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RESUMO 

 

 

A busca por diferenciais competitivos está cada dia mais presente na realidade das 
organizações. Nesse cenário o conhecimento é um recurso primário para as empresas 
vem ganhando posição de destaque na gestão estratégica das organizações. Este 
trabalho teve como objetivo avaliar como a aprendizagem organizacional e a gestão do 
conhecimento podem contribuir nas estratégias de sobrevivência e avanço dos 
negócios em uma empresa de médio porte. Através de um estudo de caso buscou-se 
verificar se a empresa em estudo é uma organização de aprendizagem, identificar as 
práticas de gestão do conhecimento e, por fim, objetivou-se identificar como essas 
práticas podem contribuir nas estratégias de sobrevivência e avanço dos negócios. A 
coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas aplicadas a Diretores, Gerentes, 
Coordenadores e Supervisores dos principais departamentos. Após a análise das 
informações foi possível mapear as atuais práticas ligadas à gestão do conhecimento e 
a aprendizagem organizacional e através da análise global foi possível observar 
aspectos específicos de cada um dos modelos. As análises foram feitas à luz dos 
modelos teóricos de Von Krogh, Ichijo e Nonaka (1998) para gestão do conhecimento e 
Garvin (2002) para aprendizagem organizacional. Os resultados apontaram que a 
aprendizagem organizacional e a gestão do conhecimento podem criar diferenciais 
competitivos no médio e longo prazo e contribuindo para o futuro da empresa. 
 
Palavra-chave: Conhecimento. Gestão do Conhecimento. Aprendizagem 
Organizacional. Estratégias de Sobrevivência e Avanço 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The search for competitive advantages has been each day more present in the reality of 
organizations. In this context, knowledge is a primary resource for companies which 
have gained a prominent position on the strategic management of the organizations. 
This study aimed to evaluate how organizational learning and knowledge management 
can contribute to the strategies of survival and business improvement in a medium-sized 
company. Through a case study it was sought to verify if the company in question is a 
learning organization, to identify the practices of knowledge management, and finally to 
identify how these practices may contribute to the survival strategies and business 
improvement. The data collection was performed through interviews applied to Directors, 
Managers, Coordinators and Supervisors of the main departments. After the information 
analysis it was possible to scan the current practices related to knowledge management 
and organizational learning, and through the global analysis it was possible to observe 
specific aspects of each model. The analyses were made in the light of theoretical 
models of Von Krogh, Ichijo and Nonaka (1998) for knowledge management and Garvin 
(2002) for organizational learning. The results showed that the organizational learning as 
well as the knowledge management may create competitive advantages in a medium 
and long-term and contribute to the company’s future.  

 
Key words: Knowledge. Knowledge management. Organizational Learning. Survival 
Strategies and Improvement.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A evolução do homem passou basicamente pelo acúmulo de um precioso bem de valor 

inestimável denominado conhecimento, que proporcionou o desenvolvimento da raça 

humana. Cada geração nasce com uma impressionante carga de conhecimento que ela 

não sabe propriamente a origem, mas tem ciência de sua importância para o processo 

de sobrevivência como o fogo, a reprodução, a eletricidade, a gravidade e assim por 

diante. 

 

Esse fenômeno também ocorre dentro das organizações, como por exemplo, quando 

um indivíduo que chega hoje em uma empresa centenária e não compreende aspectos 

do passado que fizeram determinada organização ser e atuar de determinada forma no 

presente. 

 

Para Fleury e Fleury (2006), de forma mais específica, tal condição pode ser traduzida 

pela cultura organizacional, que é formada pelo conjunto de situações vividas no 

passado pelas empresas e que funcionaram bem o suficiente para serem consideradas 

válidas e ensinadas a novos membros.  

 

De acordo com Cherobino (2013), no mundo corporativo a diferença de experiências, 

gerações e conhecimentos gera conflitos e desentendimentos quanto a estratégias e 

modelos de gestão a serem utilizados. Desde a origem do escambo e posteriormente 

com o surgimento da moeda ou quaisquer formas de comércio, o momento da transição 

dos negócios entre gerações ou mesmo de propriedade sempre trouxe dúvidas quanto 

ao futuro das organizações. 

 

Na literatura são muitos os exemplos de sucessos e fracassos em momentos de 

mudanças nas empresas. No entanto, a preparação dos profissionais e sócios dessas 

organizações que determinou os resultados alcançados por elas nesses momentos. 
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Mas fato é que todos os casos passam pelo processo de aprendizagem organizacional 

e pela forma como as organizações lidam com o conhecimento, sendo este tratado 

como uma ferramenta competitiva ou como um item sem valor e é essa diferença de 

tratamento que muitas vezes ajuda a entender o caminho percorrido pelas empresas ao 

longo dos anos. 

 

Nesta sociedade as organizações buscam novos modelos de gestão para garantir sua 

sobrevivência e seu crescimento, mas no dia a dia organizacional os gerentes são 

bombardeados com cobranças por metas, gestão, resultados, além de problemas 

diversos da rotina e nessa condição tentar vislumbrar situação de desenvolvimento 

organizacional proativo se torna uma perspectiva sem muita efetividade. 

 

Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) afirmam que empresas japonesas enfrentaram 

durante anos uma séria recessão e nesse cenário algumas organizações se agarraram 

ao desenvolvimento de ferramentas de gestão como a gestão do conhecimento e outras 

reduziram investimentos nessas áreas. As empresas que se apoiaram no 

desenvolvimento da gestão do conhecimento foram as primeiras a conseguirem dar 

sinais de crescimento no cenário de recessão. 

 

Um exemplo quanto aos resultados positivos da gestão do conhecimento é o caso da 

Toyota, que é constantemente visitada e alvo de estudos quanto a sua eficiência com 

relação à produção de tecnologias, à forma de gestão, entre outros pontos. No entanto, 

seus concorrentes não conseguem atingir essa tão falada eficiência, seja ela produtiva 

ou quanto ao elevado nível de qualidade dos produtos. Isso porque a Toyota acredita 

na gestão do conhecimento como vantagem competitiva e trás esse diferencial 

enraizado em todos os níveis da organização (VON KROGH; ICHIJO; NONAKA, 2001). 

 

Com base nesse contexto esta dissertação possui a seguinte pergunta orientadora: 

Como a aprendizagem organizacional e a gestão do conhecimento podem contribuir 

nas estratégias de sobrevivência e avanço dos negócios em uma empresa familiar de 

médio porte na cidade de Santa Luzia/MG? 
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1.1 Objetivos 

 

 

Objetivo geral 

 

 

Analisar se e como a aprendizagem organizacional e a gestão do conhecimento podem 

contribuir nas estratégias de sobrevivência e avanço dos negócios em uma empresa 

familiar de médio porte na cidade de Santa Luzia/MG. 

 

 

Objetivos específicos 

 

 

a) Avaliar se a empresa em estudo é uma organização de aprendizagem conforme 

modelo de Garvin; 

b) Identificar às práticas de gestão do conhecimento utilizadas na empresa com 

base no modelo de Von Krogh, Ichijo e Nonaka; 

c) Identificar como a aprendizagem organizacional e a gestão do conhecimento 

podem contribuir na estratégia atual e futura dos negócios. 

 

 

1.2 Justificativa 

 

 

Historicamente muitas empresas de gestão familiar passaram e passam por problemas 

nas mais diferentes esferas organizacionais durante a transição de gestão. Não é raro 

organizações serem vendidas por ausência de interesse dos herdeiros nos negócios ou 

caírem em um caos empresarial pela falta de experiência, conhecimento ou maturidade 

dos sucessores no momento de assumirem tamanho desafio.  
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Poucas são as empresas que se preocupam com a transição de gestão e se planejam 

para que essa etapa seja harmônica, de forma que conhecimentos sejam transferidos e 

os novos gestores compreendam todo o contexto organizacional no qual estarão 

inseridos daí em diante.  

 

Este estudo se justifica pela busca de melhor compreensão da utilização da gestão do 

conhecimento e da aprendizagem organizacional em empresas de médio porte, como 

ferramentas que possam favorecer a criação de diferenciais competitivos para as 

organizações.  

 

Tal trabalho é uma grande oportunidade para o autor ampliar o conhecimento ligado às 

áreas de gestão do conhecimento e aprendizagem organizacional, podendo 

compreender melhor os impactos que a abordagem ou não do tema pode trazer para as 

organizações. 

 

Para o meio acadêmico, a contribuição que se pretende deixar trata-se da investigação 

literária, dos estudos e conhecimentos a respeito da aprendizagem organizacional e 

gestão do conhecimento e a avaliação desses conceitos frente a um estudo de caso. 

 

 

1.3 Estrutura da Dissertação 

 

 

Esta dissertação encontra-se dividida em seis capítulos. O primeiro  contém a 

introdução do trabalho, na qual é apresentado o tema, juntamente com o cenário 

histórico e atual acerca do construto estudado. Neste capítulo também são 

apresentadas a pergunta norteadora, a justificativa e os objetivos gerais e específicos 

verificados ao longo do trabalho. 
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No capítulo 2 e de forma embasada é apresentado o Referencial Teórico que 

contextualiza a Gestão do Conhecimento e a Aprendizagem Organizacional, assim 

como os respectivos modelos de diagnóstico a respeito desses temas. 

 

O terceiro capítulo apresenta a metodologia adotada, a caracterização da pesquisa, a 

unidade de análise e observação e também a estratégia de análise de informações 

utilizada na presente investigação. 

 

No capítulo 4 se encontra a caracterização da empresa objeto de estudo, assim como o 

seu histórico e as principais mudanças ocorridas ao longo dos anos, alguns de seus 

principais produtos e o seu organograma. 

 

O quinto capítulo apresenta os resultados da pesquisa, que foram divididos entre as 

respostas de aprendizagem organizacional primeiramente e, posteriormente, as 

respostas obtidas para a gestão do conhecimento. Por fim, é apresentada a discussão 

sobre as estratégias de sobrevivência e avanço. 

 

O último capítulo apresenta as considerações finais, as limitações da pesquisa, as 

contribuições da investigação e as sugestões para futuros trabalhos. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Este capítulo apresenta conceitos teóricos a respeito da gestão do conhecimento e da 

aprendizagem organizacional, de forma a possibilitar um entendimento mais detalhado 

sobre esses dois temas. 

 

 

2.1 Sociedade do Conhecimento 

 

 

De acordo com Lara (2004), ao longo dos séculos ocorreram significativas mudanças 

no valor percebido pela sociedade e pelas organizações quanto ao fator poder e 

competitividade. No século XIX, período do colonialismo, o volume de terras 

determinava o poder de um fazendeiro ou coronel diante da sociedade. Em meados do 

século XX, no período conhecido como Revolução Industrial,  o tamanho do parque 

industrial e o número de máquinas que determinava o valor da organização. 

 

No final do século XX inicia-se o domínio da tecnologia, produtos, processos, métodos 

gerenciais e a atuação de mercado passaram a formar o conjunto do valor de uma 

organização e no século XXI chega-se à era do conhecimento, também denominada 

revolução do conhecimento (LARA, 2004). 

 

Drucker (1993) aponta mudanças da economia mundial em direção à sociedade do 

conhecimento e afirma que o conhecimento deixa de ser um novo recurso e se torna o 

recurso básico não só para os indivíduos, mas para a economia num todo. 

 

Na sociedade pós-industrial o conhecimento se torna um grande aliado para o processo 

de tomada de decisões e para a promoção do crescimento econômico de uma 

organização. Macedo et al. (2010) afirmam que na era do conhecimento este se 
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consolida como nova fonte de riqueza, tomando o lugar de itens mensuráveis como 

recursos naturais, mão de obra e capital. 

 

Silva e Vasconcelos (2008) ressaltam que na era do conhecimento a globalização e as 

mudanças tecnológicas forçam as organizações a adotarem posturas mais competitivas 

e proativas. Nesse cenário o conhecimento se torna um diferencial, exigindo das 

organizações uma postura diferente da adotada na era industrial. 

 

Para Terra (2001), é inquestionável a ascensão da sociedade do conhecimento e o seu 

reflexo nas estratégias, nos indicadores e conceitos utilizados pelas organizações. 

Estas passam a priorizar o recurso conhecimento em vez de recursos tradicionais como 

capital financeiro, mão de obra barata, localização geográfica, entre outros. 

 

Para Drucker (1993) na nova era do conhecimento a produção, o capital e a terra se 

tornam recursos secundários para a economia e para os indivíduos, enquanto o 

conhecimento passa a ser considerado como o recurso primário. 

 

Macedo et al. (2010) afirmam que a partir de então, sendo o conhecimento considerado 

como um recurso para as organizações e levando em conta que ele aumenta quando 

compartilhado, o conhecimento se torna um recurso ilimitado para as empresas.  

 

Entretanto, Macedo et al. (2010) ressaltam que a sociedade do conhecimento exige das 

empresas constante aperfeiçoamento de competências tecnológicas e organizacionais 

através da capacidade de absorver e transformar informações em conhecimento. O 

surgimento da sociedade do conhecimento faz com que mudanças significativas 

ocorram na economia, nas organizações e no conceito  trabalhador. 

 

Quanto às mudanças na sociedade do conhecimento Mumford (2001) defende que algo 

que uma pessoa aprendeu a fazer cinco anos atrás, em áreas influenciadas pela 

tecnologia, pode não ser mais aproveitável ou adequado hoje, o que demonstra a 
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velocidade das mudanças as quais organizações e trabalhadores podem ser 

submetidos. 

 

Para Macedo et al. (2010), as mudanças que têm ocorrido na sociedade da era do 

conhecimento se tornam mais perceptíveis a partir do final da década de 1980, com a 

intensificação da globalização e com avanços das tecnologias que possibilitaram a 

transmissão instantânea de informações. Tais tecnologias impulsionaram muitas 

mudanças nos processos organizacionais de gestão e de produção. 

 

Rosini e Palmisano (2003) afirmam que o volume de informações disponíveis na era da 

informação ou o que os autores denominam de revolução da informação, cobra dos 

indivíduos e das organizações se proverem cada vez mais de conhecimentos. Porém, 

nessa nova dinâmica o conhecimento se torna obsoleto em uma velocidade muito 

maior, assim, se torna necessária uma contínua busca para se manter atualizado e 

munido constantemente de novas informações. 

 

Essa nova perspectiva da era da informação pode ser muito benéfica para a sociedade, 

desde que se obtenha o equilíbrio entre informação, sabedoria e, principalmente, 

conhecimento (ROSINI; PALMISANO, 2003). 

 

Nonaka e Takeuchi (1997) afirmam que o conhecimento como recurso, principalmente a 

partir da década de 1990, ganha atenção redobrada, pensadores da administração 

como Peter Drucker e Alvin Toffler chamam a atenção para o fator conhecimento, que 

passa a contribuir no desenvolvimento de novos conceitos nas áreas de organização 

industrial, gerenciamento de tecnologias, estratégia gerencial, teoria organizacional 

entre outras. 

 

Davenport e Prusak (1998) concordam que nesse contexto as empresas, mais do que 

nunca, estão diante de uma nova realidade e de um mundo mais competitivo e essa 

convergência de causas reforça a importância do conhecimento como diferencial das 

organizações. Mudanças de cenários cada vez mais rápidas e consumidores mais 
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exigentes levam as empresas a buscarem vantagens competitivas para se distinguirem 

no mercado. 

 

Davenport e Prusak (1998) fazem uma importante consideração quanto às possíveis 

ciladas que modismos, fórmulas mágicas, panaceias e reengenharias podem oferecer, 

como o exemplo do movimento pela qualidade, que sem dúvidas trouxe muitos 

benefícios, mas não correspondeu às expectativas. Assim, o movimento pelo 

conhecimento gera também modismos e jargões e com certeza merece muita atenção, 

mas o principal diferencial do conhecimento é a orientação que ele propicia às 

empresas com relação à forma como elas devem atuar hoje e como melhorar seus 

produtos e desempenho futuro. 

 

Terra (2001) afirma que o ambiente competitivo se apresenta cada dia mais turbulento e 

as vantagens competitivas das organizações precisam ser permanentemente 

reinventadas. A ideia central de se produzir mais e melhor tem sido suplantada pelo 

constante desafio de criar novos produtos, serviços, processos e sistemas gerenciais. A 

grande velocidade de mudanças de cenário, tanto econômico quanto organizacional, 

não permite que as empresas concentrem esforços em apenas uma área ou indivíduo e 

isto impele as organizações a buscarem novos diferenciais competitivos, derrubando 

paredes funcionais e integrando todas as áreas da empresa. 

 

Um desses diferenciais competitivos descritos na literatura é a gestão do conhecimento. 

 

 

2.2 Gestão do Conhecimento 

 

 

Para Lara (2004), a gestão do conhecimento, ao longo dos anos, vem passando por um 

processo de aprimoramento que tem permitido às organizações utilizarem essa 

ferramenta como um diferencial competitivo. Muitos são os casos de sucesso de 

empresas japonesas que entenderam a importância desse componente na gestão de 
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seus negócios e a cada dia caminham a passos largos frente à concorrência global e 

em momentos de crise mostram elevada capacidade de inovarem e obterem sucesso. 

 

Porém, muitas organizações, por não saberem a distinção entre dado, informação e 

conhecimento, tiveram problemas em implantações de iniciativas de gestão do 

conhecimento. A própria complexidade desses três componentes pode fazer com que 

uma empresa se perca na diferenciação entre eles. Um conjunto de dados agrupados 

de forma racional se torna uma informação que pode ser assimilada por uma pessoa e 

transformada em conhecimento, entretanto, uma série de conhecimentos podem ser 

transformados em informação e virar dados (LARA, 2004). 

 

Para Nonaka (2000), várias organizações encontram muitos problemas na gestão do 

conhecimento pelo fato de seus gestores possuírem uma noção equivocada do que 

venha a ser conhecimento e do que precisam fazer para explorá-lo da melhor maneira 

possível. 

 

De forma mais específica, ao longo dos anos a informação tem ganhado notoriedade, 

mas grande parte do que se acha que é informação, em alguns casos, é apenas um 

dado e, às vezes, nem isto. Para um dado ser considerado uma informação ele precisa 

ter forma e conteúdo, ou seja, informação é algo que leva à compreensão e à certeza 

(LARA, 2004). 

 

Então, para se entender melhor essa base do conhecimento nas organizações, Nonaka 

e Takeuchi (1997) chamam a atenção para a necessidade de se examinar o 

conhecimento propriamente dito para se ter melhor compreensão da gestão do 

conhecimento.  

