAMG. Entre eles, pode ser 

citado como vantagem competitiva não implementada pelos concorrentes seu 

modelo de gestão, equivalente aos da iniciativa privada. Como fontes de vantagem 

competitiva e diferenciação potencial de produtos e serviços, citam-se 

programas que possam ser desenvolvidos em parceria com outras organizações, 

como, por exemplo, o SEBRAE, constituindo-se em importantes processos de 

conhecimento (criação de conhecimento novo, representado pela criação de 

programas específicos para o ensino fundamental). 

 

Outro exemplo de contribuição de processo inovativo para as estratégias de 

sobrevivência e avanço é o Programa de Precificação de Projetos, ferramenta 

desenvolvida em parceria com a Empresa Júnior da UFMG e posteriormente 

difundida por todas as sedes estaduais da organização. Este software enquadra-se 

na estratégia de sobrevivência como uma vantagem competitiva não 

implementada pelos concorrentes, uma vez que não se tem notícia de programas 

semelhantes nas organizações do terceiro setor que se relacionam com a equipe da 

JAMG. O Programa gera a diferenciação de produtos e serviços ao conferir 

segurança às empresas mantenedoras, que dessa forma têm uma noção muito 

precisa da ordem de investimentos que irão realizar em cada projeto, constituindo-se 

em conhecimento valioso, difícil de imitar e substituir. Na dimensão 

sobrevivência, portanto, caracteriza-se como um processo de melhoria contínua, 

produzindo impacto benéfico no relacionamento entre a JAMG e as empresas 

mantenedoras. 

 

Para a dimensão avanço, este software significou uma diferenciação potencial de 

produtos e serviços, ao se valer de novos conhecimentos para a inovação dos 

processos e produtos. Dessa forma, gerou resultados positivos para a gestão da 

organização, que mais uma vez alinha-se às boas práticas de governança 

corporativa, elevando sua competitividade frente às demais organizações do terceiro 
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setor e fortalecendo, dessa forma, sua posição na busca por verbas e acesso a 

novas empresas mantenedoras. 

 

Os processos inovativos utilizados pelo marketing têm contribuído para as 

estratégias da organização pesquisada em diversas oportunidades. Uma vez que 

sua missão é manter a organização em evidência – condição importante para 

conquistar novos espaços –, a equipe responsável vem desenvolvendo novas 

abordagens e utilizando de canais nada convencionais para atingir seus objetivos. 

Exemplo disso é a utilização dos espaços de mídia e dos canais de distribuição de 

empresas parceiras. Esta ação se enquadra nas estratégias de avanço através da 

utilização de economias de escala potenciais (utilização de parceiros, custos muito 

baixos ou inexistentes), gerando novos conhecimentos transferíveis (formas de 

divulgar a missão da organização) e promovendo dessa forma a criação de 

conhecimento e a ocorrência de inovação semirradical, uma vez que combina 

elementos de manutenção (as informações acerca da JAMG) a elementos de 

novidade (a abordagem e os veículos utilizados para sua divulgação), de acordo 

com a classificação de Davila et al. (2006). 

 

Transcreve-se abaixo exemplo de fala sobre as contribuições dos processos 

inovativos de marketing: 

 
Também as abordagens de comunicação e marketing nada convencionais, 
já que a mídia não vem espontaneamente até a JAMG e há restrição 
orçamentária, a equipe busca por maneiras e veículos alternativos para 
manter a causa e a organização em evidência. (Assistente de gestão de 
projetos). 
 

A dimensão organizacional, da mesma forma, vem contribuindo para as estratégias 

da organização através de vários exemplos. O estímulo para que os colaboradores 

façam job rotation pelas diversas funções existentes, para que se capacitem 

continuamente; o chamamento para que todos se comprometam com as metas e 

resultados da organização; e o fortalecimento do exercício da liderança situacional 

são todos exemplos de contribuições para as estratégias da JAMG. Essas 

contribuições se enquadram na criação de conhecimento valioso, difícil de imitar 

e de substituir e geram a diferenciação de produtos e serviços, impactando os 

resultados da JAMG, elevando sua competitividade frente às outras organizações do 

terceiro setor. 
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Assim sendo, a análise das respostas colhidas para as perguntas 8 e 10 permitem 

reconhecer que os processos de inovação e as inovações geradas na JAMG geram 

contribuições para as estratégias de sobrevivência e avanço propostas pelo modelo 

de Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001).  

 

Já em relação à pergunta 11, que trata do uso das ferramentas colaborativas pela 

JAMG, devido à sua pouca utilização pelos colaboradores, não foram identificadas 

contribuições para as estratégias em estudo, constituindo-se este fator em 

oportunidade de melhoria para a organização pesquisada, ainda mais quando se 

tem presente ser a mesma uma organização do terceiro setor e, portanto, 

dependente do uso de ferramentas colaborativas.  

 

As contribuições das práticas de inovação para as estratégias de sobrevivência e 

avanço na JAMG podem ser sintetizadas no QUADRO 11: 

 

TIPO DE 
INOVAÇÃO 

DIMENSÕES CONTRIBUIÇÔES 

Inovação em 
Produtos 

 

 

Sobrevivência 

 

 

 

 

Avanço 

.Vantagem competitiva nâo implementada pelos concorrentes, 
gerando diferenciação de produtos e serviços e também gerando 
economia de escala: adaptação, atualização e ajuste nos 
materiais de treinamentos; Atualização contínua dos 
treinamentos; Programas destinados ao ensino fundamental 
(exclusivos da JAMG). Esses exemplos impactam a rentabilidade 
corrente da JAMG. 
 
.Os mesmos exemplos acima contribuem para as estratégias de 
avanço ao impactarem a rentabilidade futura da JAMG, através da 
manutenção de vantagem competitiva não implementada pelos 
concorrentes, pela geração de economias de escala potenciais e 
pela diferenciação potencial de produtos e serviços. Contribuem, 
também, para a criação de novos conhecimentos para inovações 
dos processos e produtos, para a criação do conhecimento e a 
promoção de inovação radical. 

Inovação em 
Processos 

 

 

 

Sobrevivência 

 

 

 

 

Avanço 

.Vantagem competitiva nâo implementada pelos concorrentes, 
representada pelos processos de gestão adotados pela JAMG, 
que incorporam ferramentas utilizadas pelo setor privado bem 
como o uso de ferramentas desenvolvidas exclusivamente para a 
organização. 
.Estabelecimento de parcerias estratégicas com outras 
organizações (SEBRAE), de forma a ampliar significativamente a 
presença da organização na sociedade. 
.Desenvolvimento de novas abordagens e treinamentos 
destinados aos diversos públicos alvo. 
 
.Os exemplos acima contribuem para as estratégias de avanço ao 
impactarem a rentabilidade futura da JAMG, através da vantagem 
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TIPO DE 
INOVAÇÃO 

DIMENSÕES CONTRIBUIÇÔES 

competitiva não implementada pelos concorrentes, pela geração 
de economias de escala potenciais e pela diferenciação potencial 
de produtos e serviços. 
.Contribuem, também, para a criação de novos conhecimentos 
para inovações dos processos e produtos, para a criação do 
conhecimento e a promoção de inovação radical. 

Inovação em 
Marketing 

 

 

Sobrevivência 

 

 

 

 

 

Avanço 

.Criação do selo distintivo que identifica os parceiros da 
organização. Este selo qualifica as empresas parceiras frente às 
suas comunidades, identificando a empresa como participante de 
projetos que beneficiam seus cidadãos. 
.Desenvolvimento de novas abordagens e utilização de canais e 
espaços de mídia não convencionais, para a manutenção da 
organização em evidência (espaços de mídia de empresas 
mantenedoras ou parceiras), gerando impacto benéfico na 
rentabilidade corrente e permitindo o estabelecimento de ganhos 
de escala e de escopo. 
 
.Os mesmos exemplos acima contribuem para as estratégias de 
avanço ao impactarem a rentabilidade futura da JAMG, através do 
estabecimento de economias de escala e de escopo potenciais. 

Inovação em 
organização 

 

 

 

 

Sobrevivência 

 

 

 

 

 

 

Avanço 

.Estabelecimento de relacionamentos baseado na autonomia, no 
exercício de liderança situacional, com forte estímulo à 
capacitação, o que gera diferenciação de produtos e serviços, 
criando conhecimento valioso, difícil de imitar e de substituir. 
.Disposição física do espaço, que é uma estratégia de 
aproximação da equipe, possibilitando a criação de conhecimento 
valioso, difícil de imitar e de substituir. 
.Construção de rede de relacionamentos que incorpora empresas 
mantenedoras, empresas parceiras, voluntários, beneficiários, 
escolas, universidades e outras instituições de pesquisa e ensino, 
incluindo aquelas do terceiro setor, criando conhecimento 
exclusivo ou se apropriando do conhecimento público, gerando a 
diferenciação de produtos e serviços. 
 
.Os mesmos exemplos acima contribuem para as estratégias de 
avanço ao impactarem a rentabilidade futura da JAMG, através do 
estabecimento de economias de escala e de escopo potenciais, 
de gerarem a diferenciação potencial de produtos e serviços, de 
potencializarem a criação de conhecimento e a ocorrência da 
inovação radical. 

Quadro 11 - Contribuições das Práticas de Inovação para as estratégias de sobrevivência e avanço 
na JAMG 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa 

 

Assim sendo, tendo sido apresentadas as contribuições dos processos de inovação 

e das inovações propriamente ditas para as estratégias de sobrevivência e avanço 

na JAMG, passa-se ao próximo item, onde será feita a síntese das contribuições 

tanto dos processos acima citados, quanto dos capacitadores para o conhecimento 

para as estratégias da organização pesquisada. 
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5.6 Síntese das contribuições dos capacitadores do conhecimento e das 

práticas de inovação para as estratégias de sobrevivência e avanço na 

JAMG 

 

 

Uma vez analisado o conteúdo das respostas dadas às entrevistas realizadas na 

JAMG, podem ser consideradas como positivas as contribuições dos capacitadores 

do conhecimento: instilar a visão do conhecimento, gerenciar as conversas, 

mobilizar os ativistas do conhecimento e criar o contexto capacitante para as 

estratégias de sobrevivência e avanço da organização pesquisada. 

 

Quanto ao capacitador “globalizar o conhecimento”, ficou identificado sua pequena 

utilização pela JAMG, tendo sido sugerida, por oportuna, a adoção de estratégias 

para levá-lo a efeito, gerando os benefícios preconizados por Von Krogh, Ichijo e 

Nonaka (2001) para todo o processo de criação do conhecimento.  

 

Em relação às práticas de inovação e a inovações geradas na JAMG, a análise das 

respostas permite concluir que são várias as contribuições deste constructo para as 

estratégias de sobrevivência e avanço na organização pesquisada. 