 

Macedo et al. (2010) afirmam que os limites entre o que pode ser considerado dado, 

informação e conhecimento depende do contexto de uso. Neste aspecto uma das 

grandes dificuldades com relação à determinação do que venha a ser conhecimento 

está ligada ao contexto que ele está inserido. Para tanto, Drucker (2000), de forma 
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resumida e prática, define que uma informação apenas se torna conhecimento quando 

alguém sabe o que fazer com aquilo. 

 

Trazendo para uma realidade corporativa Macedo et al. (2010) exemplificam que dentro 

das organizações a parte de dados geralmente está disponível em sistemas voltados às 

funcionalidades operacionais como faturamento, controles financeiros que podem ser 

convencionados por dados estruturados, ou, dependendo da organização, estes podem 

estar como dados não estruturados que seriam projetos, artigos, publicações, etc. 

Assim, geralmente com o apoio tecnológico e com intervenção humana dados ganham 

uma carga sistêmica e são transformados em elementos que formarão um conjunto de 

informações. 

 

Segundo Lara (2004), uma das grandes complexidades da gestão do conhecimento 

está na transformação de informação em conhecimento, pois gestão do conhecimento 

não é apenas a criação de um banco de dados central que contenha alguma lógica ou 

forma de repetição de experiências e informações. A gestão do conhecimento passa 

pela adoção de uma gama de fontes de conhecimento que vai da utilização de bancos 

de dados internos e externos, a iniciativas de geração de conhecimento que fique 

disponível para interação e absorção pelas pessoas, empresas, pelos grupos, pela 

sociedade, entre outros, gerando assim o conhecimento. 

 

Para Takeuchi e Nonaka (2008), o conhecimento assume duas perspectivas básicas, 

sendo tácito ou explícito, que podem interagir entre si e gerar novos conhecimentos 

individuais ou organizacionais. A perspectiva do conhecimento organizacional se forma 

a partir da interação dos conhecimentos individuais de seus integrantes com a 

organização, ou seja, o conhecimento individual articulado através da empresa para 

geração de conhecimento organizacional. 

 

Ainda de acordo com Takeuchi e Nonaka (2008), a formação do conhecimento 

organizacional depende de um contexto apropriado para facilitar atividades em grupo, 

assim como a criação e o acúmulo de conhecimentos a nível individual. Para que isto 
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ocorra Sequeira (2008) afirma que é necessária a criação de atividades e iniciativas 

com o objetivo de aumentar o patrimônio do conhecimento, também é importante 

disponibilizar o conhecimento em um formato acessível a todos. 

 

A FIG. 1 mostra a criação do conhecimento através da interação de indivíduos, grupos, 

organização e interorganização, pelas perspectivas dos conhecimentos tácito e explícito 

através de prerrogativas das dimensões epistemológica e ontológica. 

 

 

FIGURA 1 – Duas dimensões da criação do conhecimento e suas interações 
Fonte: TAKEUCHI; NONAKA, 2008, p. 55. 

 

O processo de interação entre os conhecimentos tácito e explícito, pelas dimensões do 

indivíduo, do grupo, da organização, gera quatro modos de conversão do conhecimento 

que seriam socialização, externalização, internalização e combinação (TAKEUCHI; 

NONAKA, 2008).  

 

Nos próximos tópicos deste capítulo serão apresentados os principais aspectos ligados 

aos conhecimentos tácito e explícito e também os quatro modelos de conversão do 

conhecimento. 

 



24 

 

 

2.2.1 Conhecimento tácito e explícito  

 

 

Para Nonaka e Takeuchi (1997), o conhecimento explícito pode ser definido como algo 

formal e sistemático, expresso através de palavras, números, comunicado e 

compartilhado sob a forma de dados, fórmulas científicas, procedimentos ou princípios 

universais. 

 

De maneira mais conceitual Macedo et al. (2010) definem que o conhecimento explícito 

pode ser transferido em linguagem formal e sistemática e permite ao indivíduo saber 

sobre determinados fatos ou acontecimentos, porém não lhe permite agir a respeito 

destes. 

 

Quanto ao conhecimento tácito, Nonaka e Takeuchi (1997) afirmam que ele é altamente 

pessoal e difícil de formalizar, o que faz sua transmissão e seu compartilhamento ser 

mais difícil em relação ao conhecimento explícito. 

 

Para Nonaka (2000), o conhecimento tácito também é composto de habilidades 

técnicas que podem ser informais e difíceis de serem capturadas, conhecidas  pela 

expressão know-how. Esse conhecimento está altamente enraizado na ação e no 

envolvimento de uma pessoa em um determinado contexto. 

 

 

2.2.2 4 modelos de conversão do conhecimento e a espiral do conhecimento 

 

 

Para Nonaka e Takeuchi (1997), as variações de direcionamento da informação, que 

geram uma interação entre os conhecimentos tácito e explícito, são o que os autores 

denominam de conversão do conhecimento. Essas variações podem ser divididas em 

quatro modelos: socialização, internalização, externalização e combinação (FIG. 2). 
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FIGURA 2 – 4 Modelos de conversão do conhecimento 
Fonte: NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p. 69. 

 

Nonaka e Takeuchi (1997, p. 69) fazem a seguinte afirmação a respeito da socialização: 

A socialização é um processo de compartilhamento de experiências e, a partir 
daí, da criação do conhecimento tácito, como modelos mentais ou habilidades 
técnicas compartilhadas. Um indivíduo pode adquirir conhecimento tácito 
diretamente de outros, sem usar a linguagem. Os aprendizes trabalham com 
seus mestres e aprendem sua arte não através da linguagem, mas sim através 
da observação, imitação e prática. No contexto dos negócios, o treinamento 
prático utiliza basicamente o mesmo princípio. O segredo para a aquisição do 
conhecimento tácito é a experiência. 

 

Quanto à externalização Nonaka e Takeuchi (1997, p. 71, grifo do autor) abordam os 

seguintes aspectos a respeito: 

A externalização é um processo de articulação do conhecimento tácito em 
conceitos explícitos. É um processo de criação do conhecimento perfeito, na 
medida em que o conhecimento tácito se torna explícito, expresso na forma de 
metáforas, analogias, conceitos, hipóteses ou modelos. Quando tentamos 
conceitualizar uma imagem, a expressamos basicamente através da linguagem 
– a escrita é uma forma de converter o conhecimento tácito em conhecimento 
articulável. Entretanto, as expressões muitas vezes são inadequadas, 
inconsistentes, e insuficientes. Essas discrepâncias e lacunas entre as imagens 
e expressões, contudo, ajudam a promover a “reflexão” e interação entre os 
indivíduos.  

 

Nonaka e Takeuchi (1997, p. 77, grifo do autor) afirmam o seguinte a respeito da 

internalização: 

A internalização é o processo de incorporação do conhecimento explícito no 
conhecimento tácito. É intimamente relacionado ao “aprender fazendo”. Quando 
são internalizadas nas bases do conhecimento tácito dos indivíduos sob a forma 
de modelos mentais ou know-how técnico compartilhado, as experiências 
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através da socialização, externalização e combinação tornam-se ativos 
valiosos. 

 

Para concluir os quatros itens da conversão do conhecimento Nonaka e Takeuchi 

(1997, p. 76) argumentam o seguinte a respeito da combinação:  

A combinação é um processo de sistematização de conceitos em um sistema 
de conhecimento. Esse modo de conversão do conhecimento envolve a 
combinação de conjuntos diferentes de conhecimento explícito. Os indivíduos 
trocam e combinam conhecimentos através de meios como documentos, 
reuniões, conversas ao telefone ou rede de comunicação computadorizados. A 
reconfiguração das informações existentes através da classificação, do 
acréscimo, da combinação e da categorização do conhecimento explícito (como 
o realizado em bancos de dados de computadores) pode levar a novos 
conhecimentos. 

 

Nonaka e Takeuchi (1997) afirmam que os quatro itens da conversão do conhecimento 

geram o conhecimento organizacional a partir da interação contínua e dinâmica entre as 

formas de conhecimentos tácito e explícito. A interação entre os quatro modelos de 

conversão do conhecimento é o que os autores denominam de espiral do conhecimento 

(FIG. 3).  

 

FIGURA 3 – Esprial do conhecimento 
Fonte: NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p. 80. 

 

De acordo com Macedo et al. (2010), a forma mais fácil de uma empresa alavancar o 

conhecimento é conseguindo, de forma eficiente, converter conhecimento tácito em 

conhecimento explícito. Não basta apenas a empresa realizar a combinação de 
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informações explícitas para se ter uma boa base de conhecimentos organizacionais, 

pois o que gera a inovação é a interação entre os conhecimentos tácito e explícito. 

 

Conforme Nonaka (2000), um novo conhecimento sempre começa com um indivíduo e 

para uma empresa criadora do conhecimento a atividade central é, necessariamente, 

conseguir que conhecimentos pessoais possam ser compartilhados e estar disponíveis 

para todos, de forma contínua e para os níveis da organização. 

 

 

2.2.3 Abordagens da gestão do conhecimento 

 

 

Nonaka e Takeuchi (1997) afirmam que no passado observadores ocidentais como 

Frederick Taylor e Herbert Simon trataram as organizações como máquinas de 

processamento de informações, sendo isso percebido como uma cultura. 

 

Nonaka (2000) complementa que nesse enfoque da gerência ocidental os 

conhecimentos úteis são o formal e o sistemático. Assim, as formas de avaliação do 

conhecimento são basicamente quantificadas por aumento de rendimento, redução de 

custos e melhor rentabilidade. 

 

De acordo com Nonaka e Takeuchi (1997), a indústria japonesa no pós-guerra, passou 

por momentos críticos devido a posteriores guerras como a da Coreia e do Vietnã e a 

motivos políticos e econômicos. Nesse cenário produtos produzidos no Japão eram 

sinônimo de produto barato e de qualidade inferior. 

 

Vivenciando momento difíceis e muito turbulentos isto impulsionou as empresas 

japonesas a agarrarem-se em esferas do conhecimento junto a clientes, distribuidores, 

órgãos governamentais e até a concorrentes, em busca de novas ideias ou pistas que 

pudessem ser aproveitadas. 
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Assim, nesse cenário as empresas japoneas acumularam conhecimento externo de 

forma quase que desesperada e assumiram a prerrogativa que a mudança é um 

acontecimento diário e uma força positiva (NONAKA; TAKEUCHI, 1997).  

 

Trabalhando a inovação contínua as empresas japonesas promoveram a ligação entre 

os conhecimentos externo e interno. O conhecimento externo foi compartilhado e 

armazenado dentro das organizações, passando a integrar parte da base de 

conhecimento da empresa, e utilizado no desenvolvimento de novas tecnologias, 

gerando uma interação para fora da empresa sob a forma de novos produtos, serviços 

ou sistema (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). 

 

Como reflexo desse aprendizado vivido em períodos muito turbulentos Von Krogh, Ichijo 

e Nonaka (2001) afirmam que as empresas japonesas foram bem sucedidas 

principalmente na década de 1980, por causa de suas habilidades e capacidades na 

criação de novos conhecimentos.   

 

A partir da década de 1990 a constatação que o conhecimento é o novo recurso 

competitivo atingiu o ocidente de forma muito forte. Segundo Nonaka e Takeuchi 

(1997), uma infinidade de classificações a respeito do tema passaram a serem feitas na 

imprensa especializada por autores como Peter Drucker, Alvin Toffler, Robert Reich e 

James Brian. No entanto, nenhum desses autores examinou os mecanismos  e 

processos pelos quais o conhecimento é gerado. 

 

Para Nonaka e Takeuchi (2004), as empresas ocidentais, frente às japonesas, parecem 

utilizar abordagens opostas na criação de conhecimento organizacional. É notável que 

a forma de conhecimento dominante nas organizações ocidentais é o conhecimento 

explícito, que pode ser, muito facilmente, transmitido de maneira formal e sistêmica aos 

indivíduos.  

 

No que diz respeito ao tratamento da gestão do conhecimento por empresas japonesas, 

Nonaka e Takeuchi (1997) afirmam que essas organizações enxergam o conhecimento 
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como tácito, algo dificilmente visível e exprimível. Quanto à visão do conhecimento 

expresso apenas por meio de números e palavras, as empresas japonesas consideram 

que essa é apenas a ponta do iceberg. 

 

Ainda de acordo com Nonaka e Takeuchi (2004), as empresas ocidentais adotam 

práticas administrativas enfatizando o conhecimento explícito criado através de 

habilidades analíticas e de formas concretas de apresentações orais e visuais, que tem 

como base principal documentos, padrões, manuais, além de base de dados 

informatizados. 

 

Quanto à abordagem das empresas japonesas Nonaka e Takeuchi (2004) corroboram 

que nelas é dada ênfase no conhecimento tácito, que propicia uma visão 

completamente diferente de como é realizado e adquirido o aprendizado, ou seja, este 

se dá não apenas pela mente, mas sim através da mente e do corpo. Nestas 

organizações os seus gestores enfatizam a importância da experiência direta, que 

pode, em alguns casos, passar por tentativas e erros. 

 

Nonaka e Takeuchi (1997) afirmam que apesar do modelo ocidental de gestão do 

conhecimento tender a enfatizar o conhecimento explícito e os japoneses tenderem a 

enfatizar o modelo tácito, esses conhecimentos não são totalmente separados, mas sim 

mutuamente complementares. 

 

Para Macedo et al. (2010), as experiências passadas pelas organizações levam a um 

ciclo de aplicação e criação de conhecimentos tácitos e explícitos. A empresa, para 

solucionar problemas existentes, busca inovações e melhorias que podem vir de fora 

para dentro da organização e assim, essas soluções, adaptações e melhorias geradas 

formam novos conhecimentos e informações que vão de dentro para fora da empresa. 
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2.2.4 Gestão do conhecimento como parte da gestão estratégica 

 

 

De acordo com Tavares (2007), a gestão estratégica surgiu devido a problemas que 

muitas organizações apresentaram na execução de seus respectivos planejamentos 

estratégicos. Entre as mais frequentes dificuldades estava o aspecto da dissociação 

desse planejamento com a realidade organizacional das empresas e também a isenção 

da responsabilidade dos executivos a respeito da implementação de ações 

estabelecidas nesses planejamentos, que contribuiram de forma significativa para tais 

fracassos. 

 

Terra (2007) define que a gestão estratégica deve ser preocupação e propriedade de 

todos, elaborada por meio de esforço comunitário constante e, passo a passo, retificada 

e enriquecida, traduzindo-se em uma diretriz anunciada pelo topo da pirâmide 

organizacional.  

 

De forma mais específica Tavares (2007) define que a  gestão estratégica tem como 

objetivo reunir o plano estratégico e sua implementação, visando integrar todos os 

níveis organizacionais no processo decisório para assegurar que as mudanças 

necessárias realmente aconteçam. Assim, Tavares (2007, p. 48) faz a seguinte 

afirmação: 

As formas tradicionais de organização, gradualmente, não serão as mais 
adequadas para mobilizar a energia e os recursos de seus componentes em 
torno da sua intenção estratégica. Os processos de evolução do mercado e de 
tecnologia precisam ser acompanhados de evolução de capacidades e 
competências. 

 

Considerando as mudanças no cenário organizacional, onde o conhecimento se tornou 

arma de competitividade, formas de criá-lo e gerenciá-lo têm sido incorporadas à gestão 

estratégica das empresas para a criação de diferenciais competitivos. A gestão do 

conhecimento, tratada como um dos compostos da gestão estratégica das 

organizações, alavanca o desenvolvimento organizacional das empresas (TAKEUCHI; 

NONAKA, 2008). 
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Bazanella (2012) afirma que o desenvolvimento de uma cultura do conhecimento 

qualifica e impacta positivamente nos resultados, porém, para que isso seja possível o 

nível estratégico das organizações precisa estar ciente do significado da aprendizagem 

organizacional, dos desafios que ela impõe e também dos benefícios que a aplicação 

prática pode propiciar ao ambiente organizacional. 

 

Para Tavares (2007), o melhor modelo de gestão estratégica depende de cada 

organização, pois os métodos de planejamento e gestão estratégica são a somatória de 

um conjunto de ações humanas combinadas com potencialidades e recursos. 

 

Para Macedo et al. (2010), muitas dimensões da gestão organizacional passam pela 

gestão do conhecimento que, por sua vez, deve balizar o processo de tomada de 

decisões no desenvolvimento de ativos e processos. Tal condição tem como finalidade 

atingir as metas da empresa, melhorar decisões, serviços e produtos através da 

inteligência, trazer valores adicionais e também flexibilidade, além de possibilitar a 

identificação de gargalos que podem impedir o fluxo do conhecimento. 

 

Macedo et al. (2010, p.50) ressaltam o seguinte aspectos da gestão do conhecimento 

na gestão estratégica: 

Tratar o componente de conhecimento das atividades de negócios 
explicitamente como um fator de negócios refletido na estratégia, política e 
prática em todos os níveis da empresa. Estabelecer uma ligação direta entre as 
bases intelectuais da empresa – explícitas (codificadas) e tácitas (know-how 
pessoal) – e os resultados alcançados. 

 

Para Terra (2001), a gestão do conhecimento se tornou determinante na definição da 

competitividade não só de empresas, mas até mesmo de países, ganhando um enfoque 

estratégico. Entretanto, nem sempre foi assim, no passado as organizações levavam 

em conta, no momento de tomar decisões, apenas vantagens como localização, mão 

de obra barata, recursos naturais e capital financeiro, fatores da gestão do 

conhecimento não tinham muito peso na decisão. 
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Terra (2001) ainda afirma que a nova era do conhecimento ainda apresenta muitos 

desafios para as organizações e um deles passa pela dificuldade em conseguir medir o 

recurso conhecimento. As ferramentas financeiras convencionais conseguem, com 

muita facilidade, mensurar qual o valor de estoques, recursos naturais, imobilizados e 

até mesmo mão de obra. Porém, quando se trata do recurso conhecimento, este não é 

tão facilmente medido, classificado e nem compreendido, por se tratar de um recurso 

invisível, intangível e difícil de imitar. O conhecimento pode passar por mudanças que 

alterem drasticamente a sua perspectiva na visão e no valor percebido que a 

organização possui em relação a ele, por isso deve integrar os componentes da gestão 

estratégica da empresa. 