 

Em relação às ferramentas colaborativas, foi demonstrado que são pouco utilizadas 

pela organização, não tendo sido identificadas contribuições das mesmas para as 

estratégias de sobrevivência e avanço para a JAMG. Dessa forma, o uso mais 

adequado dessas ferramentas se constitui em oportunidade de melhoria para a 

organização, ainda mais quando se tem presente de que é a JAMG uma 

organização do terceiro setor, sendo a relação colaborativa uma característica 

intrínseca à sua ação.  

 

Dessa forma, uma vez feitas essas ponderações, passa-se à apresentação das 

considerações finais, limitações e sugestões para novas pesquisas. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS, CONTRIBUIÇÕES, LIMITAÇÕES E SUGESTÕES 

PARA A REALIZAÇÃO DE NOVAS PESQUISAS 

 

 

Passa-se agora a apresentar as conclusões finais produzidas por esta pesquisa, 

bem como ressaltar as contribuições que possa trazer para a Academia, para a 

organização pesquisada e para o autor. Da mesma forma, procura-se listar as 

limitações percebidas e as sugestões para a realização de novas pesquisas. 

 

 

6.1 Considerações finais 

 

 

Esta pesquisa teve como objetivo investigar as contribuições dos capacitadores do 

conhecimento e das práticas de inovação para as estratégias de sobrevivência e 

avanço da Junior Achievement de Minas Gerais, organização do terceiro setor com 

foco na educação empreendedora. 

 

Buscando atingir este objetivo, procedeu-se, primeiramente, à revisão da literatura 

relativa aos constructos conhecimento e inovação. Em relação ao constructo 

conhecimento, foram abordados aspectos conceituais tais como: o conhecimento ao 

longo da história, a importância do conhecimento, conhecimento organizacional, 

modelos de gestão do conhecimento e, especificamente, os cinco capacitadores 

para o conhecimento propostos por Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001). Quanto ao 

constructo inovação, foram pesquisados seus principais conceitos, tipologias, 

dimensões, graus e modelos, dando-se especial ênfase aos modelos de inovação 

fechada e inovação aberta, que têm em Chesbrough (2003) e Lindegaard (2011) 

suas principais referências. 

 

Posteriormente, através de realização de pesquisa de campo, foram identificados os 

capacitadores do conhecimento, as práticas de inovação e as inovações presentes 

na JAMG e, finalmente, avaliadas as contribuições de cada um desses constructos 

para as estratégias de sobrevivência e avanço da organização pesquisada, à luz do 

modelo proposto por Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001). 
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Relativamente à realização da pesquisa de campo, foram adotadas as seguintes 

características metodológicas: pesquisa descritiva, levada a efeito através de estudo 

de caso, utilizando-se da abordagem qualitativa. Como instrumento de coleta de 

dados, foi elaborado um roteiro de entrevistas que teve como objetivo abranger os 

constructos e as dimensões que se pretendia investigar. A unidade de análise foi a 

Junior Achievement de Minas Gerais, que possui onze colaboradores e a unidade de 

observação composta por sete colaboradores, assim caracterizados: a gerente 

geral, dois gestores de projetos, dois assistentes de gestão de projetos, o 

responsável pela comunicação e marketing e a responsável pela logística. 

Acrescenta-se que os entrevistados foram escolhidos pelo critério de acessibilidade 

e por representarem a totalidade de colaboradores que detinham as informações 

pertinentes à pesquisa que se buscava fazer. 

 

A elaboração do roteiro de entrevistas valeu-se dos autores relacionados no 

QUADRO 6 – Estratégia de Coleta e Análise de Dados (p. 67). 

 

Após a realização da revisão da literatura, com a apresentação das teorias acerca 

da gestão do conhecimento e inovação que deram sustentação a esta pesquisa; 

definiram-se como marco teórico, utilizado para a elaboração do roteiro de 

entrevistas e como referência na etapa de análise dos dados, os seguintes autores: 

Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001), Nonaka e Takeuchi (1997) e Probst et al. (2002) 

no suporte às teorias de gestão do conhecimento; e o Manual de Oslo (2006), 

Chesbrough (2012) e Lindegaard (2011) para o constructo inovação. 

 

Como estratégia de análise dos dados foi utilizada a análise de conteúdo. 

 

A pesquisa de campo foi levada a efeito através de entrevistas individuais com cada 

um dos sete respondentes, na sede da organização pesquisada e seguindo um 

roteiro de entrevistas previamente elaborado pelo autor (APÊNDICE A). Seguindo as 

orientações metodológicas, as entrevistas foram gravadas, estando sua transcrição 

disponível no APÊNDICE B. 

 

A primeira parte da pesquisa buscou identificar na JAMG os cinco capacitadores 

para o conhecimento propostos por Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001). Este objetivo 



151 
 

específico foi atingido, pois se verificou que os capacitadores: 1) instilar a visão do 

conhecimento, 2) gerenciar as conversas, 3) mobilizar os ativistas do conhecimento 

e 4) criar o contexto capacitante estão presentes nas atividades rotineiras da 

organização. Em acréscimo, pode-se constatar que os capacitadores 1, 3 e 4 

exercem uma influência maior na organização, podendo ser considerados como 

pontos fortes dentro do modelo de criação do conhecimento. 

 

O capacitador 2 – gerenciar as conversas – foi também identificado como ponto forte 

na organização, no sentido de que as conversas ocorrem, com a consequente troca 

de conhecimentos e a criação de conhecimentos novos. Apesar disso, os 

respondentes afirmaram que os ganhos desse processo se perdem devido à 

ausência de registros formais que criem uma memória organizacional adequada ao 

aproveitamento desses conhecimentos pela organização. Dessa forma, sugere-se o 

estabelecimento de procedimentos que venham resgatar os conhecimentos gerados 

através desse processo, permitindo a geração de valor para o indivíduo, o grupo e a 

organização. 

 

Já quanto ao capacitador 5 – globalizar o conhecimento local –, não foi percebida 

sua utilização pela organização pesquisada. Diversos entrevistados citaram que esta 

é uma deficiência já identificada e contemplada em planos de ação da organização, 

sendo assim vista como oportunidade de melhoria a ser trabalhada pela JAMG. 

 

É importante acrescentar que os respondentes demonstraram familiaridade com os 

temas conhecimento e criação de conhecimento, sinalizando seu entendimento 

acerca da importância deste constructo para si mesmo, para o grupo e para as 

organizações. 

 

As questões seguintes tinham por objetivo identificar os processos de inovação 

presentes na JAMG, bem como as inovações produzidas pela organização. Este 

objetivo específico foi atingido, uma vez que ficaram demonstradas inúmeras 

práticas inovativas e inovações, distribuídas entre as dimensões produto, processo, 

organizacional e marketing e encontradas em seus graus incremental, semirradical e 

radical. 
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Como exemplos mais representativos de processos inovativos e de inovações de 

cada dimensão, podem ser citados os seguintes: 

 Para a dimensão produto, as adaptações realizadas pela equipe aos programas 

e materiais recebidos da Junior Achievement Worldwide, através da JA Brasil, 

com vistas a torná-los adequados à realidade brasileira (grade curricular, idade 

dos participantes, legislação brasileira, entre outros); 

 Já na dimensão processos foram identificadas melhorias contínuas nas 

apresentações, materiais e treinamentos destinados aos voluntários, através da 

incorporação de softwares, informações e conteúdos atuais e pertinentes ao 

público-alvo; 

 Para a dimensão organizacional identificou-se o desenvolvimento de softwares 

específicos, elaborados em conjunto com a Empresa Júnior da UFMG, para a 

orçamentação de projetos, contribuindo para o aumento da eficiência 

organizacional e da avaliação da JAMG junto às suas empresas mantenedoras;  

 Para a dimensão marketing, a utilização de abordagens e canais incomuns para 

cumprir com a meta de ampliar a visibilidade da JAMG, contornando, dessa 

forma, as restrições orçamentárias para a entrada dessa organização na mídia 

tradicional. 

 

Diversamente da situação encontrada para o constructo conhecimento, observou-se 

que, para o constructo inovação, alguns respondentes demonstraram certa 

dificuldade em definir o que são inovações ou como são os processos inovativos. 

Esta constatação parece sugerir a implementação, pela gerência da JAMG, de um 

processo para o esclarecimento deste tema, tão importante quanto necessário às 

estratégias da organização. Acrescente-se que as inovações e os processos 

inovativos estão presentes na JAMG, não sendo apenas percebidos com tais por 

alguns dos entrevistados. 

 

Foi também identificada na organização a existência de alguns dos dez elementos 

para a criação de uma cultura de inovação aberta, conforme proposta da 

comunidade 15inno coordenada por Lindegaard (2011). 
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Entre as mais relevantes, podem ser citadas: 

 A grande habilidade da equipe em se relacionar com as empresas 

mantenedoras, parceiros, voluntários e beneficiários dos programas;  

 O entendimento de que existem pessoas com talentos e competências 

importantes para a organização em diversos pontos de sua cadeia de 

relacionamento (dentro e fora da JAMG);  

 Uma grande disposição para estimular os colaboradores a desenvolver novos 

conhecimentos e promover as inovações adequadas ao atingimento da missão 

da organização; e, 

 O trabalho realizado de forma a valorizar a comunicação aberta, envolvendo 

toda a equipe nos assuntos relevantes para a organização. 

 

Quanto à utilização das diversas plataformas digitais disponibilizadas na internet, 

constatou-se que somente a ferramenta Facebook tem sido utilizada e, ainda assim, 

timidamente. É proposta de alguns respondentes que ela seja utilizada mais 

intensamente, sobretudo como ligação entre as diversas sedes estaduais da 

organização, para que sejam trocadas as boas práticas desenvolvidas em cada 

unidade. 

 

Em relação às redes de inovação, citadas por Tidd et al. (2009), pode ser 

reconhecida a aderência das práticas internas da organização à rede equipes 

internas de projeto, que, segundo os autores, são redes formais e informais que 

somam competências em prol da capacitação para o aproveitamento de uma 

oportunidade. 

 

A última etapa da pesquisa, que corresponde ao objetivo geral dessa dissertação, 

teve como propósito identificar as contribuições dos capacitadores do conhecimento 

e das práticas de inovação para as estratégias de sobrevivência e avanço da 

organização, tendo sido também atingido. 

 

Através da análise realizada, foram constatadas diversas contribuições para as 

estratégias de sobrevivência e de avanço da JAMG, tanto por parte dos 

capacitadores do conhecimento, quanto das práticas de inovação. 
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Como exemplos de contribuições dos capacitadores do conhecimento para as 

estratégias de sobrevivência podem ser citadas: a diferenciação de produtos e 

serviços obtida através das melhorias contínuas incorporadas aos programas, 

materiais, treinamentos de voluntários, apresentações para captação de novas 

empresas mantenedoras, sensibilização de escolas e alunos, etc. que são uma 

prática estabelecida na organização; e a criação de conhecimentos valiosos, 

difíceis de imitar ou de substituir, representados pelos programas destinados aos 

alunos do ensino fundamental, que são exclusivos da JA.  