 

Macedo et al. (2010) afirmam que a globalização fez com que a competitividade 

aumentasse radicalmente em quase todos os setores da economia e, naturalmente, isto 

impulsionou o surgimento de novas tecnologias. Diante de tal cenário as empresas 

buscam cada dia mais se diferenciarem, tendo o conhecimento como principal 

estratégia. Porém, em relação à diferenciação, o ponto principal que cerca essa 

questão está na capacidade de a empresa convergir o conhecimento em competência 

tecnológica e organizacional. 

 

Nesse contexto Tavares (2007) ressalta que as práticas históricas organizacionais, os 

processos operacionais e as políticas precisam ser avaliadas com cuidado, pois podem 

facilitar ou impedir o desenvolvimento de estratégias.  

 

Com base na referência de Tavares (2007), infere-se que é importante observar o 

contexto vivido pela empresa para implementação da gestão estratégica. Assim, 

observa-se que a aprendizagem organizacional é uma ferramenta que auxilia nesse 

processo de acordo com a observação de componentes de políticas, processos e 

aspectos históricos organizacionais, conforme citado pelo autor, além da própria 

recapitulação histórica do capital intelectual da empresa. 
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2.3 Aprendizagem Organizacional 

 

 

De acordo com Fleury e Fleury (2006), aprendizagem é o processo de mudança, 

resultante de prática ou experiência anterior, que pode se manifestar ou não em uma 

alteração de comportamento. 

 

Para Garvin (2002), de todas as atividades humanas aprender é a mais natural, pois é 

parte essencial da existência humana e os seres humanos fazem isso por toda a vida. 

Porém, não se percebe esse acontecimento, ele ocorre de forma espontânea. As 

crianças são um grande exemplo disto, aprendem de forma instintiva e intuitiva. 

 

Conforme Fleury (2002), toda aprendizagem e criação de novo conhecimento começa 

em nível individual e este se torna o ponto de partida para a aprendizagem 

organizacional, pois as pessoas devem ser a base de sustenção da ação estratégica 

das empresas no seu dia a dia. 

 

Entre as várias abordagens da aprendizagem organizacional na literatura, cada autor 

possui uma definição particular quanto ao que se pode chamar de etapas da 

aprendizagem organizacional e esta se confunde logicamente entre as possíveis 

definições de aprendizagem propriamente ditas, ou seja, com a aprendizagem individual 

e a origem da aprendizagem organizacional. 

 

Quanto ao aprendizado, Mumford (2001) define que a aprendizagem acontece quando 

pessoas conseguem demonstrar ou fazer algo que não sabiam anteriormente. Existem 

diversos métodos para se alcançar a aprendizagem, este processo pode passar por 

treinamentos ou formação acadêmica, sendo esses elaborados para que alguém possa 

aprender por meio deles. A aprendizagem também pode ser obtida através de 

experiências que um ser humano passa, no aspecto profissional ou pessoal, que é 

denominado aprendizado por experiência e, por último, tem-se o aprendizado gradativo 

que é adicionado a um conhecimento já existente. 
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De acordo com Zanelli (2008), nas áreas da Psicologia e do conhecimento humano, o 

estudo da aprendizagem tem apresentado conclusões intensas e polêmicas, porém, em 

geral, tem-se que a aprendizagem acontece primeiramente no âmbito individual e 

posteriormente pode ou não ser transferida para a instância organizacional. 

 

Para Fleury e Fleury (2006), o processo de aprendizagem se dá com a aquisição de 

conhecimentos e habilidades e a efetiva retenção e memória desses conhecimentos. 

No entanto, os autores abordam que na esfera organizacional o aprendizado pode 

acontecer de cinco formas, conforme proposta utilizada por Garvin no livro Building 

Learning Organization publicado em 1993. 

- resolução sistemática de problemas: esta atividade, segundo o autor, se apoia 
na solução de problemas, que nos últimos anos ganhou grande destaque 
através dos princípios e métodos dos movimentos de qualidade. Suas ideias 
principais são hoje universalmente conhecidas: diagnóstico feito com métodos 
científicos, uso de dados para tomada de decisões e uso de ferramental 
estatístico para organizar as informações e proceder a inferências. 
- experimentação: esta atividade envolve a procura sistemática e o teste de 
novos conhecimentos; para isto o uso de método científico é essencial. 
Diferentemente da resolução de problemas, porém, a experimentação 
usualmente é motivada por oportunidades de expandir horizontes e não pelas 
dificuldades correntes. 
- experiências passadas: as organizações precisam rever seus sucessos e 
fracassos, avaliá-los sistematicamente e gravar as lições de forma acessível a 
todos os membros. 
- circulação de conhecimento: o conhecimento precisa circular rápida e 
eficientemente por toda a organização; novas ideias têm maior impacto quando 
são compartilhadas coletivamente do que propriedade de uns poucos. 
- experiências realizadas por outros: a observação das experiências realizadas 
por outras organizações pode constituir importante caminho para a 
aprendizagem (o benchmarking tem sido realizado como uma estratégia 
importante para se repensar a própria organização)” (GARVIN, 1993 apud 
FLEURY; FLEURY, 2006, p. 23). 

 

Considerando que a aprendizagem individual é composta por crenças e valores das 

pessoas, isso também precisa ser levado em consideração na aprendizagem 

organizacional, que se manifesta por meio da cultura, gestão de equipes e de outros 

aspectos ligados à relação das pessoas com a organização (FLEURY; FLEURY, 2006). 

 

No entanto, Garvin (2002) alerta que a aprendizagem organizacional ainda passa por 

um período de afirmação de sua efetividade em muitas empresas. Tal condição ocorre 
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devido a vários aspectos e um deles passa por discussões utópicas e pomposas de 

alguns pesquisadores a respeito do assunto. Tais discussões, embora positivistas, 

geralmente esbarram na falta de uma estrutura para ação, o que gera desconforto para 

gerentes com mentalidade prática. 

 

Uma dose extra de desconforto é gerada na tratativa do tema quando o assunto é 

tratado na perspectiva de curto prazo, alguns gerentes afirmam que tais práticas 

propiciam mais o aumento do potencial humano do que propriamente dos resultados 

(GARVIN, 2002). 

 

Segundo Garvin (2002), na maioria das organizações a eficiência é uma grande meta, 

que se traduz geralmente através de rotinas bem estabelecidas. Baseado nisso, muitos 

gerentes optam pelo caminho da previsibilidade e da estabilidade, uma vez que são 

orientados a obterem resultados. Sob a perspectiva que possíveis novas ações não 

produzam resultados imediatos e tangíveis, com certeza, este processo será encarado 

com suspeita. 

 

Por essas razões Garvin (2002) afirma que tais conceitos são estreitos em relação à 

aprendizagem organizacional e seus verdadeiros benefícios para as organizações são 

mais práticos e importantes para o resultado final da empresa. 

 

De acordo com Fleury e Fleury (2006), para a criação de uma cultura de aprendizagem 

dentro das organizações, as empresas precisam apoiar-se nas pessoas como base do 

processo. Nesta mesma linha Garvin (2002) assegura que sem indivíduos que 

aprendem não há organizações que aprendem, eles são necessários para o sucesso. 

 

 

2.4 Gestão do Conhecimento e Aprendizagem Organizacional 

 

Fleury (2002, p. 134) ressalta duas implicações a respeito de estudos de aprendizagem 

organizacional e gestão do conhecimento: 
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Primeira, o reconhecimento de que recursos implicam ativos tangíveis e 
intangíveis. Conjunto de habilidades e conhecimento, desenvolvidos através do 
processo de aprendizagem, são ativos que desempenham um papel estratégico 
na “economia do conhecimento”. Segunda, à medida que os recursos 
específicos da empresa recebem maior atenção, questões relacionadas a como 
eles podem ser desenvolvidos tornam-se cada vez mais relevantes e decorrem 
de processos de aprendizagem. 

 

Fleury e Fleury (2006) afirmam que o aprendizado para uma organização é expresso 

através do desenvolvimento de rotinas ou procedimentos relativamente padronizados 

de forma explícita, para lidar com problemas de dimensão interna ou externa. Assim as 

experiências vão sendo incorporadas de forma explícita ou inconscientemente na 

memória organizacional das empresas. 

 

As organizações não possuem cérebros, mas têm sistemas cognitivos e desenvolvem 

rotinas, estas, por sua vez, são incorporadas à memória organizacional das empresas 

(FLEURY, 2002). 

 

Na relação entre gestão do conhecimento e aprendizagem organizacional Fleury (2002) 

defende que o conhecimento deve ser gerenciado de forma a melhorar o desempenho 

da empresa. As organizações precisam descobrir como o processo de aprendizagem 

organizacional deve ser investigado e estimulado para que atenda às necessidades 

estratégicas da empresa, de forma a ser disseminado e aplicado por todos como uma 

ferramenta que fomente o sucesso empresarial.  

 

Entre as várias formas de geração de conhecimento, a aprendizagem ocorre de 

maneira mais duradoura e eficaz em contextos cotidianos da organização, apesar de 

serem mais difíceis de se controlar. De acordo com Lara (2004), existem infinitas 

possibilidades e interação na relação dos indivíduos com as organizações e desses 

com o ambiente externo, que também pode ser fonte geradora de conhecimento. 

Assim, a  interação entre aspectos da organização com o indivíduo contribui com a 

geração de novos significados. 
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Para Allee (1997 apud LARA, 2004), essa troca de conhecimentos entre as diferentes 

dimensões pode ser chamada de redes e comunidades de conhecimento, conforme 

ilustrado a FIG. 4.  

 

 

FIGURA 4 – Redes e comunidades do conhecimento 
Fonte: ALLEE, 1997 apud LARA, 2004, p. 33. 

 

As esferas da FIG. 4 representam os indivíduos, que, por sua vez, formam e trocam 

experiências e conhecimentos, ilustrando a troca de conhecimentos e informações. De 

acordo com Nonaka e Takeuchi (1997), a troca e a criação de novos conhecimentos 

ocorrem através do aspiral do conhecimento. Lara (2004) também afirma que essas 

trocas, que ocorrem nas redes e comunidades de conhecimento, se aplicam a vários 

contextos organizacionais, considerando a transferência e universalisalização do 

conhecimento. 

 

Takeuchi e Nonaka (2008) igualmente remetem ao aspiral do conhecimento para 

ilustrarem as formas de conversão do conhecimento. Este pode se manifestar de várias 

formas, mas um novo conhecimento sempre começa com o indivíduo e através da 

interação do conhecimento individual com a organização gera-se o conhecimento 

organizacional. 
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Fleury e Fleury (2006) afirmam que o conhecimento organizacional é um dos 

compostos da aprendizagem organizacional. No entanto, este se dá a partir de novos 

processos, novas rotinas, novos procedimentos e inovações operacionalizados no 

cotidiano da empresa.  

 

A simples mudança comportamental não quer dizer que a aprendizagem organizacional 

tenha acontecido, Fleury e Fleury (2006) afirmam que este ocorre a partir do momento 

que outros membros da organização podem recuperar esse conhecimento a qualquer 

momento. 

 

No entanto, para Takeuchi e Nonaka (2008), nessa interação entre esferas individuais e 

organizacionais, tanto da aprendizagem quanto da gestão do conhecimento, as 

empresas podem se perder por um motivo simples criado pela confusão de inevitáveis 

discrepâncias de significados. Isto acontece pelo fato de as pessoas não receberem 

novos conhecimento passivamente, cada um possui uma forma de realizar a 

interpretação, adequando os novos conhecimentos a sua própria situação e 

perspectiva. Consequentemente, ocorrem várias mudanças nos significados à medida 

que os novos conhecimentos são difundidos na organização e se isto acontece de 

forma desordenada se torna um problema para a empresa.  

 

Para Sequeira (2008), a geração de conhecimento sempre existiu dentro das 

organizações, porém, na maioria das vezes, tal processo acontece de forma  

inconsciente e sem o reconhecimento do devido valor. 

 

Segundo Takeuchi e Nonaka (2008), se o processo de conversão do conhecimentos for 

devidamente administrado pela empresa, se torna uma rica fonte de geração de novos 

conhecimentos individuais e organizacionais. 

 

Garvin (2000) afirma que as organizações que foram bem sucedidas em suas 

empreitadas organizacionais de aprendizagem devem parte desse sucesso à forma 
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como conseguiram converter novos conhecimentos em novas formas de 

comportamento, que refletiu de maneira positiva na aprendizagem organizacional. 

 

 

2.4.1 Modelo para aprendizagem organizacional 

 

Garvin (2002) afirma que ainda não se conseguiu definir com precisão o que seria uma 

organização que aprende. Muito já se estudou a respeito do tema, mas ainda há uma 

grande falta de entendimento como pode-se ver no QUADRO 1. 

 

QUADRO 1 
Definições de Aprendizagem Organizacional 

C. Marlene Fiol e Marjorie A. Lyles - 

Organizational Learning (1985) 

Aprendizagem organizacional significa o processo 

de aprimoramento das ações através de melhor 

conhecimento e compreensão. 

Daniel h. Kim -                                      

The Link between individual and 

Organizational Learning (1993) 

Aprendizagem organizacional é definida como o 

aumento da capacidade de uma organização em 

realizar ações eficazes. 

George P. Huber - Organizational 

Learning: The Contributing Processes 

and the Literatures (1991) 

Uma entidade aprende se, através de seu 

processamento de informações, a gama de 

comportamentos potenciais é ampliada. 

Chris Argyris - Double Loop Learning in 

Orgaizations (1997) 

Aprendizagem organizacional é um processo de 

detecção e correção de erros. 

Richard L. Daft e Karl E. Weick -                      

Toward a Model of Organizations as 

Interpretation Systems (1984) 

Aprendizagem organizacional é definida como o 

processo pelo qual se desenvolve o conhecimento 

das relações ação-resultado entre a organização e o 

ambiente. 

Barbara Levitt e James G. March -                  

Organizational Learning (1991) 

 Considera-se que as organizações aprendem quando 

codificam inferências da história em rotinas que 

orientam o comportamento. 

Ray Stata -                                 

Organizational Learning - The Key yo 

Management Innovation (1989) 

Aprendizagem organizacional ocorre através de 

insights compartilhados, conhecimento e modelos 

mentais ...[e] se baseia no conhecimento e 

experiências passadas, ou seja, na memória 
Fonte: Adaptado de GARVIN, 2002, p. 11. 

 

De acordo com Garvin (2002), esse conjunto de definições formatam mais propriamente 

conceitos acadêmicos e não ajudam a nortear, necessariamente, quem está imergido 
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nas práticas organizacionais, pois muitos acreditam que a aprendizagem organizacional 

seja comum, enquanto outros creem que as avaliações arbitrárias e falhas sejam 

normas. 

 

Garvin (2002, p. 12) define organização que aprende da seguinte forma, “uma 

organização que aprende é uma organização hábil na criação, aquisição, interpretação 

e retenção de conhecimento, e também na modificação deliberada de seu 

comportamento para refletir novos conhecimentos e insights.” 

 

Garvin (2002) defende que novas ideias são essenciais para que haja aprendizagem, 

às vezes elas são criadas por lampejos, insight e criatividade. Outras fontes podem ser 

informações advindas de centros de pesquisas, artigos ciêntíficos, informações 

externas ao ambiente corporativo, estudos de monitoramento, entre outras, mas tudo 

isso não garante que uma organização que aprenda exista. Os gerentes dessas 

empresas precisam estar preparados para darem significado aos vários dados 

coletados, pois sem a capacidade de interpretação com precisão, ótimas ideias 

permanecem inutilizadas. 

 

Entretanto, o processo não termina com a simples interpretação, o conhecimento 

gerado necessita ser compartilhado e não pode ficar limitado a poucos, ou seja, as 

novas ideias devem ser difundidas por toda a organização, chegando a todos os níveis 

e departamentos da empresa. Nesse contexto o conhecimento gerado passa a integrar 

a memória organizacional, sendo ingressado em políticas, procedimentos e normas, 

para assegurar sua retenção em longo prazo (GARVIN, 2002). 

 

Garvin (2002) demonstra alguns casos de empresas como a General Motors que 

apesar de apresentar a maioria dos requisitos, deixou a desejar na avaliação da 

organização que aprende. Por outro lado, existem organizações que conseguem se 

identificar com maior aderência a esse modelo. Para nortear as empresas quanto a 

esse posicionamento Garvin (2002, p. 40) propõe um teste denominado “a prova de 

fogo”, composto por cinco perguntas a respeito de aprendizagem organizacional. Esse 
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teste não garante a existência de uma organização que aprende, mas a ausência 

desses quesitos levanta grave suspeita quanto à instituição não se tratar de uma 

empresa que aprende: 

a) a empresa possui uma meta definida de aprendizagem? Faz parte da visão das 

organizações que aprendem futuras exigências quanto à aprendizagem;  

b) a empresa é receptiva a informações discordantes? Garvin (2002, p. 40) afirma que 

“Massacrar o mensageiro” que traz notícias ruins ou inesperadas demonstra que o 

ambiente não está receptivo à aprendizagem. Problemas como clientes insatisfeitos, 

avanços dos concorrentes, problemas com tecnologias, desentendimento internos, 

precisam ser tratados pelos gerentes e não simplesmente serem ignorados; 

c) a empresa evita erros repetidos? Organizações que refletem sobre experiências 

passadas e as transforma em lições úteis, compartilhando esse aprendizado de forma a 

auxiliar a organização a não cometer os mesmos erros do passado, é um grande sinal 

que o aprendizado se mostra efetivo. Entretanto, um ponto merece atenção, a 

mentalidade que um problema produtivo leve a insights, reflexões, acréscimo de 

conhecimento que será acumulado pela organização. Sucesso improdutivo ocorre 

quanto tudo vai bem, porém, não se sabe explicar o por quê; 

d) a empresa perde conhecimentos críticos toda vez que sai uma pessoa-chave? 

Aposentadoria, perda de profissional para o mercado, morte, entre outros 

acontecimentos geram grandes transtornos quando conhecimentos cruciais estavam de 

forma tácita, inarticulada ou não compartilhada para a organização e para evitar esses 

problemas as organizações que aprendem buscam transformar o conhecimento em 

propriedade comum; 

e) a empresa age com base naquilo que sabe? Novas descobertas e adaptação de 

comportamentos diante de novas perspectivas do conhecimento são características das 

organizações que aprendem, pois não visualizam a geração do conhecimento como 

uma simples reposição. 

 

Garvin (2002) afirma que o processo de mudança organizacional para uma perspectiva 

de uma empresa que aprende não é simples, depende muito de modificações de 

atitude, compromissos e processos gerenciais cuidadosamente cultivados que, ao longo 
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do tempo, se incorporam ao cotidiano da empresa de forma lenta e contínua. 

Entretanto, para uma empresa que queira se tornar uma organização que aprende o 

autor propõe que sejam respondidas três perguntas básicas:  

a) quais são os nossos desafios e oportunidades mais prementes? 

b) o que precisa-se aprender para superar os desafios e tirar proveito das 

oportunidades? 

c) como os conhecimentos e habilidades necessários podem ser adquiridos? 

 

De acordo com Garvin (2002), para a primeira pergunta muitas organizações já 

possuem respostas com base em seu planejamento anual estratégico. Muitos gerentes, 

para montarem a base do planejamento, realizam previamente um levantamento de 

forças e fraquezas e elaboram uma lista correspondente de oportunidades e ameaças, 

o que é denominado de análise de forças, oportunidades, fraquezas e ameaças 

(FOFA). 

 

Quanto à segunda questão, a maioria dos gerentes são orientados a montarem um 

plano de ação para solucionarem problemas e novos desafios, raramente buscam 

novos conhecimentos e informações para prosseguirem de maneira bem informada, 

embora novos conhecimentos sejam sempre necessários para a obtenção de 

progresso. 

 

Por último, para se ter a resposta da terceira pergunta, a identificação explícita de 

necessidades de aprendizagem conduz naturalmente a essa resposta, novas ideias 

devem ser promovidas e ativamente perseguidas, pois os gerentes precisam aprender a 

perguntar e a estimular a manifestação dessas ideias, que podem produzir resultados 

diferentes dependendo do contexto. 

 

Ainda de acordo com Garvin (2002), para cada caso as estratégias de aprendizagem 

podem apresentar resultados diferentes, mas a partir do momento que são feitas as três 

perguntas em um ambiente organizacional, há uma concordância que a aprendizagem 

pode ser administrada e os novos conhecimentos não aparecem por acaso, precisam 
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ser estimulados e apenas com a interação com a prática surgem as organizações que 

aprendem. 

 

Assim, conforme afirmado por Garvin (2002), os novos conhecimentos precisam de um 

ambiente favorável, os autores Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) concordam quanto a 

esse aspecto do ambiente capacitante para a criação de conhecimento, conforme 

modelo defendido por esses autores.  

 

 

2.4.2 Modelo para gestão do conhecimento 

 

 

Para se falar em gestão do conhecimento, de acordo com Von Krogh, Ichijo e Nonaka 

(2001), é necessário realizar a divisão dos termos que formam a expressão. Quando se 

discursa sobre gestão, geralmente implica em controle de processos. Para esta nova 

perspectiva a gestão do conhecimento assume um papel mais amplo, onde o aspecto 

da gestão ligada ao termo compreende criar condições e ambiente propício para a 

capacitação para conhecimento.  

 

A gestão do conhecimento ou a criação do conhecimento tem sido objeto de muita 

discussão no mundo dos negócios, para tentar denominar essa opção estratégica das 

organizações ligadas ao conhecimento. Para Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001), a 

criação do conhecimento seria o termo mais adequado, pois nesta nova perspectiva a 

gestão do conhecimento assume um papel mais amplo, onde o aspecto da gestão 

ligada ao termo compreende criar condições e ambiente propício para a capacitação 

para conhecimento. 

 

No entanto, essa discussão não se trata apenas de modificação no termo ligado ao 

conhecimento, trata-se de se obter sucesso com o propósito do conhecimento. Tal 

mudança é muito mais abrangente e vai além da criação de uma cultura que valorize o 

aprendizado, muitas organizações, na busca pela criação do conhecimento, têm se 
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confundido com um excesso de ênfase na tecnologia da informação ou em outras 

ferramentas de mensuração (VON KROGH; ICHIJO; NONAKA, 2001). 

 

Na perspectiva de Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001), os gerentes devem promover a 

criação de conhecimento ao invés de tentarem controlá-lo e esse processo é chamado 

de “capacitação para o conhecimento”, reuni um conjunto de atividades organizacionais 

que afetam, de maneira positiva, a criação do conhecimento.  

 

Como umas das referências para possibilitar a criação do conhecimento Von Krogh, 

Ichijo e Nonaka (2001) vão além das tradicionais teorias da gestão do conhecimento e 

identificam cinco capacitadores do conhecimento que devem ser identificados nas 

organizações: instilar a visão do conhecimento; gerenciar conversas; mobilizar os 

ativistas do conhecimento; criar o contexto adequado; mobilizar o conhecimento local. 

 

Analisando cada um desses itens Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) afirmam o 

seguinte:  

a) instalar a visão do conhecimento: este item legitima as iniciativas de criação do 

conhecimento por toda a empresa, pois a nitidez da visão estimula a melhor utilização 

do conhecimento e ajuda a consolidar o processo de transferência do conhecimento em 

si; 

b) gerenciar as conversas: qualquer que seja a fase de criação do conhecimento, os 

bons relacionamentos eliminam do processo componentes de desconfiança, medo e 

consequentemente derrubam barreiras pessoais e organizacionais, ou seja, conversas 

eficazes proporcionam maior grau de criatividade; 

c) mobilizar os ativistas do conhecimento: este item dá ênfase às pessoas que 

iniciam e coordenam os processos de criação do conhecimento nas organizações. 

Esses indivíduos possuem condições de encontrar redundâncias ou sinergias positivas 

no novo conhecimento explícito, ajudando assim cada grupo ou organização a alinhar 

seu trabalho com a visão geral; 

d) criar o contexto adequado: este item possui uma ligação muito estreita com a 

estrutura da empresa, pois a maneira como se constituem e interagem as equipes no 
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âmbito mais amplo de uma organização, determina a extensão em que se valoriza o 

conhecimento. Vale ressaltar que o desenvolvimento do contexto adequado é a 

transformação da capacitação para o conhecimento, sobretudo, baseando-se no 

alinhamento com a estratégia da organização; 

e) mobilizar o conhecimento local: este item é o mais importante, pois enfatiza a 

disseminação do conhecimento em todos os níveis da empresa. Quando a criação e a 

utilização estão segregadas no tempo e no espaço esse item faz o papel de unificá-los, 

fomentando o conhecimento organizacional. 

 

Além desses capacitadores o foco em relacionamento é necessário, mas apesar de 

parecer óbvio, muitas organizações não conseguem que esse item esteja em harmonia 

com o ambiente corporativo dos negócios, pois a arena global nunca esteve tão 

competitiva (VON KROGH; ICHIJO; NONAKA, 2001). 

 

Como parte da criação do conhecimento, Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) afirmam 

que um contexto capacitante pode contribuir com esse desenvolvimento. Esse contexto 

pode ser físico, virtual, mental ou os três ao mesmo tempo, pois o conhecimento, 

diferentemente de dados e informações, depende muito do contexto. 

 

No entanto, Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001), balizando-se nos desafios e na 

complexidade em torno da criação desse contexto, propõe a divisão do processo de 

criação do conhecimento em cinco fases: compartilhamento do conhecimento tácito; 

criação de conceitos; justificativa de conceitos; construção de protótipos; nivelamento 

de conhecimentos. 

 

Quando essa divisão é levada para o dia a dia de uma organização o compartilhamento 

tácito exige que as pessoas dividam também suas crenças pessoais sobre determinada 

situação. Neste momento a justificativa se torna pública formando para os demais 

membros um novo conceito a respeito dessa situação, cada indivíduo se defronta com o 

desafio de justificar suas próprias crenças com o novo conceito formado e seria este o 
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ponto mais fraco da criação do conhecimento, quando ele passa pela explicação, 

persuasão e coesão humana (VON KROGH; ICHIJO; NONAKA, 2001). 

 

Essa fragilidade significa que o processo deve ser amparado por várias atividades que 

criem condições para que ele ocorra, apesar dos obstáculos. Von Krogh, Ichijo e 

Nonaka (2001) afirmam que avaliando a perspectiva geral, a capacitação para o 

conhecimento abrange um conjunto de atividades organizacionais, evidente que é útil 

desmembrar esses processos, mas ela deve ser vista de maneira circular, objetivando a 

ampliação do potencial de criação de conhecimento da empresa. 

 

Nessa perspectiva Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) analisam a intensidade que cada 

capacitador afeta na criação do conhecimento com um modelo chamado “A grade 5 x 

5”, conforme se pode analisar no QUADRO 2. 

 

QUADRO 2 
Fases da criação do conhecimento (A Grade 5 x 5) 

 
Fonte: VON KROGH; ICHIJO; NONAKA, 2001, p. 18. 

 

Com esse cruzamento de conceitos Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) afirmam que a 

grade 5 x 5 revela dois elos entre a capacitação para o conhecimento e a criação de 

conhecimento. O primeiro ponto é que todos os cinco capacitadores exercem forte 

influência sobre a nivelação do conhecimento e o segundo é que o gerenciamento de 

conversas, que se mostra com forte influência nas cinco fases da criação do 

conhecimento, demonstra a ênfase e a importância da solicitude na organização e no 

estreitamento de relacionamentos. 
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De acordo Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001), o gerenciamento de conversas se mostra 

como o ponto-chave da criação do conhecimento. Em qualquer fase que seja do 

processo as boas conversas quebram as convencionais barreiras dos 

desentendimentos, das desconfianças e estimulam o compartilhamento de 

conhecimento tácito e a criação e justificação de conceitos, além de serem essenciais 

para o desenvolvimento de protótipos, por fim, ajudam, de forma bastante eficaz, a 

distribuir o conhecimento por vários níveis organizacionais. 

 

Seguindo com análise do impacto que os capacitadores do conhecimento exercem nas 

fases de criação do conhecimento, Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) afirmam que a 

visão do conhecimento tem um impacto relativamente baixo no compartilhamento do 

conhecimento tácito, no entanto, a visão formulada contribui para articular, com eficácia, 

a criação de novos conceitos e, mais importante ainda, na justificação desse conceito 

que ajuda a empresa a concretizar a construção dos protótipos da visão do 

conhecimento. 

 

O terceiro capacitador segundo Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001), ajuda a alcançar 

maior participação no processo de justificação de conceitos e de construção de 

protótipos, além de influenciar na criação de conceitos. O quarto capacitador, que é a 

geração de um contexto adequado, afeta as cinco fases da criação do conhecimento, 

sobretudo a de justificação de conceitos e de nivelamento do conhecimento. 

 

O último capacitador, embora os membros de uma equipe ou organização devam 

participar das cinco fases da criação do conhecimento, tem o papel de unificar e 

fomentar o conhecimento organizacional (VON KROGH; ICHIJO; NONAKA, 2001). 

 

Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) afirmam que para muitos gerentes a importância do 

conhecimento nas organizações e todo o movimento da gestão do conhecimento se 

resumem em aspectos práticos do ambiente dos negócios. Entretanto, para se falar em 
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conhecimento como vantagem competitiva ou tê-lo como diferenciação de mercado é 

necessário que a sua criação faça parte do referencial estratégico da empresa. 

 

Quando se trata de gestão estratégica, a maioria das discussões se concentra em 

resultados e objetivos quantificáveis, sendo esse o elo entre duas propostas tão 

diferentes. A criação do conhecimento ligado à estratégia da organização possibilita aos 

gerentes manterem os “pés no chão” durante um processo que possa parecer caótico e 

incontrolável (VON KROGH; ICHIJO; NONAKA, 2001). 

 

No entanto, nesse conflito entre situações de resultados tangíveis e intangíveis do 

planejamento estratégico, muitas organizações se perdem no diagnóstico desses 

diferenciais e com foco em controlar suas operações em curto prazo, comprometem, 

sem saber, seu desempenho no futuro. Com isso deixam de serem impulsionadas para 

novos mercados, novas áreas de produtos e negócios e, considerando a alta velocidade 

das transações multinacionais e do desenvolvimento de produtos, não asseguram a 

sobrevivência organizacional. 

 

Ainda de acordo com Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001), para reduzir esses impactos 

na gestão é necessário a divisão da criação do conhecimento em duas estratégias 

básicas: 

a) estratégia de sobrevivência – exploração do conhecimento para manutenção do 

nível de sucesso e desempenho, assegurando a rentabilidade no presente. Acentua os 

pontos fortes da organização e atenua os pontos fracos da empresa; 

b) estratégia de avanço – ênfase no futuro e na melhoria do desempenho que 

constrói a rentabilidade da organização no futuro. Reforçam os pontos fortes e tentam 

eliminar os pontos fracos da futura base de recursos e conhecimentos da empresa. 

 

No QUADRO 3 Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) mostram as diferentes perspectivas 

entre a estratégia de sobrevivência e a estratégia de avanço: 
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QUADRO 3 
Referencial estratégico para o conhecimento 

 
Fonte: VON KROGH; ICHIJO; NONAKA, 2001, p. 93 

 

Quando a organização concebe as estratégias de sobrevivência trabalha-se com uma 

imagem bem clara do ambiente de negócios conhecido. No entanto, a perspectiva 

desse modelo de estratégia tenta garantir o poder de negociação com clientes e 

fornecedores, tendo como base o posicionamento bem sucedido em termos de produto-

mercado em comparação com os concorrentes e buscando atender às expectativas dos 

stakeholders (detentores de interesses) da empresa, que seriam a sociedade em geral, 

a comunidade local, os empregados e o governo. 

 

Ainda de acordo com Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001), as estratégias de 

sobrevivência também buscam dificultar a entrada de novos concorrentes no mercado, 

preparam a empresa para reagir e se planejar previamente aos possíveis substitutos de 

seus produtos. 

 

Na concepção das estratégias de avanço Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) afirmam 

que a necessidade de base dessa estratégia é a criatividade, na qual devem ser 
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consideradas novas imagens da empresa e de seu ambiente de negócios. Na 

concepção de estratégias de avanço deve-se contar com a visão das pessoas de nível 

médio e também da linha de frente, para assim se ter uma noção do conjunto do 

negócio, elas não devem ser elaboradas apenas com base na visão dos gerentes e da 

alta direção da organização. 

 

As estratégias de avanço buscam vislumbrar aspectos do ambiente atual de negócios 

com a intenção de promover o domínio sobre o ambiente futuro, esboçam a maneira 

como a empresa seria capaz de influenciar a evolução do setor, com o objetivo de 

aumentar seu poder de negociação com clientes e fornecedores potenciais. As 

estratégias de avanço identificam quais são os principais concorrentes e as possíveis 

reações deles diante das iniciativas adotadas pela organização (VON KROGH; ICHIJO; 

NONAKA, 2001). 

 

Entretanto, as estratégias de avanço promovem a criação de novos conceitos de 

produtos e serviços, mostram qual o melhor posicionamento dos produtos no mercado 

em comparação aos concorrentes. Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) também afirmam 

que as estratégias de avanço indicam como atender às expectativas futuras dos vários 

stakeholders da empresa. 

 

O fator conhecimento assume papel importante nas duas estratégias, apesar de serem 

papéis muito distintos dependendo da estratégia. Para estratégias de sobrevivência a 

transferência de conhecimento permeia o ambiente estratégico e para estratégias de 

avanço geralmente se tem a condição de criação de novos conhecimentos, sendo que o 

segundo vislumbra desenvolvimento de vantagens competitivas sustentáveis em longo 

prazo (VON KROGH; ICHIJO; NONAKA, 2001). 

 

Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) afirmam que os gerentes sempre tendem a 

abordarem, de forma mais enfática, as práticas de sobrevivência, mas isto se dá por 

motivos racionais baseados em situações concretas de medo, ansiedade e ameaça à 

autoimagem. Várias podem ser as razões que justifiquem essa opção a primeiro 
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momento e de fato em ambientes estáveis a empresa consegue prosperar apenas com 

estratégias de sobrevivência. 

 

No entanto, sem pensar em perspectivas futuras ou em estratégias de avanço a 

empresa tende a viver sempre nesse ambiente de incertezas, ou seja, a preocupação 

apenas com a sobrevivência pode colocar em risco o próprio futuro organizacional. Para 

se buscar o equilíbrio adequado entre as duas estratégias Von Krogh, Ichijo e Nonaka 

(2001) propõem os seguintes questionários: 

Estratégias de Sobrevivência:  

a) como mudar a estratégia de sobrevivência para sustentar ou elevar o nível de 

rentabilidade? 

b) que concorrentes atuais e potenciais estão começando a implementar estratégias 

de sobrevivência semelhantes? 

c) quais as atuais fontes de vantagem competitiva e como aprimorá-las para 

sustentar essa vantagem competitiva ao longo do tempo? 

d) como reter o valor e a singularidade dos conhecimentos da empresa e ao mesmo 

tempo defendê-los contra tentativas de imitação ou substituição pelos concorrentes? 

Como transferir conhecimentos exclusivos e públicos entre diferentes produtos, 

mercados, negócios e unidades organizacionais com mais eficácia do que nossos 

concorrentes? 

 

Estratégias de Avanço: 

a) em que deve consistir a estratégia de avanço para garantir os níveis de 

rentabilidade no futuro? 

b) que concorrentes seriam capazes de implementar estratégias de avanço 

semelhantes?  

c) quais devem ser as futuras fontes de vantagem competitiva e como torná-las 

sustentáveis? 

d) como criar novos conhecimentos que se transformem em fontes de vantagem 

competitiva sustentável? Quais devem ser os elementos desses conhecimentos? Como 

tornar esses conhecimentos difíceis de imitar e substituir já no início do processo de 
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criação, em outras palavras, de que maneira usar o conhecimento próprio como fonte 

de vantagem competitiva? Como transferir novos conhecimentos entre produtos, 

mercados, negócios e unidade organizacionais? 

 

Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) fazem um alerta quanto à formulação dessas 

perguntas, é necessário se ter em mente cinco pontos básicos. O primeiro seria a 

equipe gerencial submeter-se a um processo de visualização do conhecimento futuro, 

não apenas de negócios futuros, precisa-se buscar uma visão holística em toda a 

esfera do empreendimento, que seria a de sucessos do planejamento e também de 

tratamento de possíveis contratempos ao longo do caminho. 

 

A segunda regra seria que não existem autoridades naturais no futuro. No ambiente 

coorporativo todos os profissionais possuem uma bagagem profissional e esta, na 

maioria das vezes, serve como balizamento de planejamento e, para tanto, se deve 

buscar uma perspectiva com outras opiniões, mesclando a montagem com pontos de 

vistas de jovens participantes que cultivem ideias não convencionais. 