 

Os capacitadores do conhecimento contribuem para as estratégias de avanço, por 

exemplo, através da criação de um contexto adequado à produção do 

conhecimento. Na JAMG, em função da qualidade de seu ambiente organizacional, 

a diferenciação potencial de produtos e serviços (diversos dentro da grade de 

programas da organização) é fator de competitividade para a organização, podendo 

gerar novos conhecimentos para a inovação dos processos e produtos (para 

novos programas ou novas abordagens frente aos stakeholders), bem como novos 

conhecimentos transferíveis, que podem vir a assegurar o avanço da organização. 

 

Quanto às contribuições das práticas de inovação para as estratégias de 

sobrevivência, pode ser apresentado como exemplo o software Programa de 

Precificação de Projetos, ferramenta desenvolvida em parceria com a Empresa 

Júnior da UFMG e posteriormente difundida por todas as sedes estaduais da 

organização. Este software enquadra-se na estratégia de sobrevivência como uma 

vantagem competitiva não implementada pelos concorrentes, uma vez que não 

se tem notícia de programas semelhantes nas organizações do terceiro setor que se 

relacionam com a equipe da JAMG. A utilização dessa ferramenta gera a 

diferenciação de produtos e serviços, conferindo segurança às empresas 

mantenedoras, que dessa forma têm uma noção muito precisa da ordem de 

investimentos que irão realizar em cada projeto, constituindo-se em conhecimento 

valioso, difícil de imitar e substituir.  

 

Esse mesmo exemplo pode ser utilizado para ilustrar as contribuições dos processos 

inovativos para as estratégias de avanço. Esse software significou uma 

diferenciação potencial de produtos e serviços, ao se valer de novos 
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conhecimentos para inovação dos processos e produtos. Dessa forma, gerou 

resultados positivos para a gestão da organização, que, mais uma vez, alinha-se às 

boas práticas de governança corporativa, elevando sua competitividade frente às 

demais organizações do terceiro setor e fortalecendo, dessa forma, sua posição na 

busca por verbas e acesso a novas empresas mantenedoras. 

 

Enfim, pode-se concluir que os capacitadores do conhecimento, as práticas 

inovativas e as inovações identificadas na JAMG contribuem efetivamente para as 

estratégias de sobrevivência e avanço da organização pesquisada. 

 

 

6.2 Contribuições da pesquisa 

 

 

São várias as contribuições que podem ser esperadas com esta pesquisa. 

 

Espera-se que esta pesquisa possa contribuir para a Academia ampliando as 

discussões sobre os temas conhecimento, inovação e estratégias organizacionais, 

vinculados ao âmbito das organizações do terceiro setor, sobretudo quando se 

considera que foram encontrados poucos estudos sobre eles. 

 

Também para a Academia, pode contribuir na promoção de discussões ao trazer à 

verificação de aplicabilidade os modelos de criação de conhecimento e estratégias 

organizacionais propostos por Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001), bem como 

aqueles relativos à inovação, sobretudo os propostos por Chesbrough (2003, 2012) 

e Lindegaard (2011). 

 

Para a organização pesquisada, a Junior Achievement de Minas Gerais, estima-se 

que este diagnóstico possa trazer um maior conhecimento acerca de sua realidade 

organizacional, proporcionando reflexões que venham a contribuir para o seu 

fortalecimento e para a causa que representa. 

 

Isso pode ser realizado através da análise dos resultados obtidos para cada um dos 

Cinco Capacitadores para o Conhecimento identificados na JAMG, onde está 
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assinalado o grau de sua utilização (baixa, média ou alta), bem como por meio das 

sugestões de ajustes que possibilitariam sua utilização em níveis maiores. 

 

É importante acrescentar que, conforme indicam os resultados obtidos, esse 

ajustamento é relativamente simples de ser implementado por dizer respeito, 

basicamente, a uma melhora nos processos de comunicação interna e do 

estabelecimento de procedimentos de registro e formalização dos conhecimentos 

gerados na organização, o que pode ser em muito simplificado, haja vista a elevada 

qualidade do ambiente organizacional e das relações entre os respondentes. 

 

Também para os processos de inovação identificados, há sugestões de ajustes que, 

uma vez realizados, possibilitariam a melhoria dos mesmos e a geração de melhores 

resultados, podendo-se aqui, também, repetir as mesmas impressões já citadas no 

item precedente quanto à qualidade do ambiente organizacional, que se constitui em 

um elemento facilitador para que os ajustes sugeridos possam vir a ser 

implementados com sucesso. 

 

Por fim, a análise produzida para as estratégias de sobrevivência e avanço 

possibilitariam à JAMG a adoção de medidas e ajustes, de forma a elevar sua 

performance tanto no momento presente quanto para o futuro dessa organização. 

 

Para o autor, foram inúmeras as contribuições proporcionadas pela realização desta 

pesquisa, ressaltando-se o seu desenvolvimento em áreas do conhecimento que 

não dominava, bem como pela produção de um diagnóstico que venha a contribuir 

para a causa empreendedora, na qual este autor atua há mais de uma década. 

 

 

6.3 Limitações da pesquisa 

 

 

Como principais limitações desta pesquisa considera-se o pequeno número de 

respondentes, somado à sua abordagem qualitativa, que a despeito de permitir um 

estudo mais profundo acerca dos temas propostos, pode ter captado certa 

subjetividade nos respondentes. 
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6.4 Sugestões para a realização de novas pesquisas 

 

 

Para a realização de novos estudos, sugere-se o aprofundamento da pesquisa sobre 

o papel dos capacitadores para o conhecimento e dos processos de inovação para 

as estratégias de sobrevivência e avanço vinculados à realidade do terceiro setor, 

podendo ser aplicadas em organizações de maior porte, onde se possa, inclusive, 

adotar a abordagem quantitativa aliada à qualitativa. 

 

Essa sugestão é pertinente ainda mais quando se sabe que a disputa por recursos 

para a manutenção das organizações do terceiro setor passa, cada vez mais, pela 

exigência por ganhos crescentes de produtividade e por uma melhor utilização dos 

recursos disponibilizados, estando as empresas mantenedoras ou parceiras atentas 

para avaliar as inúmeras opções disponíveis no mercado com o objetivo de se 

vincularem àquelas de fato mais eficazes e eficientes. 

 

Outra possibilidade é a realização de um estudo na própria JAMG, que venha a 

avaliar o impacto gerado pela implementação das sugestões propostas pela 

presente pesquisa nos resultados presentes e futuros da JAMG.  
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

 

1. Quais são as maneiras utilizadas pela JAMG para despertar a noção da 

importância do conhecimento? 

 

2. Como os resultados das conversas e ideias dos colaboradores são utilizados em 

benefício da equipe e da JAMG? 

 

3. De que forma a JAMG identifica e estimula suas lideranças e ativistas para a 

criação e a difusão do conhecimento? 

 

4. Quais são as estratégias utilizadas pela JAMG para criar um ambiente propício 

ao compartilhamento do conhecimento? 

 

5. Como o conhecimento que é gerado localmente é nivelado e difundido 

globalmente? 

 

6. Quais são os diferenciais competitivos (vantagens) da Organização (fontes)? 

(sobrevivência e avanço). (ex. voluntários novos e antigos, blogs, malas diretas, 

ferramentas interativas, Twitter, Facebook). 

 

7. Quais são as fontes dos conhecimentos utilizados na Organização? (papel do 

conhecimento). Ex.: voluntários, manuais, procedimentos, cursos prontos, 

empresas mantenedoras, escolas, etc. 

 

8. Quais são os principais processos de conhecimento e inovação na JAMG? 

 

9. Como você compara os resultados da JAMG com outras Organizações de 

mesmo foco? Hoje e para o futuro?  

 

10. Você consegue identificar inovações geradas pela JAMG? Quais? (tipologia). 

 

11. Que ferramentas colaborativas são utilizadas pela JAMG? Como? Fonte? 

APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA 
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APÊNDICE B – ENTREVISTAS 

 

 

RESPONDENTE 1 (Responsável pela comunicação e marketing) 

 

1. Percebe que o conhecimento é valorizado na organização, mas informalmente: 

não é explicitada a sua importância (formalmente dizendo), mas, como se lida 

com ele a todo o momento (manuais, elaboração de palestras para sensibilizar 

os alunos, treinar voluntários, etc.), a noção de sua importância é automática. 

 

Sugere a retomada dos treinamentos quinzenais como uma maneira de 

despertar o grupo para a importância do conhecimento. Nelas, cada membro é 

responsável por preparar um tema e apresentá-lo ao grupo, dentro de sua área 

de conhecimento. Exemplos desta atitude são os treinamentos sobre as 

ferramentas “5 s”, Excel, Corel Draw. 

 

Ressalta o ambiente acolhedor e estimulante, sinalizado pela diretora, como 

fator importante para o estabelecimento de um clima organizacional favorável. 

 

2. Acha que as conversas são aproveitadas. Como o ambiente de trabalho é 

formado por uma sala grande onde os colaboradores trabalham juntos, esta 

proximidade favorece a troca de informações, de busca de ajuda para a solução 

de problemas comuns, gerando resultados que são incorporados por todos em 

seu trabalho, mas, informalmente. 

 

Exemplificou lembrando a redação de um convite que seria enviado às escolas 

participantes do programa Mini Empresa e que contou com a participação de 

vários colaboradores em sua elaboração, após solicitação da responsável em 

redigi-lo. 

 

3. O estímulo acontece informalmente, sem obedecer a uma programação ou 

rotina formal. Um exemplo é a indicação dos colaboradores para treinamentos 

de aperfeiçoamento em áreas do conhecimento que possam vir a agregar valor 

às tarefas executadas. Para tanto, a Diretora identifica os colaboradores afins e 

APÊNDICE B – ENTREVISTAS 



164 
 

os estimula a realizar o treinamento, do qual podem participar até mesmo 

durante o horário de trabalho. 

 

No retorno dos treinamentos, percebe que os participantes são estimulados a 

compartilhar os conhecimentos adquiridos entre o grupo, o que ocorre 

informalmente na maioria das vezes ou, como um relato mais formal, dentro do 

encontro mensal para avaliação do desempenho da organização, quando são 

confrontadas as metas estabelecidas para o período e seus resultados. 

 

4. Declarou perceber a existência de estratégias para que este ambiente propício 

ao compartilhamento de conhecimento ocorra, no entanto não soube listá-las. 

 

5. Para o entrevistado, este é um ponto de melhoria: não está ocorrendo este 

nivelamento interno, tampouco sua difusão externa. 

 

6. O entrevistado declarou que considera como o grande diferencial competitivo da 

organização a gestão dos seus projetos. Apesar de ser uma organização do 

terceiro setor, ela opera com padrões de exigência do setor privado. Assim 

sendo, cada projeto é acompanhado na integralidade do seu ciclo, pelo gestor, 

pelo analista, havendo a geração de relatórios de acompanhamento para os 

stakeholders, reuniões de avaliação com estabelecimento de ações corretivas de 

forma permanente. 