 

O terceiro ponto afirma que as estratégias de avanço requerem escala. Precisa-se 

analisar o conhecimento em categorias amplas, com o intuito de propiciar perspectivas 

mais completas. 

 

Vale à pena ressaltar o quarto ponto que aborda a respeito de conversas sobre 

estratégia, é um bom recurso para a empresa e representa o berço do futuro 

organizacional no mais puro sentido do termo. 

 

Por último, Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) afirmam que é necessário não se prender 

demasiadamente ao passado, o desafio dos gerentes é conseguir o equilíbrio entre o 

pensamento de sobrevivência e o pensamento de avanço na prática diária, ou seja, 

honrar o passado, mas ficar atento ao futuro. 
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2.5 Contribuição do Referencial Teórico para a Pesquisa 

 

 

O referencial teórico possibilitou um embasamento na literatura para esta pesquisa 

acerca das áreas de gestão do conhecimento e aprendizagem organizacional. O marco 

teórico da pesquisa é composto pelos autores Garvin (2002) e Von Krogh, Ichijo e 

Nonaka (2001), com a utilização de seus conceitos sobre aprendizagem organizacional 

e gestão do conhecimento, respectivamente. 

 

Garvin (2002) propõe, em seu modelo de aprendizagem organizacional, o que ele 

denomina de “prova de fogo”, que tem como objetivo principal fazer com que as 

organizações se questionem a respeito de cinco aspectos relacionados à aprendizagem 

organizacional e, assim, tem o intuito de contribuir com a elucidação de práticas a 

respeito do tema e tentar trazer respostas a respeito de sucessos e fracassos quanto ao 

comportamento exigido de gerentes e funcionários em uma organização que aprende.    

 

Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) propõem uma nova perspectiva a respeito da gestão 

do conhecimento, devido a abordagens organizacionais controversas que levaram o 

assunto a ser questionado no mundo dos negócios. Tal proposta passa pela mudança 

da gestão do conhecimento para a criação do conhecimento, isso pela característica do 

conhecimento não ser gerenciável, conforme significado base da palavra gestão. 

 

Para defesa desse modelo Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) propõem a análise do 

conhecimento passando pelo cruzamento das fases do conhecimento, juntamente com 

a influência dos capacitadores do conhecimento. Com base nesse diagnóstico parte-se 

para a proposta do conhecimento como item pertencente à visão estratégica da 

empresa em duas perspectivas: estratégias de sobrevivência e estratégias de avanço. 

 

O próximo capítulo apresenta a metodologia de pesquisa utilizada neste trabalho.  
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3 METODOLOGIA 

 

 

A metodologia tem por objetivo captar a realidade, questionando a cientificidade da 

produção tida como científica, lançando o desafio da comprovação daquilo que se crê 

ser científico (GRESSLER, 2004). 

 

Nos capítulos anteriores foram pesquisadas referências bibliográficas que balizaram o 

desenvolvimento deste trabalho e neste capítulo serão mostrados os métodos e as 

técnicas, com apresentação do tipo de pesquisa e da abordagem metodológica, as 

unidades de análise e observação e a coleta de dados. 

 

 

3.1 Caracterização do Tipo de Pesquisa 

 

 

De acordo com Vergara (2003), existem vários tipos de pesquisa, entretanto para a 

proposta em questão, existem dois critérios básicos que seriam quanto aos fins e 

quanto aos meios de realização da investigação. 

 

Quanto aos fins o presente estudo trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva. 

Para Vergara (2003), a pesquisa exploratória tem por natureza a sondagem e a 

pesquisa descritiva expõe características de determinado fenômeno.  

 

Para Yin (2001), a pesquisa exploratória desenvolve, esclarece e altera conceitos de 

acordo com novas possíveis teorias, modelos e hipóteses em estudos posteriores. 

 

Para Marconi e Lakatos (2000), a pesquisa descritiva se refere à investigação de base 

empírica que tem por finalidade a análise ou formatação de característica dos fatos. 
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Quanto aos meios se trata de um estudo de caso. De acordo com Vergara (2003), o 

estudo de caso tem característica de profundidade e detalhamento, pode ou não ser 

realizado em campo, sendo circunscrito a organizações, comunidades, países e daí por 

diante. 

[...] estudo de caso como estratégia de pesquisa compreende um método que 
abrange tudo – com lógica de planejamento incorporando abordagens 
específicas à coleta de dados e à análise de dados. Nesse sentido, o estudo de 
caso não é nem uma tática de para a coleta de dados nem meramente uma 
característica do planejamento em si, mas uma estratégia de pesquisa 
abrangente (YIN, 2001, p. 33). 

 

Para Gressler (2004), o estudo de caso é uma pesquisa profunda que busca a 

perspectiva holística a respeito do indivíduo pesquisado. Nessa modalidade o caso não 

é fragmentado, isolado em partes, pois todos os elementos estão inter-relacionados. 

Baseia-se na variedade de fontes de informação e procura englobar diversos pontos de 

vista a respeito de uma dada situação. 

 

A abordagem utilizada na pesquisa foi qualitativa. Segundo Gressler (2004), os 

métodos da pesquisa qualitativa são múltiplos, interativos e humanísticos, o processo 

de investigação emerge do contexto estudado, ao invés de ser pré-fixado. “A 

interpretação dos resultados desponta como totalidade de uma especulação que tem 

como base a descrição de um fenômeno em um contexto.” (GRESSLER, 2004, p. 86). 

 

 

3.2 Unidade de Análise e de Observação 

 

 

A unidade de análise utilizada foi a empresa Conexões Santa Marta e a unidade de 

observação foram pessoas que ocupam cargos de gestão tanto administrativa quanto 

operacional. 

 

O grupo entrevistado foi composto por 8 gestores que respondem por algum 

departamento da empresa, sendo 2 diretores, 2 pessoas que fazem parte da equipe de 
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vendas, 1 responsável pela área de compras e 3 pessoas que estão ligadas à parte 

operacional. 

 

Dos dois sócios diretores um é o Diretor Administrativo/Financeiro, que possui formação 

em técnico de contabilidade e o outro é o Diretor Operacional/Comercial, que possui 

segundo grau completo.  

 

Dentre as demais pessoas entrevistadas estão um Gerente Comercial, um Gerente de 

Planta e um Gerente de Operações. O Gerente Comercial possui formação em 

engenharia mecânica e três pós-graduações, o Gerente de Planta possui formação 

também em engenharia mecânica e duas pós-graduações. O Gerente de Operações 

possui curso técnico de mecânica industrial e está se graduando em engenharia de 

produção. 

 

Os outros entrevistados foram um Coordenador de Produção, um Coordenador 

Comercial e um Responsável pela área de Compras. Como informação complementar 

não existem outros funcionários na área de Compras. Todos possuem como formação 

segundo grau completo. 

 

Tanto o Gerente de Planta, quanto o Gerente Comercial possuem experiências em 

cargos de gestão em outras empresas do mesmo seguimento, a visão apresentada se 

mostra referenciada nessas experiências passadas que enriqueceram o conjunto de 

análise para a entrevista.  

 

 

3.3 Coleta de Dados  

 

 

A entrevista foi elaborada com base no modelo das cinco perguntas da “prova de fogo” 

da aprendizagem organizacional de Garvin (2002) e no modelo de criação do 

conhecimento de Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001).  
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Especificamente no APÊNDICE 2 consta o roteiro de entrevista que foi elaborado com 

base nos seguintes modelos: 

a) modelo das cinco perguntas da “prova de fogo” da aprendizagem organizacional 

de Garvin (2002);  

b) três perguntas de apreciação das organizações que aprendem, também 

conforme Garvin (2002); 

c) modelo de criação do conhecimento de Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) para 

estratégias de sobrevivência; 

d) modelo de criação do conhecimento de Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) para 

estratégias de avanço. 

 

As entrevistas foram realizadas nas dependências da empresa Santa Marta na cidade 

de Santa Luzia, durante uma semana. Todas as entrevistas foram gravadas e cada 

entrevista durou, em média, 55 minutos gerando, no total, mais de 7 horas de gravação. 

 

 

3.4 Estratégia de Análise 

 

 

O QUADRO 4 apresenta a estratégia utilizada na análise dos dados, correlaciona os 

objetivos específicos propostos nesta pesquisa com os autores que dão sustentação 

teórica ao assunto abordado e os instrumentos de coleta de dados correspondentes. 
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QUADRO 4 
Estratégia de análise de dados 

 
Objetivos específcios Autores Instrumento de 

coleta de 
dados 

Fonte 
de dados 

Identificar na literatura os 
principais modelos a 
respeito de gestão do 
conhecimento e 
aprendizagem 
organizacional. 

 

Davenport e Prusak (1998), 
Nonaka e Takeuchi (2004), 
Terra (2001), Lara (2004), 
Macedo et al. (2010), Rosini 
e Palmisano (2003), 
Mumford (2001), Fleury e 
Fleury (2002), Garvin 
(2002) e Zanelli (2008) 

Pesquisa 
bibliográfica 

Referencial 
Teórico 

Avaliar se a empresa em 
estudo é uma organização 
de aprendizagem, conforme 
modelo de Garvin. 
 
 

Garvin (2002) Entrevista 
Entrevista 
Estrutura 

(Apêndice 2) 

Identificar as práticas de 
gestão do conhecimento 
utilizadas na empresa, com 
base no modelo de Von 
Krogh, Ichijo e Nonaka. 
 

Von Krogh, Ichijo e Nonaka 
(2001)  

Entrevista 
Entrevista 
Estrutura 

(Apêndice 2) 

 
Identificar como a 
aprendizagem 
organizacional e a gestão do 
conhecimento podem 
contribuir na estratégia atual 
e futura dos negócios. 
 

Von Krogh, Ichijo e Nonaka 
(2001) e Garvin (2002) 

Entrevista e 
Bibliografia 

Entrevista 
Estrutura 

(Apêndice 2) 

  
  

Fonte: Elaborado pelo autor da pesquisa. 

 

As informações obtidas através dos instrumentos de coleta de dados foram tratadas 

através da técnica de análise de conteúdo de acordo com Gressler (2004). 
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4 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA  

 

 

Conforme o APÊNDICE 3 e também através do site da empresa, foram levantadas as 

principais informações históricas e de caracterização da Conexões Santa Marta, objeto 

de estudo de caso deste trabalho. 

 

A Conexões Santa Marta foi fundada em junho de 1974 no Bairro São Francisco em 

Belo Horizonte, composta basicamente pelos quatro irmãos da família Ferreira e com 

apenas um torno deu-se início às atividades. 

 

De acordo com entrevista apresentada no APÊNDICE 3 e realizada com o Diretor 

Industrial/Comercial, a empresa começou fazendo inicialmente rosca em tubos, algum 

tempo depois observou-se que havia necessidade de colocar luvas na rosca de alguns 

tubos e, nesse momento, vislumbrou-se a oportunidade de fabricá-las também. Em 

seguida, percebeu-se um mercado para eletrodutos e por último, nessa etapa de 

crescimento inicial, montou-se a galvanização. 

 

A FIG. 5 mostra, para melhor entendimento, o que seriam as luvas galvanizadas, 

conforme produto produzido pela Santa Marta.  

 

 

FIGURA 5 – Luvas galvanizadas 
Fonte: http://conexoessantamarta.com.br/site/category/produtos/. 

http://conexoessantamarta.com.br/site/category/produtos/


60 

 

 

 

Na FIG. 6 pode-se ver os tubos galvanizados com a montagem das luvas, também 

galvanizadas, e prontos para serem expedidos para os clientes. 

 

 

FIGURA 6 – Tubos montados com luvas galvanizadas 
Fonte: http://conexoessantamarta.com.br/site/category/produtos/. 

 

Na FIG. 7 pode-se ver os eletrodutos, já acabados e prontos para serem expedidos 

para clientes. 

 

 
FIGURA 7 – Eletrodutos galvanizados 
Fonte: http://conexoessantamarta.com.br/site/category/produtos/. 

http://conexoessantamarta.com.br/site/category/produtos/
http://conexoessantamarta.com.br/site/category/produtos/
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Desde 2010 a principal linha de produtos da Santa Marta são tubos galvanizados, 

eletrodutos, luvas galvanizadas, andaimes, trefilados, ferragens e também trabalha com 

prestação de serviços.  

 

Com o passar dos anos um dos irmãos vendeu sua parte no negócio e atualmente a 

empresa é formada pelos outros três sócios, um deles responde pela Diretoria 

Administrativa/Financeira, outro responde pela Diretoria Industrial/Comercial e o outro 

sócio também responde pela Diretoria Industrial. Mas, em geral, a maioria das decisões 

de todas as áreas precisam ser discutidas entre os três sócios. 

 

Ao longo de sua história a Santa Marta sempre teve à frente das operações, em geral, 

os sócios da empresa, mas a partir do final da década de 1990, com o crescimento da 

organização, houve a necessidade de promover pessoas que trabalhavam na empresa 

para atuarem em alguns cargos de liderança na produção. 

 

Devido ao crescimento dos negócios a Santa Marta mudou-se para um novo parque 

industrial na cidade de Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas 

Gerais. No final da década de 1990 já se tinha a figura de um Gerente de Produção, 

profissional este que não fazia parte da família e possuía uma boa experiência no 

segmento de atuação da empresa. 

 

 Em 2001 ocorreu a contratação de um profissional experiência internacional no 

seguimento de atuação da Santa Marta. O objetivo da contratação desse profissional foi 

auxiliar a diretoria no processo de desenvolvimento gerencial da empresa. Com o apoio 

da diretoria essa pessoa contratada realizou muitas mudanças e implantou, em 2010, a 

ISO 9001, uma certificação que projetou a organização para novas oportunidades 

comerciais, devido à exigência do mercado. 

 

Em 2013, com a reestruturação gerencial pela qual a Santa Marta está passando, esse 

profissional se tornou o Gerente de Planta, isto devido aos sócios estarem se afastando 
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das rotinas operacionais, assumindo um papel mais estratégico e deixando a delegação 

de atividades ao corpo gerencial, que está sendo montado. 

 

Nessa nova estrutura houve a nomeação de um Gerente Operacional, que atuava na 

área de ferramentaria e agora reporta-se ao Gerente de Planta. Reportando-se a esse 

Gerente Operacional foi nomeado um Coordenador de Produção para apoio ao novo 

modelo de Gestão Industrial. 

 

Em 2013 também houve a contratação de um Gerente Comercial com ampla formação 

acadêmica e com experiência profissional em uma empresa concorrente da Santa 

Marta, essa contratação significou a saída do Diretor Industrial/Comercial da linha de 

delegação direta com a equipe comercial. 

 

A FIG. 8 mostra o atual organograma adotado na empresa após as mudanças 

ocorridas, principalmente a partir de 2013, e que ainda estão acontecendo. 

 

 

FIGURA 8 – Organograma funcional (Base – abr/13) 
Fonte: Indústria Dados da pesquisa. 
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Atualmente a empresa possui cerca de 110 funcionários e um faturamento anual em 

torno de R$ 32 milhões. 

 

De acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE, 2009), as empresas do segmento industrial que possuem até 19 funcionários 

são consideradas microempresas. Organizações com até 99 funcionários são 

consideradas empresas de pequeno porte e acima disso empresas de médio porte, no 

entanto, não faz parte do escopo de trabalho do Sebrae o atendimento a essas 

organizações, por isso a classificação somente de empresas de pequeno e médio porte.  

 

No entanto, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES, 2013), 

possui uma classificação de porte das empresas baseada no faturamento, organizações 

com faturamento anual entre R$16 milhões (dezesseis milhões de reais) e R$92 

milhões (noventa e dois milhões de reais) são consideradas empresas de médio porte. 

Então, para referência quanto à classificação do porte da organização em estudo, será 

utilizada a classificação do BNDES, que enquadra a Santa Marta em empresa de médio 

porte. 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar as informações obtidas através das 

entrevistas realizadas e também analisar a aderência das práticas de gestão utilizadas 

na empresa Santa Marta, frente aos modelos de Aprendizagem Organizacional e de 

Gestão do Conhecimento utilizados neste trabalho. 

 

 

5.1 Análise das Práticas de Aprendizagem Organizacional  

 

 

Conforme descrito no referencial teórico e também na estratégia de análise de dados, o 

modelo de aprendizagem organizacional proposto por Garvin (2002) foi utilizado como 

referencial da entrevista com os funcionários da organização em estudo. O roteiro de 

entrevistas foi baseado em perguntas propostas por esse autor e denominadas de 

“prova de fogo”, composto por 5 perguntas. 

 

 

5.1.1 Meta de aprendizagem  

 

 

A primeira pergunta realizada foi quanto à existência ou não na empresa, de uma meta 

de aprendizagem. Todos os entrevistados responderam que não existe uma meta de 

aprendizagem definida.  

 

O Gerente Comercial afirma que dois fatores contribuem para esse cenário vivido pela 

empresa, o primeiro trata-se da ausência de políticas de recursos humanos para dirigir 

as iniciativas ligadas à aprendizagem. O segundo fator se refere à característica familiar 

da gestão do negócio, alguns cargos ocupados na organização foram preenchidos com 

base em necessidades diversas e não propriamente no conhecimento ou na expertise 
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necessária para a função e assim, a afinidade prevalece em relação a conhecimentos e 

habilidades. Então, devido ao vínculo familiar ou de amizade os aspectos de 

aprimoramento e ganho de conhecimentos podem ficar em segundo plano diante do 

clima organizacional e das rotinas da empresa. 

 

No entanto, na visão dos dois Diretores entrevistados esse item necessita ser 

trabalhado e ganhar mais ênfase no dia a dia da organização, para o Diretor 

Industrial/Comercial, atualmente faz parte da visão, em longo prazo, o crescimento da 

empresa e pensando nisso a equipe precisa ser capacitada para esse desafio. 

 

Na visão do Diretor Administrativo o cenário corporativo está se tornando muito mais 

exigente a cada dia e por mais que todos tenham trabalhado muito no passado para 

chegarem até aonde chegaram, hoje apenas isto não é o suficiente. O cenário atual e 

as perspectivas futuras do negócio exigem que até mesmo os diretores da empresa 

busquem novos conhecimentos e estejam envolvidos nas metas de aprendizagem.  

 

Conforme abordado no início deste capítulo, todos os 8 entrevistados responderam que 

a empresa não possui uma meta de aprendizagem definida. Garvin (2002) afirma que a 

ausência de metas de aprendizagem demonstra um forte enraizamento do status quo, 

que traduzindo do latim seria uma forte tendência a manutenção do status que na 

realidade organizacional seria a realização de rotinas. 

 

Para Garvin (2002), o objetivo das rotinas é louvável, no entanto, esse cenário pode 

levar a empresa a suposições equivocadas a respeito de mudanças de mercado, 

clientes, concorrentes, cenário econômico, entre tantas possíveis armadilhas do cenário  

organizacional no qual a empresa está inserida.  

 

No QUADRO 5 pode-se observar, de forma resumida, os principais pontos indicados 

pelos entrevistados. 
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QUADRO 5 
Respostas de metas de aprendizagem 

Diretor Industrial/Comercial 
Atualmente faz parte da visão, em longo prazo, o crescimento da 
empresa e, pensando nisto, a equipe precisa ser capacitada para 
este desafio. 

Diretor Administrativo/Financeiro 
As perspectivas futuras do negócio exigem que até mesmo os 
diretores da empresa busquem novos conhecimentos e estejam 
envolvidos nas metas de aprendizagem. 

Gerente Comercial 

2 fatores contribuem para esse cenário vivido pela empresa. O 
primeiro seria a ausência de políticas de recursos humanos para 
dirigir as iniciativas ligadas à aprendizagem. O segundo fator seria 
a característica familiar da gestão do negócio, alguns cargos 
ocupados na organização foram preenchidos com base em 
necessidades diversas e não propriamente no conhecimento ou 
expertise necessários para a função e, assim, a afinidade 
prevalece em relação a conhecimentos e habilidades. 

Demais Entrevistados Afirmaram que a empresa não possui uma meta de aprendizagem 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

5.1.2 Receptividades a informações discordantes 

 

 

A segunda pergunta diz respeito à receptividade de informações discordantes e na 

visão dos dois diretores a Santa Marta é muito aberta e atenta a essas questões. A 

primeira premissa é atender o cliente e verificar os motivos de reclamações e eventuais 

problemas, seja de ordem comercial, financeira, produtiva ou de logística. 

 

Para o Diretor Industrial/Comercial reagir rápido às novas demandas é essencial para a 

sobrevivência do negócio, entender essas demandas sejam elas de mercado, de 

clientes, de produção e apresentar uma resposta rápida, eficiente e de baixo custo são 

diferenciais cultuados como diretriz organizacional. 

 

Para o Gerente da Planta, o Gerente Comercial e o responsável pela área de Compras 

que reportam diretamente para a Diretoria Industrial/Comercial, em algumas 

circustâncias as más notícias são bem aceitas.  
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Para o Gerente da Planta, os problemas produtivos ou as más notícias, quando 

abordados junto à equipe operacional em determinadas ocasiões, não são bem aceitos. 

Essa dificuldade é gerada pela falta de definição do responsável pela ocorrência, 

consequentemente, também do responsável pelo tratamento e resulta em falta de 

efetividade na cobrança de uma possível solução para o problema. Com a definição do 

novo organograma, que aconteceu a partir do mês de março de 2013, espera-se que 

essas situações sejam amenizadas ou eliminadas. 

 

Na visão do Gerente Comercial quando se fala de erros e problemas nem todas as 

pessoas entendem a situação como uma oportunidade de melhoria ou aprendizagem. 

Em determinadas ocasiões buscam-se os culpados pelo problema para apontamento 

da falha, sendo que podia haver uma busca mais aprofundada pelo fator gerador do 

problema e então seria possível tratá-lo de forma adequada. 

 

Para o Coordenador Comercial hoje é importante saber a veracidade das informações 

discordantes, pois se tratando de preços todos querem ganhar, tanto os concorrentes, 

quanto os clientes e, em alguns momentos, essa equação não fecha como deveria.  

“Existem muitas falsas informações de preços, onde clientes dizem que 
possuem preços vinte por cento abaixo do valor que foi enviado pela Santa 
Marta em uma concorrência. Como existe uma fundamentação da nossa base 
preços, não há muito a se fazer. Passados alguns dias o cliente me liga 
fechando o pedido com o preço que segundo ele era vinte por cento mais caro 
do que ele tinha.” (Coordenador Comercial). 

 

Ainda de acordo com o Coordenador Comercial existem casos onde a informação 

discordante merece atenção, seria quando o cliente vai se afastando, reduzindo o 

volume de compras e isto pode ocorrer por vários motivos. Vale à pena investigar e 

saber se é devido ao preço, a problemas relacionados à entrega, à qualidade e nessas 

esferas a Santa Marta é receptiva para tratar dos problemas. 

 

Para os demais entrevistados a Santa Marta é receptiva a informações discordantes e 

busca, junto a seus respectivos gestores, soluções e balizamento de novas 

perspectivas e cenários para contornar os problemas e contratempos. 
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Dentre os 8 entrevistados, 5 afirmam que a Santa Marta é uma empresa receptiva e 

outros 3 entrevistados afirmam que existem restrições quanto a possíveis informações 

discordantes. 

 

Para Garvin (2002), quando o ambiente organizacional não é propício a receber as 

informações discordantes e não existe um amadurecimento organizacional para tratá-

las de forma adequada, cria-se um ambiente onde as questões delicadas passam a 

serem filtradas, manipuladas e diluídas à medida que sobem pela cadeia de comando.  

 

Este comportamento faz com que a alta gestão e os gerentes fiquem alheios a muitas 

situações que precisam ser confrontadas como “desentendimentos internos, clientes 

insatisfeitos, avanços dos concorrentes, problemas com novas tecnologias” e daí por 

diante (GARVIN, 2002, p. 15). 

 

Assim, Garvin (2002) afirma que ter um ambiente propício para discutir e tratar os 

problemas favorece o surgimento de novas ideias e a partir disso são criados novos 

conhecimentos e abordagens para a geração de soluções para os eventuais problemas 

que a organização possa ter. 

 

Quanto à pergunta se a empresa é receptiva a informações discordantes no QUADRO 

6 é possível observar, de forma resumida, as principais respostas. 

 

QUADRO 6 
Respostas se a empresa é receptiva a informações discordantes 

Diretor Industrial/Comercial 

Reagir rápido às novas demandas é essencial para a 
sobrevivência do negócio, entender as demandas e apresentar 
respostas rápidas, eficientes e de baixo custo são diferenciais 
cultuados como diretriz. 

Gerente de Planta 
Problemas produtivos ou más notícias, quando abordados junto à 
equipe operacional, podem não ser bem aceitos. Essa dificuldade 
é gerada pela falta de definição do responsável pela ocorrência. 

Gerente Comercial 
Quando se fala de erros e problemas, nem todas as pessoas 
entendem a situação como uma oportunidade de melhoria, em 
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determinadas ocasiões buscam-se os culpados pelo problema 
para apontarem a falha. 

Coordenador Comercial 

Existem casos nos quais a informação discordante merece 
atenção, quando o cliente vai se afastando, reduzindo o volume 
de compras e isto pode ocorrer por vários motivos, vale à pena 
investigar. 

Demais Entrevistados 
A empresa Santa Marta é receptiva a informações discordantes e 
busca soluções junto a seus respectivos gestores. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

5.1.3 Erros repetidos 

 

 

A terceira pergunta do modelo é se a empresa evita erros repetidos. Para os dois 

Diretores existe uma preocupação em se aprender com os erros e não deixar que eles 

se repitam. 

 

No entanto, na visão do Gerente de Planta, do Gerente Comercial e do responsável 

pelo departamento de Compras percebe-se, no dia a dia, a ocorrência de erros que se  

repetem. Para o Gerente Comercial isso ocorre devido à ausência de um planejamento, 

o que aumenta a possibilidade de reincidência de erros como:  

“[...] quando se tem sobra de receitas pode-se dar manutenções até de forma 
exagerada, mas quando não há sobra financeira as manutenções podem ficar 
em segundo plano, sendo fato este que leva a paradas de produção por quebra 
de máquinas, então se a falha é a inconstância na manutenção a ausência do 
planejamento leva a ocorrência destes problemas sucessivamente.” (Gerente 
Comercial). 

 

Para o Gerente de Planta algumas mudanças são recentes na estrutura organizacional 

e ainda é cedo para avaliá-las, mas já se percebe algumas melhorias na delegação e 

cobrança de resultados. Outro fato trata-se da mudança de postura e forma de trabalho 

da Diretoria, que está delegando mais atividades e também está mais aberta a opiniões 

quanto a possíveis melhorias e, por sua vez, percebe-se também um aumento da 

cobrança. Quando se tem mais cobrança justa, balizada e documentada aumenta-se a 

atenção de todos e há redução dos erros. 
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Para o Gerente Operacional alguns erros podem se repetir devido a vários problemas 

de esferas variadas como: 

“[...] uma máquina que vivia dando problema, porém o próprio operador ao 
longo do dia que realizava as intervenções necessárias, não comunicava ao seu 
superior do problema e seguia a operação, isto trazia risco de acidentes, baixo 
rendimento, problema de qualidade e o problema não era corrigido de forma 
definitiva, além de poder trazer demais transtornos.” (Gerente Operacional). 

 

Nesse exemplo abordado é possível perceber que uma série de erros vinham se 

repetindo, principalmente devido a problemas de comunicação. A partir do momento em 

que se teve conhecimeto efetivo da dificuldade buscou-se uma solução, que foi 

orientação e o treinamento dos operadores, melhoria na comunicação da produção com 

a manutenção, formalização dos problemas de manutenção e daí por diante. Então, 

erros repetidos podem acontecer, mas tenta-se evitar que eles ocorram novamente. 

 

Os outros entrevistados afirmam que a empresa evita erros repetidos. Assim, dos 8 

entrevistados, 4 respondem que a empresa evita erros repetidos, 1 responde que os 

erros podem acontecer, mas evita a recorrência e 3 entrevistados afirmam que a 

empresa não evita erros repetidos. Sendo 5 respostas sim e 3 não quanto a evitar erros 

repetidos.  

 

Garvin (2002) afirma que toda organização está propícia a cometer erros, no entanto, a 

forma como este é tratado é que faz a diferença na aprendizagem organizacional. Para 

isto é necessário ter tolerância a erros e uma propensão a encarar os fracassos como 

uma etapa da aprendizagem organizacional. O autor cita o exemplo de John McCoy, 

presidente do Banc One, que afirmou não recordar de seus sucessos, pois foi com os 

erros que mais aprendeu.  

 

Os erros podem trazer perdas financeiras em um primeiro momento, mas quando a 

empresa começa a exigir a infalibilidade esta é uma receita para a paralisia 

organizacional. Ainda de acordo com Garvin (2002), a liberdade para falhar cria uma 

mentalidade diferente, abre possibilidades e cria oportunidades de melhorias, ou seja, 
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podem haver erros, mas estes serão reconhecidos e discutidos, assim, dificilmente 

serão repetidos.  

 

Entretanto, Garvin (2002, p. 43) complementa que é necessário fazer uma distinção 

quanto a essa abordagem dos erros, “a liberdade para falhar não deve ser confundida 

com licença para cometer erros idiotas.” A responsabilização é essencial para um 

desempenho organizacional eficaz, pois “nenhuma organização deve abraçar raciocínio 

difuso e errado.” 

 

No QUADRO 7 observa-se as principais respostas dadas pelos entrevistados quanto a 

questão de se evitar erros repetidos. 

 

QUADRO 7 
Respostas se a empresa evita erros repetidos 

Gerente de Planta 

Algumas mudanças são recentes, mas já se percebe algumas 
melhorias na delegação e cobrança de resultados. Outro fato 
seria a mudança de postura e forma de trabalho da Diretoria, que 
está delegando mais atividades e também está mais aberta a 
outras opiniões com relação a possíveis melhorias. 

Gerente de Operações 
Então erros repetidos podem acontecer, mas tenta-se evitar que 
eles aconteçam novamente. 

Coordenador Comercial 
A ausência de um planejamento, o que aumenta a possibilidade 
de reincidência dos erros. 

Responsável pelo Depto de 
Compras 

A empresa não evita erros repetidos. 

Demais Entrevistados A empresa evita erros repetidos. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

5.1.4 Perda de conhecimentos críticos 

 

 

A quarta pergunta seria se a empresa perde conhecimentos críticos toda vez que sai 

uma pessoa-chave. Para o Diretor Administrativo não existem maiores complexidades 
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dentro da atual estrutura administrativa e a saída de algum profissional dessa estrutura 

não resulta em perda de conhecimento crítico.  

 

Com excessão do Gerente Comercial a maioria das pessoas que compõem os cargos 

de liderança na organização possui mais de seis anos de empresa e, em alguns casos, 

a Santa Marta foi o primeiro emprego do indivíduo. Diante desse cenário o Diretor 

Industrial/Comercial afirma que a saída de pessoas-chave impactaria na perda de 

conhecimento e de um bom profissional que foi formado para ocupar determinado 

cargo, porém, não impactaria em perda de conhecimento crítico. 

 

Para o Gerente de Planta a saída de gestores ligados à produção não impactaria em 

perda de conhecimento crítico, no entanto, em nível operacional, devido à existência de 

um quadro de funcionários enxuto, em algumas máquinas apenas uma pessoa da 

manutenção consegue realizar as intervenções necessárias. Porém, esse  seria um 

risco controlado por saber-se que em uma eventual emergência pode-se buscar 

empresas de manutenção para consertá-la ou contratar um outro indivíduo, pois o 

conhecimento crítico está em torno da área de manutenção e não propriamente em 

volta de uma máquina especificamente. 

 

Para o Gerente Comercial existem alguns pontos de vulnerabilidade ligados a esse 

assunto, avaliando toda a estrutura organizacional, desde a diretoria até a produção, 

existe a perspectiva de que os Diretores dominam integralmente o negócio e são os 

fundadores da empresa. Baseado nisto eles conseguem capacitar e substituir pessoas 

para fazer o negócio funcionar, porém, esta lógica e formato trata-se de um 

conhecimento crítico que merece atenção, pois a saída desses Diretores representa 

perda de conhecimento crítico.  

 

Na visão dos demais entrevistados não há perda de conhecimento crítico com a saída 

de pessoas-chave. Assim, dos 8 entrevistados, 6 afirmam que a organização não perde 

conhecimento crítico com issoe 2 afirmam que não há perda de conhecimento crítico 

com a saída de pessoas-chaves. Mas fazem algumas ressalvas, uma delas ligada a 
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aspectos operacionais e outra relacionada a aspectos de gestão estratégica da 

empresa. 

 

Observa-se que não existe um plano para minimizar os impactos de perda de 

conhecimentos críticos, hoje percebe-se, pelo histórico profissional das pessoas que 

trabalham na Santa Marta, uma cultura de formação de profissionais. Isto ocorre pelo 

fator observado pelo Gerente Comercial, que aponta a própria Diretoria como uma fonte 

de conhecimento que tem sido repassado para a formação de novos profissionais. 

 

No entanto, o ponto crítico está ligado à eventual saída da própria Diretoria e com 

relação a isto Garvin (2002) afirma que é necessário determinados conhecimentos 

sejam compartilhados de forma tácita e articulados com toda a organização, em forma 

de políticas ou procedimentos. Estes, por sua vez, devem estar registrados em 

relatórios, memorandos e, se possível, disseminados entre grandes grupos de 

indivíduos e incorporados aos valores, às normas e práticas operacionais da empresa. 

 

No QUADRO 8 pode-se observar o resumo das principais respostas a respeito do 

assunto: 

 

QUADRO 8 
Respostas para perdas de conhecimento crítico 

Diretor Industrial/Comercial 
A saída de pessoas chave impactaria na perda de um bom 
profissional, porém, não em perda de conhecimento crítico. 

Diretor Administrativo / Financeiro 
Não existem maiores complexidades dentro da atual estrutura 
administrativa e a saída de alguma pessoa dessa estrutura não 
resulta em perda de conhecimento crítico. 

Gerente de Planta 

No nível operacional, devido à perspectiva de ser um quadro de 
funcionários enxuto, existem algumas máquinas que apenas uma 
pessoa da manutenção, porém esse seria um risco controlado, 
pois o conhecimento crítico está em torno da área de manutenção 
e não propriamente em volta de uma máquina especificamente. 

Gerente Comercial 

Os Diretores dominam integralmente o negócio e foram 
fundadores da empresa. Baseado nisto conseguem capacitar e 
substituir pessoas, porém, essa lógica e formato seria um 
conhecimento crítico para se ter atenção, que seria a saída 
desses Diretores. 

Demais entrevistados Não perda de conhecimento crítico com saída de pessoas chave. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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5.1.5 A empresa age com base naquilo que sabe 

 

 

A quinta e última pergunta do modelo da prova de fogo é se a empresa age com base 

naquilo que sabe e todas as respostas dos entrevistados apontam que sim, a Santa 

Marta age com base naquilo que sabe. 

 

Para o Diretor Industrial/Comercial estar atento a novas oportunidades, tanto de 

mercado, quanto de processos e produtos, é importante, mas saber se essas 

tecnologias e possibilidades são aplicáveis à realidade da empresa também é 

fundamental. 

 

O Gerente Operacional afirma que existem casos que novos produtos chegam para 

serem fabricados com prazos de desenvolvimento e entrega muito curtos, em um 

primeiro momento podiam ser mais trabalhados para terem melhores processos de 

fabricação e, possivelmente, com custos de fabricação que poderiam ser menores, mas 

no entanto, independente disto, os produtos entregues são sempre de primeira linha e 

têm qualidade.  

 

Garvin (2002) afirma que as organizações que aprendem tiram proveito de novas 

descobertas e adaptam seus comportamentos a elas. Essas descobertas podem surgir 

de várias fontes e a empresa precisa estar atenta para não ignorar uma possível fonte 

de informações. Caso isto aconteça a organização pode desperdiçar uma boa 

oportunidade de se qualificar e melhorarar suas práticas gerenciais, operacionais, 

organizacionais e daí por diante.  

 

O QUADRO 9 apresenta o resumo das principais respostas dos entrevistados. 
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QUADRO 9 
Respostas se a empresa age com base naquilo que sabe 

Diretor Industrial/Comercial 

Estar atento a novas oportunidades tanto de mercado quanto de 
processo e produtos é importante, mas saber se essas 
tecnologias e possibilidades são aplicáveis à realidade da 
empresa também é fundamental. 

Gerente Operacional 

Existem casos de novos produtos precisarem ser fabricados com 
prazos muito curtos, que podiam ser mais trabalhados, no 
entanto, independente disso os produtos são entregues com 
qualidade de primeira linha. 