 

7. A fonte primeira e principal é a metodologia dos programas, que, apesar de vir 

formatada da Junior Achievement Brasil, é aberta periodicamente a revisões. 

 

Outra importante fonte de conhecimento são os voluntários. Neste ponto, 

ressalta que somente os gestores de cada projeto, em contato com os 

voluntários do mesmo, podem se apropriar deste conhecimento, não havendo a 

incorporação do mesmo pela organização, nem formal, nem informalmente. 

Portanto, segundo ele, um ponto de melhoria é o estabelecimento de uma rotina 

para a captura e registro destes conhecimentos. 
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8. Declarou não conseguir percebê-los. 

 

9. Embora não conheça em profundidade os resultados de outras organizações de 

mesmo foco, avalia que a JAMG gera grandes resultados positivos para as 

comunidades nas quais atua, uma vez que envolve um número significativo de 

pessoas, sejam elas voluntárias ou beneficiárias. 

 

10. Ao nível de ação da organização, percebe várias inovações, algumas criadas 

pela JAMG e existentes apenas nela. Como exemplo, citou a coordenação do 

Plano de Ação de Cidadania e do Fórum Mineiro de Jovens Lideranças, ambos 

vinculados ao CDL Jovem; e a inclusão, nas palestras ministradas, da 

ferramenta MESE e da abordagem sobre finanças pessoais. 

 

Também citou a parceria com o SEBRAE Nacional, para aplicar a metodologia 

Mini Empresa em locais indicados por esta organização, que também lida com a 

educação empreendedora de jovens. 

 

No nível gerencial, listou a implementação diversas de ferramentas de gestão, 

tais como a “espinha de peixe”, plano de ações, plano de retenção de pessoas 

(plano de salários), pouco comuns em organizações do terceiro setor. 

 

11. No momento, identificou apenas o Facebook. 
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RESPONDENTE 2 (Assistente de gestor de projetos) 

 

1. Não vê nada formal. Percebe várias ações, mas todas informais. Como exemplo, 

cita a busca pela capacitação contínua dos colaboradores, com diversos 

estímulos para a participação de cursos e eventos que tragam maior qualificação 

e atualização ao trabalho desenvolvido, sendo disponibilizada, inclusive, a 

flexibilização do horário de trabalho como forma de apoiar a essa capacitação. 

Ressalta o apoio da superiora direta e da Diretora ao seu processo de 

capacitação e que, ao final, isso produz um impacto à criação do conhecimento. 

 

2. As trocas existem, porém não dentro do que seria possível e desejável. Explicou 

que, como existem duas gerências de projetos, cada uma composta por um 

gerente e um analista que lhe dá suporte, ocorrem “ruídos” na comunicação, 

havendo necessidade de estimular a integração dessas duas áreas. Sugere, 

inclusive, que haja um mediador isento, ou seja, alguém que não faça parte das 

duas equipes para desobstruir a comunicação quando ela “emperra”. 

 

3. Percebe que existem conversas, sobretudo no retorno dos cursos e eventos ou 

na procura por soluções de questões surgidas, durante as quais são buscadas 

as habilidades de cada um, mas julga que não há a troca e a apropriação desses 

conhecimentos, nem formal nem na prática. 

 

Como exemplo, citou que é notória a capacitação da Luana como coach, bem 

como a necessidade de aplicação desta ferramenta na equipe, sem que, no 

entanto, nenhuma ação tenha sido desfechada neste sentido, ou seja, de 

aproveitamento interno de um conhecimento disponível em benefício da 

organização.  

 

4. A entrevistada disse desconhecer qualquer estratégia para criar este ambiente 

propício ao compartilhamento do conhecimento. Afirma que ele efetivamente 

ocorre, mas de forma acidental, sendo um procedimento natural na equipe, mas 

sem o alinhamento estratégico. 
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5. Afirma que existem problemas de comunicação internos, o que dificulta o 

compartilhamento e o nivelamento do conhecimento entre a equipe. Quanto à 

difusão externa, afirma não existir, sendo um ponto de melhoria inclusive já 

listado no Plano de Ações. 

 

6. Acredita que o grande diferencial competitivo da organização é o grande 

envolvimento dos colaboradores com a causa, o que transcende em muito o 

comprometimento que se vê em empresas do setor privado nas quais trabalhou.  

Afirma que “o brilho nos olhos” é percebido e existe uma grande e profunda 

sensação de pertencimento da equipe à organização e a causa que representa, 

extrapolando a função e se portando como sendo a organização mesma. 

 

7. Cita como principais fontes de conhecimento utilizadas pela JAMG a Junior 

Achievement Brasil e a Junior Achievement Worldwide, que criam e repassam as 

principais metodologias e materiais utilizados. 

 

Percebe que existem várias fontes de conhecimento disponíveis que são pouco 

utilizadas, como redes e grupos de ação no terceiro setor que se apoiam 

mutuamente, tais como o AIESEC (organização internacional de intercâmbio 

estudantil e de voluntariado), o Design Thinking Group Brasil, a Artemísia (rede 

de empreendedorismo social), empresas juniores vinculadas às universidades, 

entre outras. 

 

Quanto às demais fontes disponíveis, tais como voluntários, alunos e staff das 

empresas mantenedoras, a entrevistada não percebe seu aproveitamento pela 

JAMG, sentindo mesmo que estão bem distantes da organização. 

 

8. Além das breves conversações que ocorrem quando do retorno de eventos e 

treinamentos, não apontou outros processos de conhecimento na JAMG. 

 

Quanto às inovações, citou a criação do selo que identifica os parceiros da 

organização, sendo concedido como um signo distintivo de sua participação e 

que o qualifica frente à comunidade. Este selo foi criado para as comemorações 

de dez anos da JAMG em parceria com a Solution. 
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9. A entrevistada considera que, em função das parcerias estabelecidas junto às 

empresas que são referência em sua área de atuação, a JAMG tem se 

beneficiado, elevando as competências internas, melhorando a qualidade de sua 

gestão e produzindo resultados alinhados com aqueles observados no primeiro 

setor. 

 

Exemplifica com a parceria estabelecida entre a JAMG e a Price Whaterhouse 

Coopers, empresa referência mundial em auditoria, que em muito melhorou a 

forma de registrar e divulgar os resultados da organização, além de emprestar 

credibilidade aos demonstrativos elaborados. 

 

10. Citou novamente o desenvolvimento do selo comemorativo dos dez anos da 

JAMG, que servirá como um signo diferencial a ser concedido aos parceiros da 

organização, não existindo nas outras sedes estaduais este produto. 

 

11. Relata que apenas reconhece no Facebook uma ferramenta colaborativa 

utilizada pela JAMG. 
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RESPONDENTE 3 (Gerente geral) 

 

1. A entrevistada lista várias práticas, todas elas como o objetivo promover a 

aproximação da equipe, criando um ambiente de acolhimento, respeito e 

confiança, estimulando a participação de todos e o compartilhamento de 

opiniões e de conhecimentos para a solução de problemas e melhoria da 

performance da organização. 

 

Cita três tipos de reuniões rotineiras que retratam este comportamento: 

o A que ocorre todas as sextas-feiras, com duração de uma hora e com a 

participação de toda a equipe (11 pessoas), na qual um dos colaboradores 

apresenta um estudo sobre um tema previamente definido e de interesse de 

todos. Exemplo desta atividade foi a adoção da ferramenta “5 s”, 

apresentada e julgada de valia pela equipe, sendo imediatamente 

incorporada às tarefas. Esta reunião esteve suspensa durante algum tempo, 

tendo sido retomada em maio; 

o A reunião com as equipes de gestão de projetos, durante as quais os 

problemas identificados em cada projeto são expostos e a busca pelas 

soluções compartilhadas, havendo troca de informações sobre problemas 

comuns; e 

o A reunião mensal de avaliação, da qual todos participam e com a qual todos 

são estimulados a contribuir. Nessa reunião, são apresentados os resultados 

obtidos no mês anterior e confrontados os 68 indicadores do Balanced 

Scorecard. Uma vez identificados problemas ou inconformidades, toda a 

equipe – e não somente aqueles responsáveis pela área – são estimulados 

a participar da busca por soluções, independente de seu nível hierárquico. 

 

Outra prática recorrente é a elaboração do documento Histórico dos Projetos, 

que objetiva registrar formalmente o que aconteceu, quais foram os resultados 

alcançados e, sobretudo, quais foram os conhecimentos gerados em cada um 

dos projetos desenvolvidos e aplicados pela JAMG, criando-se, desta forma, um 

banco de memória dos conhecimentos organizacionais, que irão subsidiar a 

melhoria contínua dos projetos e sua revisão, que ocorre a cada dois anos. 
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Além destas, existe uma prática informal, que é a preferência por almoçarem 

todos juntos, diariamente, compartilhando nesses momentos assuntos extras, 

que trazem mais proximidade e entrosamento à equipe. 

 

2. Através da interação da equipe ao longo das reuniões rotineiras que ocorrem na 

organização, onde os colaboradores são estimulados a participar e dar sua 

contribuição, muitas soluções e propostas de melhoria são apresentadas e 

incorporadas às tarefas e à gestão dos projetos. Muitas delas são formalizadas, 

através dos relatórios de uso interno e também destinadas às empresas 

mantenedoras ou à Junior Achievement Brasil. 

 

3. Como a equipe é pequena (onze colaboradores) e são muitas as tarefas 

externas de interação junto à comunidade: escolas, empresas mantenedoras, 

captação de voluntários, eventos em parceria, treinamentos de voluntários, 

palestras de sensibilização, entre outros; há a preocupação de que todos 

conheçam muito bem a organização, seus princípios e valores. 

 

Assim sendo, embora existam os líderes formais e estejam identificados também 

os líderes naturais, há um esforço em preparar toda a equipe para a tarefa de 

serem – onde estiverem – representantes plenos da JAMG. Desta forma, 

desenvolve-se em todos o conceito e a prática de liderança situacional, que tem 

funcionado muito bem.  

 

Nas palavras da entrevistada, no desempenho de sua missão, cada um dos 

membros da equipe “assume grandes desafios”, o que expressa sua liderança. 

 

4. Nas reuniões mensais de avaliação com toda a equipe (de aprendizes a 

gerentes), são apresentados todos os resultados da organização. Esta 

estratégia, de não limitar informações ou maquiar resultados, estimula a que 

todos se sintam responsáveis tanto pelos resultados alcançados, quanto pelas 

soluções a serem propostas: todos se sentem parte do problema, independente 

se o resultado (quando negativo) é da área de captação de recursos, de logística 

ou de gestão de projetos. 
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Assim, todos querem contribuir e são estimulados a fazê-lo, o que gera soluções 

e, consequentemente, conhecimento. Esta é uma estratégia formal, registrada 

em ata, mensalmente. 