Demais entrevistados Sim, a empresa age com base naquilo que sabe. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

5.2 Estratégias de Aprendizagem Organizacional  

 

 

Após realizar as cinco perguntas da prova de fogo, Garvin (2002) sugere que também 

sejam feitas três outras perguntas para verificar como as estratégias ligadas à 

aprendizagem organizacional estão sendo desenvolvidas na empresa.  

 

 

5.2.1 Desafios e oportunidades mais prementes 

 

 

A primeira pergunta diz respeito a quais são os desafios e as oportunidades de 

negócios mais prementes. Houve unanimidade quanto à ausência de perspectiva futura, 

tanto por parte da diretoria, quanto dos demais entrevistados. 

 

Para a Diretoria Industrial/Comercial o desafio maior tem sido fazer o negócio dar 

resultado cotidianamente. Em um cenário no qual todo o mercado tem projetado 

crescimento e expansão, percebe-se uma realidade totalmente inversa, a retração do 

mercado e a diminuição do consumo, se torna um grande desafio conseguir os 

resultados necessários no dia a dia. 
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Para o Gerente de Planta não há, por parte da diretoria, o compartilhamento de 

perspectivas, mas a partir do momento que se sabe dos problemas cotidianos da 

organização ele tem tentado planejar, junto a sua equipe, estratégias para melhorias. 

 

Para o Gerente Operacional nota-se um movimento nesse sentido, porém, ainda não 

aconteceu de forma explícita. Com as recentes mudanças ocorridas, hoje está mais 

presente a necessidade de se planejar melhor e atacar os desafios de forma mais 

proativa. 

 

Todos os 8 entrevistados afirmam que não faz parte do cotidiano da Santa Marta o 

compartilhamento nem a autoanálise dos departamentos a respeito de desafios e 

oportunidades de negócios, no entanto, percebe-se esse diálogo sendo alinhavado a 

partir do Gerente da Planta e o reflexo disso pode ser percebido com a entrevista do 

Gerente Operacional. 

 

Garvin (2002) afirma que as organizações que aprendem não nascem da noite para o 

dia e esse caminho exige processos gerenciais cuidadosamente cultivados, 

compromisso e atitude que se somam de forma lenta e contínua ao longo do tempo.  

 

Conforme abordado no referencial teórico, Garvin (2002) trata esse item como a análise 

de forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, o objetivo é que cada área trace seu 

plano de trabalho para, assim, se sobressair frente aos problemas gerados pelas 

fraquezas e ameças e consiga maximizar resultados diante das oportunidades, 

utilizando as forças do negócio. 

 

 

5.2.2 O que aprender para superar e tirar proveito dos desafios 
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A segunda pergunta trata-se do que a empresa precisa aprender para superar os 

desafios e tirar proveito das oportunidades. Para o Diretor Industrial/Comercial todo 

conhecimento é válido, não se pode “parar no tempo”, tudo que uma empresa ou 

alguém hoje desenvolve e é bem feito, mas não é aperefeiçoado e a busca de 

conhecimentos não se torna contínua, certamente,  amanhã aquilo estará ultrapassado. 

 

Então, cada área possui um desafio específico, em alguns casos ele advém 

propriamente da formação, mas em outras áreas passa por questões mais complexas. 

 

Para o Gerente de Planta o trabalho em conjunto entre as lideranças precisa ser 

fortalecido para haver maior compartilhamento de conhecimento e ações, pois hoje não 

se tem, de forma explícita, o que cada pessoa ou área precisa melhorar. Porém, existe 

uma percepção conjunta de pontos a melhorar e a necessidade de integração entre 

todos, que podem dizer como o conjunto pode melhorar. 

 

Para o Gerente Operacional, atualmente uma melhor capacitação da equipe de base 

ajudaria na obtenção de uma perspectiva melhor para a gestão. Muitos funcionários não 

possuem nem o primeiro grau e isto, de certa forma, deixa de ser um facilitador quando 

se fala em novos conhecimentos, tecnologias, modelos de gestão, ferramentas de 

melhoria de processo e assim por diante. 

 

Para o Gerente Comercial a resposta passa por um conjunto de soluções, tudo parte de 

uma boa gestão e também do desenvolvimento da gestão de pessoas. É preciso que os 

profissionais sejam adequados às funçõese tanto estas como as metas devem ser 

claras para a empresa se projetar frente aos desafios e saber aproveitar, da melhor 

maneira, as oportunidades. 

 

Para o Coordenador Comercial, a leitura externa do mercado e compreender a sua 

lógica de funcionamento dariam um melhor direcionamento quanto a esse 

questionamento. Algumas respostas, em uma perspectiva apenas do cenário interno, 
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podem ser tendenciosas e erradas para o que a empresa realmente precisa, então, o 

primeiro item é justamente conhecer ainda mais o mercado. 

 

Dentre os 8 entrevistados, 5 apresentaram respostas ligadas a aspectos de algum tipo 

de conhecimento e os outros 3 entrevistados não possuem opinião formada a respeito 

da pergunta. 

 

Para Garvin (2002), a aprendizagem é uma etapa fundamental da ação eficaz, muito 

dificilmente os desafios de uma organização serão superados com análises superficiais 

da situação. A aprendizagem geralmente cobre uma vasta gama de assuntos, para 

solucionar a maioria dos problemas organizacionais é necessária uma visão mais 

ampla.  

 

 

5.2.3 Como conhecimentos e habilidades necessários podem ser adquiridos  

 

 

A terceira pergunta diz respeito a como conhecimentos e habilidades necessários 

podem ser adquiridos.  

 

Para o Gerente de Planta é necessário implantar ações ligadas à gestão de pessoas e 

através disto incentivar o desenvolvimento de profissionais e equipes com treinamentos, 

palestras, buscando integração maior entre as áreas e entre as pessoas. 

 

Para o Gerente Operacional, programas de capacitação e facilitação de conhecimentos 

são formas de incentivar as pessoas a buscarem novos conhecimentos, porém, um 

ponto que merece atenção nesse processo é que não basta partir somente da empresa, 

os indivíduos precisam também acreditar nessa proposta. 
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Para o Gerente Comercial, o investimento em novas tecnologias operacionais ou de 

gestão seria um passo importante. E também é fundamental investir na formação de 

pessoas para que elas se capacitem para esses desafios. 

 

Quanto à terceira e última pergunta sobre as estratégias de aprendizagem 

organizacional Garvin (2002) afirma que o segundo questionamento conduz, 

naturalmente, às respostas para a terceira questão. De fato muitos entrevistados, ao 

reponderem a segunda pergunta, já balizaram a resposta para o terceiro 

questionamento, apenas 3 entrevistados acrescentaram novas respostas. 

 

Garvin (2002) complementa afirmando que para esse item as empresas possuem 

muitas ferramentas para fomentar a aprendizagem em qualquer situação, porém, 

algumas produzem resultados melhores que outras. 

 

A aprendizagem mais eficaz depende da situação, não há uma resposta pronta, nem 

mesmo uma abordagem ideal. A partir do momento que tais questionamentos são 

realizados junto à organização, significa que a empresa está aberta à aprendizagem 

(GARVIN, 2002). 

 

Garvin (2002) conclui dizendo que as organizações que aprendem são construídas a 

partir de difíceis detalhes da prática. Metáforas arrojadas e grandes temas são menos 

úteis do que o conhecimento a respeito de como os indivíduos e as organizações 

aprendem diariamente. Novos conhecimentos não aparecem por encanto, nem através 

de metáforas mirabolantes, as raízes das organizações que aprendem se encontram na 

realidade da prática. 

 

Assim, conforme abordado anteriormente, este trabalho tem como propósito a análise 

de dois modelos, o primeiro a respeito de Aprendizagem Organizacional, baseado no 

qual as entrevistas foram analisadas até aqui e o segundo modelo é o de Gestão do 

Conhecimento, conforme abordagem realizada por Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001), 

este será trabalhado no próximo item.  
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5.3 Análise das Práticas de Gestão do Conhecimento  

 

 

Conforme descrito no referencial teórico, o modelo de Gestão do Conhecimento sob a 

ótica de Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) possui duas abordagens, uma de 

estratégias de sobrevivência e outra de estratégias de avanço das organizações, assim, 

as entrevistas realizadas foram divididas conforme essas duas abordagens.  

 

 

5.3.1 Estratégias de sobrevivência 

 

 

Para melhor apresentação de cenários junto aos entrevistados, as estratégias de 

sobrevivência foram classificadas como possíveis ações do negócio em curto prazo, 

sendo a perspectiva de análise de até um ano.  

 

Foram realizadas 4 perguntas aos entrevistados referente a ações de gestão do 

conhecimento alinhado a estratégias de sobrevivência, são elas: 

a) como mudar a estratégia de sobrevivência para sustentar ou elevar o nível de 

rentabilidade? 

b) que concorrentes atuais e potenciais estão começando a implementar estratégias de 

sobrevivência semelhantes? 

c) quais as atuais fontes de vantagem competitiva e como aprimorá-las para sustentar 

essa vantagem competitiva ao longo do tempo? 

d) como reter o valor e a singularidade dos conhecimentos da empresa e ao mesmo 

tempo defendê-los contra tentativas de imitação ou substituição pelos concorrentes? 

Como transferir conhecimentos exclusivos e públicos entre diferentes produtos, 

mercados, negócios e unidades organizacionais com mais eficácia do que nossos 

concorrentes? 
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Assim, nos próximos itens serão analisadas as respostas dos entrevistados a respeito 

das estratégias de sobrevivência. 

 

 

5.3.1.1 Estratégia de sobrevivência e rentabilidade 

 

 

A primeira pergunta dentro do modelo relacionado à perspectiva das estratégias de 

sobrevivência, trata-se de como essas estratégias podem sustentar ou elevar o nível de 

rentabilidade da empresa. 

 

Na opinião do Diretor Industrial/Comercial é necessário tratar os problemas na tentativa 

de eliminá-los e não deixar que eles aumentem, seja no processo produtivo, em 

questões de qualidade, em questões relacionadas à gestão, entre outras possibilidades 

e tentar pensar diferente para solucioná-los. Trabalhar igual a todo mundo é fácil, no 

entanto, fazer diferente para se ter resultados diferenciados é a primeira premissa e, 

alinhado a isso, pensar em soluções rápidas e com menor custo possível. Esses pontos 

precisam fazer parte da organização para que ela se torne competitiva. 

 

Ainda conforme o Diretor Industrial/Comercial, um exemplo que pode ser dado desse 

dinamismo é um caso que aconteceu há anos atrás. Em uma visita a uma organização 

percebeu-se a oportunidade de novos negócios na área de galvanização. Para 

desenvolver a linha de operação foi feito um contato com algumas empresas que 

realizavam o serviço para entender a lógica de funcionamento e partiu-se para o 

desenvolvimento interno. Trabalhou-se durante seis meses para se conseguir concluir a 

nova linha de galvanização. Nesse ínterim surgiram alguns problemas até se alcançar o 

ponto ideal e os problemas foram tratados um a um, até que se chegasse a um produto 

com preço competitivo e boa qualidade. O diferencial foi o procedimento de montagem 

da linha de produção, que contou apenas com conhecimentos internos da empresa e 
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isto possibilitou baixo custo para viabilizar o processo. Essa linha desenvolvida roda há 

treze anos e possui um dos processos mais eficientes do mercado. 

 

Para o Diretor Administrativo, para manutenção e elevação do nível de rentabilidade é 

necessário otimizar a produção, pois atualmente a empresa possui capacidade 

produtiva ociosa. Consequentemente isso reduziria problemas de atraso de produção, 

além de regularizar a carteira de vendas, seria possível ampliar as vendas e assim o 

resultado ficaria acima do ponto de equilíbrio da empresa. 

 

O Gerente da Planta afirma que sabe-se da necessidade de implantação de ações de 

melhorias na gestão de materiais, na gestão de manutenção, na gestão da produção e 

em algumas outras áreas ligadas à produção e isto apenas será possível com a 

capacitação de profissionais para primeiro entenderem a necessidade de melhorias e, 

posteriormente,  se tornarem agentes de mudanças.  

 

Ainda conforme o Gerente da Planta, por mais que mudanças sejam benéficas para a 

empresa e possam trazer redução de custos, redução de desperdícios, entre outros 

ganhos, nem sempre elas são bem vindas, principalmente se tiram as pessoas da zona 

de conforto, como foi o exemplo de implantação da ISO 9001. Foi excelente para a 

empresa e hoje se colhe bons frutos com essa certificação, mas durante a implantação 

as “pessoas reagiram de forma contrária e colocaram muitos impedimentos.” 

 

Na opinião do Gerente Operacional, dentro da alçada operacional, sem entrar no mérito 

dos departamentos comercial ou financeiro, a automatização e modernização da linha 

de produção é um caminho para se melhorar a rentabilidade, uma vez que essas 

mudanças podem trazer redução de mão de obra, redução de parada por quebra de 

máquinas, redução do tempo de setup e ciclo produtivo, redução de problemas de 

qualidade e daí por diante. Ou seja, melhorar a eficiência produtiva e se planejar para 

se ter uma boa margem de ocupação de máquinas traria redução de custos produtivos, 

isto seria umas das possibilidades para se melhorar a rentabilidade. 
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No entanto, o Gerente Operacional afirma que somente investimentos em máquinas 

não seriam suficientes, é necessário investir na formação e transferência de 

conhecimento para a equipe de produção. A modernização e automatização necessitam 

de um nível de conhecimento e domínio técnico maior por parte de operadores, 

encarregados e mecânicos, então, transferir ou facilitar a geração de conhecimento 

também é necessário.  

 

Para o Gerente Comercial, melhorias na gestão de informações financeiras, incluindo a 

gestão de custos seria o primeiro ponto, pois hoje existe uma deficiência nessa área e 

qualquer medida que se tome no sentido de trabalhar mais vendas, definições de 

produtos ou outras estratégias visando rentabilidade pode não trazer os resultados que 

se espera, por não se ter uma boa base dos custos do negócio. Sabendo desses custos 

e conhecendo o que rentabiliza, essa seria uma das estratégias. Trabalhar a gestão da 

informação, possibilitar que as metas e os objetivos estejam mais claros para a equipe 

e motivá-los a alcançar esses objetivos, seria outro passo. 

 

Para o Coordenador Comercial podem ser realizadas parcerias a fim de buscar vendas 

de serviços para áreas que a empresa possui capacidade produtiva ociosa, por 

exemplo, a linha de galvanização. Esta linha não está com a capacidade produtiva 

totalmente ocupada e ainda assim esse serviço apresenta boa rentabilidade. 

 

O Coordenador de Produção afirma que estão sendo realizadas mudanças na 

estratégia comercial como a revisão do mix de vendas e isto refletirá positivamente na 

produção e no resultado da empresa. O responsável pelo departamento de compras 

não opinou a respeito da pergunta. 

 

Dentre os 8 entrevistados, 7 apresentam alguma proposta de acordo com a pergunta a 

respeito de melhorias de rentabilidade alinhadas à estratégia de sobrevivência e 1 dos 

entrevistados não opinou a respeito. No QUADRO 10 é possível observar, de forma 

resumida, os principais pontos indicados pelos entrevistados. 
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QUADRO 10 
Resumo das respostas estratégias de sobrevivência e rentabilidade 

Diretor Industrial/Comercial 
Tratar os problemas de maneira a tentar eliminá-los e não deixar 
que eles cresçam; Pensar em soluções rápidas e com menor 
custo possível . 

Diretor Administrativo/Financeiro Otimizar a produção 

Gerente de Planta 
1º Passo - capacitar as pessoas para entenderem a necessidade 
de melhorias; 2º Passo - capacitar as pessoas para serem 
agentes de mudanças. 

Gerente de Operações 
Automatização e modernização da linha de produção; 
Investimento em formação e transferência de conhecimento para 
a equipe de produção. 

Coordenador de Produção 
Mudanças na estratégia comercial, como por exemplo, a revisão 
do mix de vendas. 

Gerente Comercial 
Gestão de informações financeiras, incluindo a gestão de custos; 
Trabalhar a gestão da informação e ter as metas e objetivos mais 
claros para a equipe e motivá-los a alcançar esses objetivos. 

Coordenador Comercial 
Realizadas parcerias a fim de buscar vendas de serviços em 
linhas de produção com capacidade produtiva ociosa. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

5.3.1.2 Possíveis concorrentes com estratégias semelhantes 

 

 

A segunda pergunta diz respeito a quais concorrentes atuais e potenciais estão 

começando a implementar estratégias semelhantes. 

 

Para o Diretor Industrial/Comercial, atualmente existem concorrentes que trabalham de 

forma séria, focados e que são muito competentes e não podem ser subestimados, mas 

o cenário que a empresa vive em termos de mercado, de porte, lucratividade e daí por 

diante, é que determina se ela consegue ter as mesmas estratégias.  

 

Para o Diretor Administrativo, quando o cliente recebe o preço de um produto em um 

processo de cotação, em poucos casos se sabe a respeito da composição real daquele 

valor. E quando a empresa perde uma cotação costuma-se dizer que ela não possui 

preços competitivos ou não é competitiva. No entanto, a organização honrar com todos 

os compromissos financeiros, trabalhistas e tributários, eliminando passivos que são 
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obrigações societárias, é uma lealdade que nem todas as empresas possuem no 

mercado, então, possivelmente alguns concorrentes podem não conseguir imitar essa 

estratégia.  

 

O Diretor Administrativo complementa que para falar em vantagem competitiva ou em 

determinadas estratégias não se pode levar em consideração apenas vender mais 

barato a todo custo e outras inverdades, pois isso passa pela sustentabilidade do 

empreendimento e precisa contemplar todas as esferas da organização. Não adianta 

uma empresa ser a mais moderna, ter bons salários, programas de desenvolvimento e, 

na verdade, possuir enormes passivos que podem comprometer, inclusive, a sua 

existência. 

 

O Gerente da Planta afirma que algumas vantagens competitivas como agilidade no 

prazo de entrega, flexibilidade, relacionamento estreito dos clientes com pessoas que 

tomam decisão, que em alguns casos são os próprios donos, agilidade no 

desenvolvimento de novos produtos são compostos indiretos para a estratégia de 

sobrevivência e alguns concorrentes não conseguem, em curto e médio prazos, 

imitarem. 