 

Nas demais reuniões já citadas ocorre o mesmo, ou seja, a estratégia de 

estimular a participação e de respeito às opiniões é utilizada. 

 

Outro ponto que pode se considerar como uma estratégia para fomentar a 

integração dos colaboradores e de criar este ambiente propício ao 

compartilhamento de ideias e de conhecimentos é a própria distribuição física do 

local de trabalho: todos trabalham juntos, em mesas próximas, o que estimula as 

conversas e trocas em tempo integral. 

 

Também o estímulo e esforço de todos para almoçarem juntos constitui um 

importante ponto de ligação e de facilitação das relações. 

 

5. O compartilhamento dos conhecimentos acontece, internamente, através das 

reuniões já citadas e do ambiente de trabalho propício à interação entre seus 

membros. 

 

Em relação à difusão para as outras estaduais e para a Junior Achievement 

Brasil, constitui-se em ponto de melhoria, constando inclusive como meta do 

plano de ações individual da entrevistada, uma vez que não ocorre 

rotineiramente, só excepcionalmente.  

 

Existem dois momentos formais de intercâmbio de boas práticas e de 

conhecimentos gerados: o GDG e o PDGI, que são, respectivamente: Grupo de 

Desenvolvimento Gerencial e Programa de Desenvolvimento Gerencial 

Integrado. 

 

O GDG é formado por unidades estaduais semelhantes em termos de perfis (de 

projetos, de voluntários, de equipes), acontecendo duas vezes ao ano, 

oportunidade na qual são trocadas informações e boas práticas desenvolvidas 

em cada estadual. Seu nível é regional. 
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Já o PDGI é um encontro nacional que reúne toda a diretoria executiva das 

sedes estaduais e que ocorre anualmente. Nele acontecem inúmeras atividades 

que buscam alinhar todas as estaduais, sendo a agenda para a troca de 

informações muito limitada. 

 

6. Profissionalismo, gestão, sustentabilidade. A organização evoluiu muito no 

quesito gestão: somos uma organização do terceiro setor gerida e avaliada 

como empresa privada. Tudo na JAMG é medido e controlado, seja o resultado 

social ou financeiro. Isto é o que dá segurança aos mantenedores: saber que os 

recursos disponibilizados serão muito bem empregados, com eficiência. 

 

O nível dos voluntários é também outro diferencial competitivo: são pessoas com 

excelente formação acadêmica e muita vivência de mercado. Têm excepcional 

conteúdo prático e vivencial para entregar aos achievers. 

 

7. A fonte primária dos conhecimentos da JAMG são os Manuais de Procedimentos 

da Junior Achievement Brasil, onde estão contidos os conhecimentos e 

metodologias para os vinte programas disponibilizados atualmente pela 

organização. 

 

Fonte permanente dos conhecimentos organizacionais é o MATCH: ferramenta 

onde são registradas – em nível nacional – todas as informações acerca de cada 

um dos projetos aplicados pela organização. O MATCH é alimentado com 

informações específicas de cada projeto, previamente à aplicação dos mesmos. 

Posteriormente é complementado pelos relatórios de atividades de cada um, 

formando um conjunto de registros importantes para aperfeiçoamentos futuros, 

pois registram os problemas vivenciados, soluções encontradas e adaptações 

realizadas para a realidade brasileira. 

 

Compondo os instrumentos de gestão da organização existem os chamados 

Macro Processos, conjunto de normas e procedimentos que têm por objetivo 

alinhar as formas de gerir, registrar e divulgar resultados de todas as sedes 

estaduais da organização, constituindo-se, também, em fonte de conhecimento 

armazenada. 
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Para cada Macro Processo, foram definidos marcos que balizam e sistematizam 

as formas de avaliação e mensuração dos resultados alcançados, gerando 

relatórios padronizados destinados à Junior Achievement Brasil e aos 

stakeholders. 

 

Todos os instrumentos de gestão acima citados, além de comporem um conjunto 

de registros formais do conhecimento organizacional, subsidiam a revisão dos 

Manuais de Procedimentos, tarefa que é realizada a cada dois anos e que tem 

por objetivo principal ajustar a metodologia à realidade, promovendo sua 

melhoria contínua. 

 

Externamente, as empresas mantenedoras são fontes de conhecimento 

constantemente utilizadas pela organização. Muitas vezes, disponibilizam 

especialistas de seu staff para colaborarem na solução de problemas internos da 

JAMG ou para repassar ferramentas de gestão que contribuam para a melhoria 

dos processos internos de eficiência. A entrevistada ressalta que isto ocorre 

espontaneamente, sem a necessidade de solicitação, devido ao relacionamento 

estabelecido entre a organização e seus mantenedores. 

 

Também é importante registrar que a colaboração entre organizações de mesmo 

foco (SEBRAE, Endeavour, AIESEC, Rede Cidadã, CDL), que ocorre através de 

parcerias para participação em eventos, palestras, treinamentos e contatos 

diversos; gera novo conhecimento e atualização contínua dos colaboradores. 

 

Fonte importante de novos conhecimentos está sendo gerada através de 

parcerias com as empresas juniores de universidades, como é o caso da UFMG, 

que tem provido de soluções gerenciais modernas a JAMG. 

 

Como ponto negativo a ser trabalhado, situa-se a pequena interação entre as 

sedes estaduais da Junior Achievement Brasil, uma vez que não há intercâmbio 

rotineiro de conhecimentos, exceto pelos encontros semestrais dos grupos de 

GDG e do encontro anual do PDGI, este último de forma mais limitada, uma vez 

que seu foco é outro.  
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O voluntariado é também outra fonte não aproveitada de conhecimentos. É 

necessário e muito desejável o estabelecimento de vínculos com os mesmos, 

que, por terem ótima formação acadêmica e profunda vivência empresarial, 

constituem fonte importante de conhecimento novo para a organização. A 

entrevistada possui metas de desenvolvimento de abordagens para estimular o 

voluntário a contribuir com os processos de conhecimento da JAMG além dos 

programas dos quais participa. 

 

8. Como processos de conhecimento, são exemplos pertinentes as reuniões, 

sobretudo a semanal, que ocorre às sextas-feiras, além dos relatórios de 

acompanhamento dos projetos e relatórios que se destinam à Junior 

Achievement Brasil e aos mantenedores. Não se pode esquecer, também, do 

processo de revisão a cada dois anos de todos os manuais e materiais que 

compõem as metodologias dos projetos. 

 

Quanto aos processos de estímulo à inovação ou de inovação propriamente dita, 

eles não existem formal ou informalmente. 

 

9. A educação empreendedora no Brasil é bastante estratificada. Temos 

organizações diversas cuja atuação se dá em faixas etárias bem distintas. No 

segmento da educação infantil, somente a Junior Achievement atua. Seu foco é 

despertar a consciência para a educação empreendedora. Numa faixa etária 

posterior temos organizações como a Fundação Educar e a Endeavour (da qual 

a Junior Achievement Worldwide é mantenedora) e o SEBRAE, este atuando na 

formação e consultoria. 

 

Portanto, hoje, verifica que existe uma continuidade, uma parceria entre estas 

organizações, que se complementam como em uma corrida em que, a cada 

etapa, uma delas carrega o bastão e o passa para a organização seguinte. 

 

Importante ressaltar a face complementar e parceira dessas organizações 

exemplificando pelo projeto levado a efeito em 2012, através do qual a Junior 

Achievement Brasil firmou uma parceria com o SEBRAE Nacional para a 
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aplicação da metodologia em diversas escolas brasileiras, levando o programa 

Mini Empresa como uma prática da cultura empreendedora. 

 

10. Os maiores exemplos são encontrados na área da gestão, onde foram obtidos 

muitos avanços na aplicação de ferramentas, relatórios, plano de metas, etc., 

considerando serem inovações, sobretudo quando se lembra de que a 

organização é do terceiro setor, onde esta qualidade de práticas de gestão e 

eficiência ainda não são comumente observadas. 

 

Existe um relatório gerencial, hoje disseminado pela Junior Achievement Brasil, 

que foi desenvolvido pela JAMG. Porém considera que esta é uma fraqueza a 

ser trabalhada pela organização. 

 

11. Á exceção do Facebook, não estão sendo utilizadas no momento e, mesmo 

assim, esta ferramenta é utilizada somente por este estado (Minas Gerais). 

 

Sugere que seja ampliada para o uso entre as sedes estaduais, como forma de 

estimular de forma permanente a troca de experiências e de boas práticas. Citou 

que as sedes estaduais podem estar desenvolvendo ótimas soluções e que não 

estão sendo compartilhadas pelas demais. 

 

Afirmou, também, que possui entre suas metas pessoais o estabelecimento de 

um contato mais formal e contínuo com as outras sedes estaduais, que sabe 

estão sempre desenvolvendo soluções interessantes para a melhoria contínua 

dos processos e da atuação de sua organização. 



176 
 

RESPONDENTE 4 (Gestor de projetos) 

 

1. Percebe que existem diversas maneiras de se estimular a importância do 

conhecimento para a equipe. Exemplificou citando as alterações realizadas no 

programa Mini Empresa em função das discussões da equipe frente aos 

problemas identificados na aplicação dos projetos, que foram objeto de diversas 

reuniões e conversas; tomando-se a decisão de reformatar totalmente o 

treinamento dos voluntários para o programa Mini Empresa. Para tanto, a equipe 

discutiu, trocou suas experiências e criou novo formato, nova abordagem, 

fazendo com que os voluntários lessem todo o material previamente e já 

chegassem com dúvidas, que eram então esclarecidas. “Possibilidade de 

discutir, de gerar um novo conhecimento.” 

 

Citou, também, as reuniões quinzenais com temas específicos, em que se 

trabalhavam novos conteúdos, oratória (exemplo: responsabilidade social). 

 

2. A entrevistada afirmou que as interações da equipe são ótimas e contínuas, o 

que ajuda na solução das questões apresentadas e também no processo de 

melhoria contínua. 

 

3. Há estímulo para que sejam criados novos conhecimentos e também para a 

participação em eventos, cursos e palestras que agreguem valor às tarefas 

desenvolvidas. 

 

Existe o compartilhamento de informações e conhecimentos. Ressalta, no 

entanto, que não há o registro desses processos e ganhos. 

 

4. Em sua percepção, existe o estímulo e o fomento para que sejam buscados 

novos conhecimentos e que eles sejam compartilhados entre a equipe. Percebe 

a ação e diversas formas de sinalização para a criação de um ambiente propício 

a que esta interação e troca aconteçam, mas não percebe a existência de 

estratégias formais que deem suporte a estas ações. 
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5. Acredita que, de modo geral, ocorre a difusão e o nivelamento do conhecimento 

gerado internamente (na JAMG), mas pontualmente existem falhas, que podem 

ser trabalhadas e superadas. Já no nível externo afirma existir em pequena 

intensidade. 

 

6. Afirma que o grande diferencial é a causa. As melhorias que produz na 

sociedade através da sensibilização para a educação empreendedora são 

importantíssimas e “a atividade na área de educação é fundamental para a 

sociedade, gerando benefícios diversos, econômicos, sociais, etc.”. 

 

Afirma não poder fazer comparações com outras ONGs, pois nenhuma atua no 

mesmo segmento da JAMG, mas considera importantíssimos os impactos da 

educação empreendedora para a sociedade. 

 

7. A principal fonte de conhecimento é a metodologia fornecida pela Junior 

Achievement Brasil. Porém, acredita que “a metodologia sozinha não se 

sustenta”. Assim sendo, cada um agrega suas competências, habilidades, 

conhecimentos e experiências e produz inovações naquilo que faz na 

organização, fortalecendo e ampliando as possibilidades dos programas. 

 

Citou uma inovação (melhoria) incorporada na gestão dos projetos a partir de 

uma palestra assistida pela Gerente Geral sobre ferramentas de mensuração 

prévias à implantação de programas de empreendedorismo social. Esta proposta 

indicava a necessidade de se identificar, previamente à aplicação dos 

programas, se a escola-alvo, os alunos envolvidos e os demais voluntários desta 

instituição estavam alinhados ao que seria oferecido. Ou seja, se a escola 

realmente queria aquele projeto, se seus alunos realmente se enquadravam no 

perfil necessário ao aproveitamento do que seria oferecido. 

 

A partir do compartilhamento desta visão entre a equipe gestora dos projetos, 

estabeleceu-se uma nova visão e um novo procedimento na captação de 

escolas e alunos. Esta melhoria, que gerou mais eficiência e efetividade aos 

programas da JAMG, foi compartilhada no encontro anual do PDGI de 2012, 
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quando a JAMG sediou e foi a responsável pelo evento em Belo Horizonte, 

tendo trazido para esta oportunidade a palestrante que propôs esta outra visão. 

 

8. Como principal processo de criação de conhecimento indica a interação contínua 

entre a equipe, num ambiente favorável à troca de informações e busca por 

aprimoramento permanente dos programas disponibilizados pela JAMG (através 

de palestras, eventos, treinamentos e pesquisas). 

 

As reuniões formais (mensal e com os gerentes de projetos) também são 

processos de criação e compartilhamento de conhecimento, bem como a 

quinzenal, que está interrompida, mas gerava bastante conhecimento prático 

para toda a equipe. Citou o exemplo do estudo prévio e discussão sobre algum 

artigo de interesse, que provocava debates e a troca de conhecimentos por toda 

a equipe, sendo esta uma iniciativa da JAMG, não se sabendo se ocorre em 

outras estaduais. 

 

Já como processo de inovação cita como exemplo as mudanças realizadas no 

treinamento destinado aos voluntários do programa Mini Empresa, que era muito 

cansativo e passivo para os voluntários. Percebendo este problema, que 

funcionava como um desestímulo ao voluntariado, a equipe se reuniu, trocou 

suas impressões, experiências e desenvolveu um novo formato para esse 

treinamento, incorporando atividades práticas, interativas e a leitura prévia do 

manual pelos voluntários, que então chegavam com suas dúvidas para serem 

esclarecidas. 

 

Outro exemplo dado são as diversas inovações organizacionais desenvolvidas 

pela equipe da JAMG e parceiros externos, incorporando à gestão da 

organização ferramentas que têm elevado o nível de eficiência dos processos e 

impactado nos resultados da JAMG. 

 

No entanto, ressalta que percebe os processos para inovação engessados, 

precisando de um formato para se tornarem rotineiros. 

 

9. Não respondeu. 
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10. Sim, na revisão realizada quanto à forma e metodologia aplicada no treinamento 

dos voluntários. 

 

11. Percebe unicamente o uso das redes sociais.  
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RESPONDENTE 5 (Gestor de projetos) 

 

1. O entrevistado disse perceber várias ocasiões onde a importância do 

conhecimento é clara, citando dentre elas: o intercâmbio de conhecimentos que 

ocorre entre os instrutores e os voluntários, quando do processo de treinamento 

dos mesmos, trazendo novos conhecimentos para a organização. 

 

Na JAMG, ocorre informalmente e de forma contínua em várias situações tais 

como: 

 Nos debates constantes sobre o conteúdo dos treinamentos; 

 Nas diversas reuniões realizadas, entre elas a reunião semanal com o 

objetivo específico de promover a troca de ideias e treinamento em diversas 

ferramentas de gestão. Cita o exemplo das sugestões dadas por uma das 

colaboradoras para que fosse mudada a forma de tabular os resultados das 

pesquisas de satisfação (voluntários) e de impacto (alunos/beneficiários), 

surgida em um destes encontros. 

 Através da interação da equipe, foram propostas melhorias nas 

apresentações dos programas, que são utilizadas quando do contato com 

possíveis parceiros, mantenedores e voluntários. 

 

2. Afirma que as ideias dadas são aproveitadas. Percebe este fato com clareza 

principalmente quando a equipe está desenvolvendo apresentações para os 

treinamentos a serem ministrados, em que ocorre um grande intercâmbio e 

ajuda mútua, que têm como resultado apresentações melhores. 

 

Relata que está sempre buscando apoio junto à diretora executiva para 

solucionar questões relativas aos projetos e treinamentos ministrados, sendo 

sempre bem recebido e orientado. 

 

3. Acredita ser nas reuniões mensais de planejamento e acompanhamento que 

ocorrem os maiores estímulos para que todos os participantes se manifestem e 

contribuam para a solução de problemas ou para o atingimento de metas. 

Nestes encontros, todos são estimulados a se manifestar, amparados por um 
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ambiente favorável à livre expressão, onde todos se sentem confortáveis em 

opinar. 

 

No dia a dia, sempre que necessário e de maneira informal, as contribuições 

acontecem naturalmente: surgido um problema ou desafio, a equipe participa da 

busca pela solução. 

 

O entrevistado sugeriu à diretoria executiva a reativação da reunião semanal 

para troca de boas práticas entre toda a equipe. 

 

4. Primeiramente, as reuniões mensais. Nelas há o estímulo para que todos 

participem da busca por soluções aos desafios colocados ou problemas 

identificados. Há debates e participação intensa entre os membros da equipe. 

 

Existe o estímulo para que os colaboradores participem como voluntários ou 

ouvintes dos programas aplicados pela organização, dentro de seu horário de 

trabalho, para que possam conhecê-los na prática. 

 

5. Localmente, nem tudo o que é gerado é compartilhado: há as ressalvas 

necessárias às informações que são consideradas confidenciais. 

 

Quanto à difusão dos conhecimentos gerados localmente, existe um painel de 

boas práticas que ocorre uma vez ao ano, em evento que liga as estaduais. 

Além disso, a diretoria executiva da JAMG está em permanente contato com as 

outras estaduais, realizando essa troca de boas práticas de forma sistemática. 

 

Uma ferramenta que vem sendo utilizada mais recentemente é o Facebook, que 

liga a JAMG aos seus parceiros no estado. Pretende-se que esta ferramenta 

venha a ser utilizada também entre as estaduais, criando-se um canal mais 

informal para a troca de informações e boas práticas desenvolvidas em cada 

estadual. 

 

Este entrevistado trouxe um exemplo de difusão do conhecimento gerado 

localmente através do envio para a Junior Achievement Brasil de uma 
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ferramenta financeira desenvolvida em parceria com a Empresa Júnior da 

UFMG. Essa ferramenta permite a orçamentação de cada projeto, quando do 

momento de sua negociação com a empresa mantenedora e com as instituições 

beneficiárias. 

 

6. O entrevistado considera que toda organização com foco social é concorrente da 

JAMG, uma vez que a dotação orçamentária das empresas mantenedoras é 

distribuída a juízo das mesmas, dentro de critérios que incluem sua relação com 

a comunidade, custo e abrangência da iniciativa. Na avaliação do entrevistado, 

as empresas mantenedoras comparam permanentemente as opções disponíveis 

no mercado e deslocam seus investimentos para aquelas que consideram 

oferecer melhores retornos. 

 

Neste sentido, avalia que a qualidade da gestão da JAMG é um grande 

diferencial competitivo, uma vez que, a despeito de ser uma organização do 

terceiro setor, é gerida e avaliada como sendo privada, possuindo processos de 

gestão modernos e elevados níveis de eficiência, cobrados e avaliados pelas 

mantenedoras. 

 

Como desafio para o futuro tem-se a necessidade de captação de novos 

parceiros e empresas mantenedoras, que possibilitem meios sustentáveis de 

crescimento e ampliação das atividades da organização. 

 

Elenca ainda, como vantagens competitivas, a metodologia aplicada aos 

programas e projetos, que permite, entre outros ganhos: trabalhar com 

voluntários das próprias empresas mantenedoras, os quais possuem vínculos 

com as comunidades atendidas, reforçando a presença das mantenedoras nas 

comunidades e possibilitando a ampliação dos programas; e oferecer a 

qualificação aos voluntários no próprio local de trabalho. 

 

Considera a ferramenta de mala direta virtual “Boletim Visão” um diferencial, por 

manter vínculo entre a JAMG e os voluntários permanentemente. 
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7. Os Manuais de Procedimentos e materiais produzidos nos projetos são a fonte 

principal dos conhecimentos. 

 

Além delas, afirma que os encontros para a sensibilização de voluntários dos 

diversos programas, bem como os treinamentos a eles ministrados são 

excelentes oportunidades para a troca de experiências e absorção de novos 

conhecimentos. Ressalva, no entanto, que estes são processos que precisam 

ser melhorados, haja vista não haver registros formais dessas experiências, 

ficando “apenas na memória” de cada um os conhecimentos apresentados. 

 

Considera as empresas mantenedoras, sobretudo as de maior porte, como 

fontes excelentes para se buscar novos conhecimentos, principalmente quanto a 

ferramentas de gestão, indicadores de performance, etc. 

 

Das organizações parceiras citou a FUNDAMIG, onde são realizadas reuniões 

mensais, e diversos seminários e treinamentos sobre assuntos pertinentes, tais 

como: legislação do terceiro setor, captação de recursos, etc. 

 

8. Como importante exemplo de processo de conhecimento, cita a grande 

interação das equipes no ambiente de trabalho, que, inclusive por sua 

disposição física “frente a frente”, aproxima todos os colaboradores, facilitando a 

participação de todos na solução de problemas e questões que são colocadas.  

 

As reuniões mensais são também um processo para a interação e a solução de 

questões, ocorrendo em um ambiente onde todos são estimulados a participar e 

contribuir sem receios. 

 

A reunião anual entre as diretorias executivas, o PGDI, é fórum importante para 

o compartilhamento de informações e boas práticas, levando a cada estadual, 

conhecimentos sobre aspectos de gestão. 

 

Outro momento são os encontros para a sensibilização de voluntários e, 

posteriormente, de treinamento dos mesmos, havendo intensa troca de 

experiências e de novos conhecimentos. Exemplo dado são as discussões sobre 
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temas relevantes, tais como ética, benefícios de se permanecer na escola, entre 

outros, que sempre agregam mais conhecimentos para os próximos encontros, 

apresentações e treinamentos. 

 

Um processo contínuo, este envolvendo tanto o conhecimento quanto a 

inovação, é a criação (pela equipe gestora dos projetos) de novas 

apresentações em ferramentas digitais (PowerPoint, entre outras) para as quais 

a equipe está sempre à procura de novidades que atraiam a atenção dos 

participantes. Isso ocorre, também, quanto aos conteúdos dos programas, que 

devem ser continuamente atualizados, exigindo de toda a equipe pesquisa 

permanente e busca de novas fontes de informação, que geram o 

conhecimento, ao que o entrevistado definiu como sendo “inovação contínua”. 

 

9. Considera que o SEBRAE tem foco semelhante, uma vez que possui projetos 

em nível nacional de formação empreendedora em escolas, utilizando cartilhas e 

metodologia própria. Mais do que concorrentes, considera que são parceiros; 

tendo sido inclusive, através da JABR, convidados a ministrar o programa Mini 

Empresa com resultados semelhantes. 

 

10. Sim, identifica várias inovações realizadas pela JAMG. Entre elas citou: 

 Reuniões de avaliação e planejamento, valendo-se de ferramentas de 

gestão desenvolvidas em parcerias e que foram implantadas aqui; 

 Na área de comunicação foram diversas iniciativas desenvolvidas pela 

JAMG: utilização de várias ferramentas de mídias digitais (antes não 

utilizadas) para aproximação com os seus diversos públicos (alunos, 

voluntários, empresas); 

 Desenvolvimento, em parceria com a Empresa Júnior da UFMG, de 

ferramenta para apuração de custos e formação de preços dos projetos. A 

precificação era feita de forma aleatória, cada estadual precificava de uma 

forma diferente. O desenvolvimento e implantação deste sistema veio trazer 

padronização para este importante processo, elevando sua eficiência e 

eficácia. 
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11. Hoje verifica a utilização unicamente do Facebook, que liga a JAMG com seus 

mantenedores, voluntários e alunos, sendo utilizado para divulgação de 

palestras e de ações específicas, como a “Ação e Cidadania”, cuja gestão é hoje 

de responsabilidade da JAMG. 
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RESPONDENTE 6 (Assistente de gestor de projetos) 

 

1. A entrevistada afirma perceber a importância do conhecimento para a 

organização, mas não percebe que esta importância é demonstrada claramente, 

ou seja, formalmente. 

 

Indica, também, que o conhecimento gerado se perde “ao longo do caminho”, 

uma vez que não é formalmente registrado, ficando no domínio daqueles que 

participam (aqueles que estão presentes) quando é criado através das relações 

interpessoais que acontecem todo o tempo no local de trabalho e nas atividades 

externas. 

 

Pondera que cada colaborador possui um estilo diferente de comunicar seu 

conhecimento, sendo que uns possuem maior facilidade de expressão do que 

outros. 

 

2. Acredita que o resultado das conversas não é aproveitado, pois não existe o 

entendimento da importância de registrá-las, seja através de processos formais 

ou informais. Nas suas palavras: “elas passam”. 

 

3. O ambiente é um ponto forte na organização. Existe a escuta, a abertura e o 

estímulo aos colaboradores para que exista a interação e o desenvolvimento de 

novas habilidades e competências, bem como sua incorporação aos programas 

da organização. 

 

4. Não existem estratégias formais para criar esse ambiente adequado ao 

compartilhamento do conhecimento. Existem, sim, diversas ações informais que 

reforçam esse ambiente na organização. Entre elas podem ser citados os 

lanches coletivos, comemorações e o almoço diário, no qual toda a equipe 

combina de estar junta, compartilhando destes momentos informais para 

aumentar a sintonia e interação. 

 

Como única estratégia formal percebida, cita a reunião mensal de avaliação e 

planejamento, na qual toda a equipe é chamada a opinar e ser corresponsável 
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pelos resultados gerados, estimulando-se a participação de todos, independente 

de sua área e especialização. 

 

5. Internamente, as soluções encontradas para problemas ou desafios 

apresentados são compartilhadas entre a equipe, mas de maneira informal, ou 

seja, não há registro nem memória formal para o futuro. Assim, internamente, 

ocorre o nivelamento da equipe quanto aos conhecimentos e melhorias 

implementadas. Já externamente não ocorre este compartilhamento (difusão), 

seja para as outras estaduais ou outras instituições, nem formal, nem 

informalmente. 

 

6. O grande diferencial competitivo da organização é a causa: a entrevistada afirma 

que todos os que se aproximam da organização são atraídos para ela. Em suas 

palavras, “existe um encantamento“. Ela credita isso à comunicação 

desenvolvida pela organização, a qual considera muito boa, e ao valor da causa, 

que é percebida pela coletividade. 

 

Outro diferencial vem da grande interação da equipe, que cria ideias 

“grandiosas, valorosas” para a implementação dos projetos e para a atração de 

voluntários e empresas parceiras. 

 

O treinamento dos voluntários é outro ponto de diferenciação da JAMG. Nele, 

ocorre um grande intercâmbio de informações e conhecimentos entre os 

participantes, que são trazidos para a JAMG e incorporados aos próximos 

treinamentos de forma a torná-los sempre atraentes e interessantes. 

 

Em relação às empresas mantenedoras e mesmo aquelas parceiras ocasionais, 

há uma percepção de que o que estão fazendo (provendo recursos financeiros, 

ajuda especializada e voluntários) possui um valor real: há um comprometimento 

com a causa e isto é um grande diferencial frente às demais organizações de 

mesmo foco. 
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Internamente, a postura de busca contínua pela produção de excelência é a 

base de um diferencial competitivo que promove a ampliação das atividades da 

organização. 

 

E, também, a interação entre todos os públicos envolvidos: colaboradores da 

JAMG, voluntários, empresas mantenedoras, empresas e organizações 

parceiras, escolas e alunos, fortalece a posição da JAMG e prepara seu caminho 

para ampliação de suas ações e presença na comunidade. 

 

Outro ponto que a entrevistada considera como um grande diferencial 

competitivo da JAMG é o envolvimento prévio com a direção e professores das 

escolas parceiras, quando de sua captação para os programas. Buscando uma 

maior eficiência nestas ações, são elaboradas e ministradas palestras, entrega 

de materiais e interações com estes profissionais antes mesmo da abordagem 

para a sensibilização dos alunos. A entrevistada acredita que esta ação (que é 

uma estratégia deliberada) é bastante diferente das abordagens de outras 

organizações do mesmo setor. 

 

7. Vê nos manuais e na metodologia, que vêm da JA EUA através da JABR, a 

principal fonte de conhecimento. Porém reconhece que tanto os voluntários 

quanto os alunos, empresas parceiras e empresas mantenedoras, palestras e 

eventos são todas fontes importantes de conhecimento e que são devidamente 

aproveitadas pela organização. 

 

Ressaltou que a metodologia, que é desenvolvida nos EUA, traz incorporada a 

cultura de lá, sendo adaptada à realidade e cultura brasileiras pela equipe local, 

o que demonstra a aplicação dos conhecimentos adquiridos através da interação 

entre os vários agentes. 

 

Como exemplos, citou os ajustes realizados nas faixas etárias de aplicação dos 

programas, haja vista que naquele país o currículo escolar é diferente do 

brasileiro; e a percepção da gestora de projetos quanto ao programa Introdução 

ao Mundo dos Negócios, no qual havia o exemplo de uma criança que tomava 

conta de outra, que foi considerado inadequado para a realidade do Brasil 
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(legislação sobre o trabalho infantil), tendo sido sugerido à JABR a elevação da 

idade para descaracterização deste problema. 

 

8. Percebe a existência de um ambiente extremamente propício à interação da 

equipe, um forte estímulo à capacitação permanente, abertura para novas ideias 

e propostas, grande atenção para com as pessoas (escuta), mas tudo 

informalmente: não reconhece processos formais de criação de conhecimento 

nem de inovação. 

 

Afirma que o conhecimento individual é valorizado e as trocas (interação) são 

estimuladas. Cita como exemplos a preparação (desenvolvimento) dos 

treinamentos de voluntários, para os quais a equipe toda busca novas formas de 

abordagem, de sensibilização dos voluntários, para tornar os treinamentos mais 

efetivos de forma a conquistá-los. Assim sendo, a equipe é estimulada a criar 

novas apresentações (geralmente utilizando o software PowerPoint), o que é 

compartilhado por todos. 

 

Outro exemplo é a sugestão dada por esta entrevistada para que a equipe 

dividisse entre si os manuais do programa Mini Empresa e procedesse a uma 

revisão total dos mesmos, integrando novidades, adaptações e atualizações, ou 

seja, tudo ocorreu espontaneamente, sem um processo formal novo ou já 

instalado. 

 

Ou seja, reconhece avanços na criação de conhecimento, na sua difusão pela 

equipe e pela existência de inovação, mas sem que haja processos formais para 

que isto ocorra. 

 

9. Não tem informações acerca de outras organizações com mesmo foco (devido 

ao seu pouco tempo na organização), mas reconhece (percebe) o SEBRAE 

como um concorrente. 

 

Quanto aos resultados produzidos pela JAMG, acredita que os diferenciais 

competitivos (citados no item 6), bem como o estímulo à capacitação contínua e 

para a produção de treinamentos e abordagens sempre inovadoras para os 
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voluntários, escolas e parceiros; são um indício de sua performance atual e das 

possibilidades de ampliação das suas atividades no futuro (estratégias de 

sobrevivência e de avanço). 

 

10. Declara reconhecer diversas inovações produzidas pela equipe da JAMG. Entre 

elas cita: 

 A adaptação dos manuais de diversos programas à realidade e cultura 

brasileiras (caso do trabalho infantil); 

 A readequação da grade escolar proposta à realidade brasileira (8º e 9º 

anos); 

 O desenvolvimento de apresentações e treinamentos para as escolas, 

parceiros e voluntários, de forma a trazê-los sempre atualizados, atraentes e 

interessantes aos públicos abordados; 

 Abordagem de comunicação e marketing nada convencional, já que a mídia 

não vem espontaneamente até a JAMG e há restrição orçamentária, a equipe 

busca por maneiras e veículos alternativos para manter a causa e a 

organização em evidência. 

 

11. São ferramentas digitais. Nelas (Facebook, blogs, boletins) são incluídos 

depoimentos dos achievers (alunos beneficiados) e advisers (voluntários) sobre 

os benefícios dos programas. 

 

No programa Ação e Cidadania, por exemplo, os alunos são chamados a 

participar via Facebook. 
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RESPONDENTE 7 (Responsável pela logística) 

 

1 Para a entrevistada, são vários os momentos nos quais percebe a importância 

dada ao conhecimento pela organização: ao longo das reuniões formais que 

ocorrem com a equipe de gestão de projetos (são rotineiras e sempre há troca 

de experiências e busca de solução para problemas vivenciados); na reunião 

mensal de avaliação de desempenho (com toda a equipe), onde todos são 

estimulados a contribuir para a solução de questões existentes, independente de 

sua área na organização; e nos treinamentos de formação de voluntários para os 

diversos programas, para os quais há uma grande preparação prévia e ajustes 

contínuos para os próximos a serem ministrados. 

 

Ressalta, ainda, que a grande interação da equipe no dia a dia, fortalecida pela 

proximidade de todos, que trabalham no mesmo ambiente, reforça a troca de 

conhecimentos, compartilhamento de questões e problemas e busca coletiva por 

sua solução e melhoria contínua dos trabalhos. 

 

2 A entrevistada afirma, mais uma vez, que a proximidade física da equipe e a 

grande sensação de confiança e companheirismo existente acabam por permitir 

que os conhecimentos e informações sejam continuamente partilhados. No 

entanto, percebe que isto ocorre informalmente e para aqueles que estão 

presentes, ou seja, não há o registro formal, a geração de uma memória na qual 

fiquem armazenadas as soluções e melhorias implementadas. 

 

Em suas palavras: “vamos do problema direto para a solução”, o que gera 

perdas, pois nem sempre estes ganhos são compartilhados posteriormente com 

aqueles que estavam ausentes no momento. 

 

Pondera que, em algumas reuniões, soluções encontradas (informalmente) são 

retomadas e apresentadas para toda a equipe, mas afirma que isso “pode até 

ocorrer”, mas não é garantia de que ocorra. 
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Reflete que esta “informalidade” é um ponto de melhoria a ser buscado pela 

equipe, para que os benefícios gerados pelo grupo possam ser devidamente 

aproveitados por todos. 

 

3 A entrevistada – que já foi aluna dos programas da organização – percebe 

claramente o grande estímulo dado pela Gerência Geral para a aquisição de 

novos conhecimentos que se transformem em novas competências, 

beneficiando o colaborador, a equipe e a organização. 

 

Em sua fala, afirma que “há uma grande abertura para que os colaboradores 

experimentem novas funções, desenvolvam novas tarefas, inclusive fora de sua 

área de origem e estimula sempre o compartilhamento de ideias, informações e 

conhecimentos”. 

 

No dia a dia, conta que os membros da equipe recebem diversos convites para 

participar de palestras, eventos, cursos e que são incentivados a participar – 

desde que haja sintonia com os propósitos da organização ou que implique 

melhoria para os processos internos. No retorno desses eventos, são 

estimulados a compartilhar os conhecimentos observados e o fazem, através de 

conversas, de e-mails, em que replicam as informações, endereços eletrônicos 

com as informações, textos, etc. 

 

Cita como exemplo recente o repasse de informações e conhecimentos trazidos 

por um dos gestores de projetos que participou de treinamento na JABR e que, 

no retorno, reuniu a equipe e replicou o conhecimento adquirido. 

 

Por fim, afirma perceber uma grande abertura e empenho por parte da Gerente 

Geral em sinalizar para toda a equipe a importância do autodesenvolvimento e 

aquisição de conhecimentos que, partilhados, beneficiem a organização, 

elevando sua competência e gerando melhoria em seu desempenho. 

 

4 Acredita que a disposição da equipe do mesmo ambiente de trabalho seja uma 

estratégia para que ocorra o compartilhamento do conhecimento gerado. 

Trabalhando todos juntos, a interação é natural e contínua. Mas observa que 
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isso só é possível porque existe uma sinalização clara quanto ao respeito e 

confiança entre a equipe: não há competição, ninguém está ameaçando a 

posição do outro e isso gera um clima muito bom, de companheirismo e 

liberdade para que as ideias sejam expostas. 

 

Mais uma vez, cita que as reuniões (de área e com toda a equipe) são 

momentos de grande troca e participação, havendo, inclusive, a troca dos planos 

de ação entre os colaboradores das diversas áreas, sendo que um colaborador 

da área de projetos, por exemplo, fique responsável em auxiliar a solução de 

questões de outra área, incentivando a interação da equipe e o 

comprometimento de todos com os resultados propostos para a organização. 

 

Lembrou que o hábito de a equipe almoçar junta diariamente é uma estratégia 

de aproximação da equipe em ambiente informal, fortalecendo os laços de 

amizade e confiança. Afirma que esse hábito não é imposto, mas livremente 

aceito pela equipe. 

 

5 Pondera que o conhecimento gerado pela equipe é partilhado informalmente, 

necessitando ser melhorado através de registros formais e da criação de uma 

memória para o futuro. 

 

Lembrou-se de que a Gerente Geral criou um quadro, chamado Quadro 

Estratégico, no qual ficam registrados os principais pontos tratados nas reuniões 

mensais de avaliação de desempenho (resultados alcançados, metas atingidas, 

planos de ação para a solução de problemas, etc.) que fica no ambiente comum 

de trabalho, para informar e lembrar a todos os que estavam presentes ou não 

do que se pretende atingir neste período. 

 

Quanto à interação com a equipe externa (sobretudo em relação às sedes 

estaduais e à JABR), percebe que há necessidade de melhoria, apesar de já 

acontecer, mas num nível ainda insuficiente. Cita como exemplo a interação 

informal via e-mails com a indicação de livros lidos e que são de interesse da 

organização. 
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6 Apesar de não conhecer outras organizações que atuem com o mesmo foco, vê 

no grande movimento dos voluntários, que envolvem de forma crescente as 

organizações onde trabalham, um ponto forte e um grande diferencial 

competitivo. 

 

Outro ponto muito positivo é que os colaboradores da JAMG também são 

estimulados a atuar como voluntários nos diversos programas da organização. 

 

A excelente metodologia dos programas e a qualidade e atualidade de seus 

materiais de apoio, que são continuamente aperfeiçoados, e a boa estruturação 

em sua aplicação são, segundo a entrevistada, diferenciais competitivos 

importantes. 

 

Existem, também, ferramentas digitais criadas para fortalecer o vínculo da 

organização com os voluntários e empresas mantenedoras (boletim on line) que, 

considera como pontos que diferenciam esta organização das demais. 

 

7 Em sua visão, a entrevistada percebe várias fontes de conhecimento disponíveis 

para a organização. Entre eles, cita: os manuais e materiais de apoio aos 

programas, distribuídos pela JABR; o treinamento virtual (MESE), aplicado via 

Skype; os inúmeros cursos, palestras e eventos dos quais os colaboradores 

participam e que sempre geram novos conhecimentos aplicáveis na 

organização; os voluntários (nos programas, nos treinamentos e nas avaliações), 

ex-achievers (que trazem novos conhecimentos e sua avaliação crítica dos 

programas nos quais participaram); as empresas mantenedoras, através de suas 

equipes, que por diversas vezes contribuem com suas competências (orientação 

financeira, desenvolvimento de processos, etc.) para a solução de questões na 

JAMG; de empresas parceiras, que recebem alunos para aplicação do programa 

“empresário sombra por um dia”. 

 

Apesar dos exemplos citados, a entrevistada reflete que todos estes 

relacionamentos podem ser melhorados com vistas a uma maior troca e 

aquisição de conhecimentos, sobretudo em relação às empresas mantenedoras. 



195 
 

8 Vê nos treinamentos, palestras e eventos externos, bem como nas reuniões 

internas, os principais processos de criação e partilha de novos conhecimentos e 

competências. Reconhece que, através deles, “a equipe se anima e implementa 

mudanças e melhorias na aplicação dos programas” de forma permanente. 

 

Já quanto aos processos de inovação, reconhece que, em sua maioria, são 

gerados pela interação da equipe e em aproveitamento aos conhecimentos 

adquiridos fora da organização (eventos, palestras, treinamentos). Citou, como 

exemplo, uma dinâmica observada fora, em evento no qual participaram, e que 

foi introduzida no treinamento de formação de voluntários (dinâmica dos 

móbiles), tendo sido, inclusive, repassada para as outras sedes estaduais. Vê no 

processo de melhoria contínua dos programas e treinamentos um importante 

processo de inovação. 

 

9 Embora não tenha conhecimento sobre os resultados das outras organizações 

de mesmo foco, acredita que a JAMG gera, para os alunos beneficiários dos 

programas, resultados mais impactantes, pois os benefícios dos programas não 

acabam com o seu encerramento, mas continuam depois deles através de várias 

atividades. 

 

Em suas palavras: “há desdobramentos, como, por exemplo, o NEXA (núcleo de 

ex-achievers), que cria inúmeras oportunidades para os alunos, desenvolvendo 

aspectos como liderança, comunicação, estabelecendo contatos importantes e 

abrindo diversas portas e oportunidades. Cita também a possibilidade de 

realização de estágios na organização e a atuação como voluntários dos 

programas”, acreditando serem estes resultados maiores do que os observados 

em outras organizações. 

 

10 Tendo como base sua experiência como ex-achiever, (participou do programa 

Mini Empresa), integrado posteriormente o NEXA, e tendo sido estagiária na 

JAMG, percebe que existem inúmeros exemplos de inovação implementados 

pela organização em conjunto com seus parceiros. 
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Relata que, da interação entre a JAMG e a Consultoria Júnior da UFMG, foram 

desenvolvidas ferramentas de controle de gestão hoje utilizadas nas sedes 

estaduais (foram levadas para a JABR e por ela difundidas), ferramentas de 

planejamento estratégico, entre outras, que são utilizadas não só pela JAMG e 

pelas demais sedes estaduais, mas também difundidas para o NEXA, que as 

utiliza em seus treinamentos de novos gerentes. 

 

Cita, inclusive, que o NEXA vinculado à JAMG apresentou para um público 

significativo, presente no encontro chamado FII (Fórum Internacional de Jovens 

Empreendedores) – evento internacional realizado pela JAEUA, na edição de 

Porto Alegre; a ferramenta de acompanhamento de projetos, tendo sido 

compartilhada com os presentes a benefício de todos. 

 

Pondera que, devido à grande integração da equipe, proporcionada pelo 

ambiente de confiança estabelecido, pela proximidade física no trabalho e pela 

busca contínua pelo aperfeiçoamento dos programas (sua apresentação 

estética, atualização dos conteúdos, incorporação de temas, etc.), podem ser 

observadas diversas inovações, que vão sendo incorporadas aos processos e 

produtos da JAMG. 

 

11 A entrevistada reconheceu a existência atual de duas ferramentas colaborativas: 

o Facebook, no qual são postadas informações, como, por exemplo, as 

ferramentas de dinâmica vinculadas à ação e cidadania, desafio na 4ª edição. 

 

Reconheceu também o Fórum Mineiro de Jovens Lideranças da Fundação CDL-

BH, que é atualmente gerenciado pela JAMG e que promove uma série de 

palestras, programas e projetos, como, por exemplo, o “vamos falar de ética”.  