 

Para o Gerente Comercial, a Santa Marta possui poucos concorrentes em linha de 

igualdade de porte, nicho de mercado, mix de venda, entre outros critérios de 

comparação. Mas, de forma geral, ela é combatida por muitas empresas, sejam elas de 

grande ou menor porte, pois alguns produtos possuem determinados concorrentes e 

dentre as organizações que podem ser concorrentes existe uma gama de variáveis 

quanto a possíveis estratégias. Nessa infinidade de variáveis há concorrentes com grau 

de desenvolvimento empresarial na frente da Santa Marta, a desburocratização que a 

empresa possui torna os processos mais simples, apesar de mais frágeis e este ponto é 

um diferencial que os concorrentes maiores dificilmente conseguem alcançar, pois essa 

burocratização tem seu preço.  
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Para o Coordenador Comercial, um concorrente de porte muito maior que a Santa 

Marta, apesar de possuir uma gama de produtos bem mais ampla, tem buscado 

trabalhar da mesma forma que a Santa Marta nas linhas de produtos que possuem 

concorrência direta.  

 

Dentre os 8 entrevistados, 2 não opinaram a respeito da resposta, 5 argumentam a 

respeito de concorrentes que conseguem implementar estratégias de sobrevivência 

semelhantes e alguns dos entrevistados acrescentam fatores que colocam a Santa 

Marta em condição de diferenciação frente aos concorrentes. 

 

Como o outro entrevistado não respondeu à pergunta anterior, este questionamento, 

automaticamente, não foi realizado para ele. 

 

Por questão ética não foi utilizado o nome explícito de nenhum dos concorrentes da 

Santa Marta neste trabalho. Para tanto, essas organizações foram referenciadas 

apenas como concorrentes menores, concorrentes maiores e concorrentes do mesmo 

porte que a Santa Marta.  

 

No QUADRO 11 pode-se observar o resumo das respostas dos entrevistados. 

 

QUADRO 11 
Resumo das respostas de possíveis concorrentes com estratégias semelhantes 

Diretor Industrial/Comercial 

Existem concorrentes que trabalham de forma séria, são focados 
e muito competentes, e não podem ser subestimados; Mas o 
cenário que a empresa vive é que determina se conseguem ter as 
mesmas estratégias.  

Diretor Administrativo/Financeiro 
Possivelmente alguns concorrentes podem não conseguir imitar 
as estratégia por questões financeiras, trabalhistas e fiscais. 

Gerente de Planta 
Os compostos das atuais vantagens competitivas alinhadas à 
estratégia, alguns concorrentes não conseguem em curto e médio 
prazo imitarem. 

Gerente Comercial 
A desburocratização que a empresa possui torna processos mais 
simples, apesar de mais frágeis, mas a esse ponto muitos 
concorrentes não conseguem voltar. 

Coordenador Comercial 
Um concorrente de porte muito maior que a Santa Marta tem 
buscado trabalhar da mesma forma que a Santa Marta. 

Fonte: Dados de pesquisa. 
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5.3.1.3 Atuais vantagens competitivas e como sustentá-las em longo prazo 

 

 

A terceira pergunta nas estratégias de sobrevivência refere-se a quais são as atuais 

fontes de vantagem competitiva e como aprimorá-las para sustentá-las ao longo do 

tempo. 

 

Para o Diretor Industrial/Comercial, a Santa Marta, ao longo do tempo, se tornou 

conhecida pela qualidade de seus produtos, ele afirma não se recordar da última vez 

que a empresa teve devolução de algum produto devido a problemas de quallidade. A 

Santa Marta é conhecida também pela agilidade e flexibilidade de entrega, pelo 

potencial de desenvolvimento de soluções para os clientes, pelo elevado potencial de 

realizar novos desenvolvimentos, pela condição de clientes negociarem diretamente 

com os donos e ter a palavra deles em compromissos de entrega e isto ser cumprido.  

 

No entanto, o que compõe tudo isso são as pessoas que estão dentro da Santa Marta, 

a maior parte dos atuais funcionários possuem mais de cinco anos de empresa e, além 

disso, com excessão do Gerente da Planta e do Gerente Comercial, todos os outros 

gestores vieram de cargos muito baixos. Então, valorizar as pessoas para que se tenha 

uma continuidade é muito importante. 

 

Para o Diretor Adminstrativo e Financeiro, a empresa possui uma boa equipe em todas 

as áreas e isso se torna um diferencial, no entanto, todas as pessoas que estão à frente 

da diretoria societária da empresa precisam de preparação adicional para atuarem de 

forma mais eficiente à frente da administração da empresa. O cenário empresarial está 

muito agressivo e isso exige melhor preparação para se fazer gestão frente aos 

desafios futuros. 
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Para o Gerente da Planta, hoje a organização é muito versátil em todas as áreas, existe 

um nivelamento de conhecimento a respeito do negócio, é possível que em apenas 

uma hora se consiga virar toda linha de eletrodutos para produzir produtos diferentes, 

em outras empresas isso levaria até dias, ou seja, trabalhar  com a performance de 

grandes organizações, mas com os custos de processos de pequenas empresas. 

 

O Gerente da Planta completa que para manter essas vantagens competitivas em longo 

prazo é necessário continuar compartilhando o conhecimento entre os profissionais e as 

áreas para se manter a sinergia do grupo de trabalho, todos precisam responder às 

demandas com a mesma velocidade e eficiência. 

 

Para o Gerente Operacional, a qualidade dos produtos hoje é um dos diferenciais que a 

empresa possui no mercado e que tem se sobressaído em relação aos concorrentes. 

Apesar de se encontrar no mercado preços mais baratos, os clientes optam pela 

qualidade dos produtos da Santa Marta. Para que essa qualidade exista é preciso que 

haja outras equipes empenhadas nesse objetivo comum, como é o caso dos 

departamentos de  ferramentaria, de manutenção, de compras e por aí vai. Mas para 

melhorar a qualidade e agregar outras vantagens competitivas é necessário pensar em 

inovação tecnológica, motivação de equipes, aperfeiçoamento técnico da equipe, entre 

outras ações que devem ser planejadas. 

 

No ponto de vista do Coordenador de Produção, hoje a qualidade é um ponto muito 

forte do produto e da marca Santa Marta. Já houve casos de clientes comprarem 

metade do pedido com a Santa Marta e a outra metade com o concorrente. Quando os 

produtos chegaram e foram comparados, “o pedido do concorrente foi devolvido pela 

superioridade do nosso produto em relação ao deles.” A Santa Marta tem um conjunto 

de componentes dos quais precisa cuidar bem como estrutura, equipe, domínio técnico, 

entre outros fatores, pois hoje isso é um diferencial, mas precisa-se buscar inovações 

porque se sabe que caso a concorrência se dedique ela consegue, mais cedo ou mais 

tarde, chegar ao patamar de qualidade que a Santa Marta possui atualmente. 
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Para o Gerente Comercial, o mercado atual possui organizações de grande porte e a 

Santa Marta ter permanecido como uma empresa de médio porte se tornou uma 

vantagem competitiva, pela fato de ela navegar na concorrência junto com essas 

grandes organizações, mas possuir custos de empresa de menor porte. Outro fator é 

essas grandes empresas estarem trabalhando com ociosidade produtiva devido ao seu 

tamanho e hoje a Santa Marta está mais equalizada ao momento econômico e possui 

boa média de ocupação de máquinas, o que favoresse a linha de diluição de custos 

fixos. 

 

Ainda de acordo com o Gerente Comercial, a empresa possui uma tecnologia de 

galvanização que é quase única, poucas empresas no Brasil possuem o mesmo 

sistema e isto tem colocado a Santa Marta à frente de empresas de grande porte. No 

entanto, precisa-se repetir a fórmula desse sucesso e desenvolver tecnologias e 

processos para se continuar à frente desses concorrentes. 

 

Para o Coordenador Comercial, alguns clientes da Santa Marta possuem demandas 

muito específicas e os concorrentes não conseguem atender com o tempo e o preço 

que a empresa alcança. Atende-se clientes nas mais variadas regiões do Brasil com um 

bom dinamismo, manter essas vantagens e investir em máquinas e tecnologia seria 

importante. 

 

Apenas 1 dos entrevistados não opinou a respeito do assunto e os outros 7 

apresentaram opiniões a respeito, conforme pode ser observado no QUADRO 12. 

 

 

 

 

 



90 

 

QUADRO 121 
Resumo das respostas de atuais vantagens competitivas e como sustentá-las em longo 

prazo 

 
Vantagem Competitiva 

Como sustentar as vantagens 
competitivas ao longo do tempo 

Diretor Industrial/Comercial 

Qualidade, agilidade e flexibilidade 
de entrega, potencial de 
desenvolvimento de soluções, 
potencial novos desenvolvimentos, 
proximidade comercial dos clientes 
com os donos. 

Valorizar as pessoas.  

Diretor 
Administrativo/Financeiro 

Boa equipe em todas as áreas. 
Melhor preparação da Diretoria 
Societária da Empresa. 

Gerente de Planta Versatilidade em todas as áreas. 
Continuar compartilhando o 
conhecimento entre as pessoas. 

Gerente de Operações Qualidade. 

Pensar em inovação tecnológica, 
motivação de equipes, 
aperfeiçoamento técnico da equipe, 
etc. 

Coordenador de Produção Qualidade. 
Cuidar bem da estrutura, da equipe, 
do domínio técnico, entre outras 
coisas; buscar inovações. 

Gerente Comercial 
Ter permanecido como uma 
empresa de médio porte.  

Desenvolver tecnologias e 
processos. 

Coordenador Comercial 
Atendimento a demandas 
específicas do cliente com rapidez 
e preço competitivo. 

Investir em máquinas e tecnologia. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

5.3.1.4 Retenção de conhecimentos e defesa contra imitações 

 

 

A quarta e última pergunta dentro do modelo relacionado à perspectiva das estratégias 

de sobrevivência seria como reter o valor e a singularidade dos conhecimentos da 

empresa e, ao mesmo tempo, tentar defendê-los contra imitação ou substituição pelos 

concorrentes. E também como transferir conhecimentos exclusivos entre produtos, 

mercados, negócios e unidades organizacionais com mais eficiência do que os 

concorrentes. 
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Para o Diretor Industrial/Comercial, os produtos que a Santa Marta trabalha já possuem, 

de uma forma ou de outra, algum tipo de concorrente. Hoje a linha de trabalho nessa 

nova etapa administrativa é tentar passar o conhecimento de negócio, adquirido ao 

longo da existência da empresa, para essa nova geração de profissionais que estão 

chegando para fazer a gestão do negócio. 

 

Para o Gerente da Planta, é necessário trabalhar com o pensamento focado em 

melhoria contínua,  visando o caminho da automatização, de melhor planejamento, 

melhor controle de processo e da administração em geral. Pensar em inovação não 

apenas como um atributo de marketing do negócio, mas sim como uma fonte para 

trazer resultados positivos para o negócio. 

 

Ainda de acordo com o Gerente da Planta, na lógica comercial se tem hoje uma relação 

de afinidade de alguns clientes com a Santa Marta, em alguns casos essas relações 

estão enraizadas no proprietário da empresa e se isto puder ser transferido para a 

equipe será muito positivo e é o que poucos concorrentes conseguiram fazer. 

 

Para o Gerente Operacional, pensar em melhor instrução da equipe é um passo para 

que todos tenham mais conhecimento e assim contribuam para um ambiente de criação 

de melhores processos, redução de custos, melhoria de eficiência produtiva. Quanto à 

transferência desses conhecimentos, a melhoria na comunicação é necessária, seja via 

documentos, via troca de informações de situações do dia a dia, via comunicação de 

mudanças, entre outras possibilidades que uma comunicação assertiva pode trazer de 

benefícios. 

 

Para o Gerente Comercial, o primeiro passo é pensar em uma melhor organização 

interna, em procedimentos, metas e deixar os objetivos corporativos mais claros para 

todos. 

 

Apenas 4 entrevistados opinaram a respeito do assunto, os outros 4 não tiveram 

opinião formada a respeito do tópico. No QUADRO 13 observa-se os principais itens 
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apontados pelos entrevistados a respeito da retenção de conhecimentos, diferenciação 

de imitações e transferência de conhecimentos dentro da empresa. 

 

QUADRO 13 
Resumo das respostas retenção de conhecimentos e defesa contra imitações 

Diretor Industrial/Comercial 
Passar o conhecimento de negócio adquirido para a nova geração 
de profissionais que está chegando à gestão do negócio. 

Gerente de Planta 
Pensar em melhoria contínua, automatização, melhor 
planejamento, melhor controle de processo e da administração 
em geral.  Pensar em inovação. 

Gerente de Operações Melhor instrução da equipe, melhoria na comunicação. 

Gerente Comercial 
Melhor organização interna, objetivos corporativos mais claros 
para todos. 

Fonte: Dados de Pesquisa 

  

 

5.3.2 Estratégias de avanço 

 

 

As estratégias de avanço como definição de cenários junto aos entrevistados, foram 

passadas como uma perspectiva do negócio em médio e longo prazo, sendo a 

referência principal a visão de ações para daqui a dois, cinco, dez anos em diante. 

 

Também foram realizadas 4 perguntas aos entrevistados referentes a ações de gestão 

do conhecimento alinhadas a estratégias de avanço, são elas: 

a) em que deve consistir a estratégia de avanço para garantir os níveis de 

rentabilidade no futuro? 

b) que concorrentes seriam capazes de implementar estratégias de avanço 

semelhantes?  

c) quais devem ser as futuras fontes de vantagem competitiva e como torná-las 

sustentáveis? 

d) como criar novos conhecimentos que se transformem em fontes de vantagem 

competitiva sustentável? Quais devem ser os elementos desses conhecimentos? como 

tornar esses conhecimentos difíceis de imitar e substituir já no inicio do processo de 
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criação – em outras palavras, de que maneira usar o conhecimento próprio como fonte 

de vantagem competitiva? Como transferir novos conhecimentos entre produtos, 

mercados, negócios e unidade organizacionais? 

 

Nos próximos itens serão analisadas as respostas dos entrevistados a respeito das 

estratégias de avanço. 

 

 

5.3.2.1 Estratégia de avanço e rentabilidade 

 

 

Avaliando a perspectiva das estratégias de avanço a primeira pergunta é em que deve 

consistir essas estratégias de avanço para garantir os níveis de rentabilidade no futuro. 

 

Para o Diretor Industrial/Comercial, a atual estratégia de avanço da empresa visando 

melhoria de rentabilidade está no desenvolvimento de nova linha de produtos com o 

intuito de “atender deficiências de fornecimento de matéria-prima que geram transtornos 

na nossa produção.”  

 

Na visão do Diretor Administrativo/Financeiro, os imprevistos sempre podem acontecer, 

no entanto, não devem se tornar a regra do negócio e sob a ótica financeira o 

imprevisto, na maioria das vezes, sai mais caro pelo custo de oportunidade.  

“Trabalhar em estado de emergência geralmente sai mais caro, o fornecedor de 
matéria-prima te cobra mais caro para te atender mais rápido, o fornecedor de 
logística te cobra mais caro para te dar prioridade, um frete aéreo é mais caro 
que um frete terrestre, um banco te cobra juros mais caros para empréstimos de 
curto prazo, um fornecedor de peças de manutenção para te atender com dois 
dias ao invés de cinco vai te cobrar mais caro por isso.” (Diretor 
Administrativo/Financeiro).  

 

Para se pensar em avanço com perspectiva de melhoria de rentabilidade o 

planejamento é chave para que isso ocorra, porém, não seria trabalhar apenas na 

perspectiva de um planejamento financeiro, mas planejar em todas as áreas da 

empresa.  
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O Gerente da Planta afirma, com base em sua experiência profissional em outros 

países, que a Santa Marta possui uma boa relação de custo versus benefício em seus 

produtos. Ao analisar apenas preço sabe-se que não são os mais baratos do mercado, 

mas ao acrescentar na equação a questão da qualidade a organização se mostra muito 

competitiva. E isto projeta à empresa Santa Marta possibilidades comerciais de níveis 

internacionais. 

 

O Gerente da Planta complementa que essa perspectiva internacional também pode ser 

pensada em aquisição de matéria-prima, porém, para se trabalhar com esses cenários 

precisa-se dedicar tempo e ganho de conhecimento na lógica de transações comerciais 

internacionais. 

 

Na visão do Gerente Operacional, a Santa Marta, sem dúvidas, é muito ágil no 

desenvolvimento de soluções para seus clientes, porém, esse processo é 

desestruturado e, de certa forma, trabalha-se apenas com as demandas dos clientes. É 

preciso pensar em um departamento de engenharia para atuar no apoio a melhorias de 

atuais produtos e processos, no desenvolvimento de novas tecnologias produtivas e de 

novos produtos. 

 

Para o Coordenador de Produção, no nicho de mercado que a empresa atua já existem 

concorrentes para todas as linhas de produtos. Para se pensar em novas soluções a 

equipe atual é muito consumida pela rotina, então, viabilizar uma pessoa ou 

departamento para trabalhar em novos negócios e produtos é necessário, não apenas 

para elevar a rentabilidade, mas para vislumbrar atuação em novos mercados ou com 

menor concorrência. 

 

O Gerente Comercial afirma que o mercado hoje está cheio de economistas que são 

categóricos quanto aos rumos econômicos do país e do mundo para os próximos dez 

anos, sendo que poucas pessoas conseguiram prever, de forma assertiva, os 

momentos econômicos que o mundo passou nos últimos anos.  
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“Foram muitas mudanças em dez anos como a abertura econômica da China 
que movimentou o mundo, em 2006 início de um estado de euforia por bons 
resultados nas bolsas de valores e aumento no desenvolvimento do país, em 
2008 o colapso financeiro mundial, em 2010 retomada do crescimento no Brasil 
e agora em 2013 uma estagnação do crescimento.” (Gerente Comercial). 

 

Não se pode trabalhar com “achismo”, talvez não se consiga prever qual será o cenário 

econômico para os próximos quinze anos e nem quais serão os produtos mais rentáveis 

para daqui a cinco anos, pois tudo pode mudar. Então, é necessário aprofundar o 

conhecimento a respeito do mercado para minimizar os impactos negativos das 

mudanças de cenários e aumentar as possibilidades de ganhos. Em determinados 

momentos empresas vão em busca de expansão e lucratividade, mas em outras 

circunstâncias o mercado apenas oferece condições de sobrevivência, se a empresa 

não estiver preparada ela não consegue nem sobreviver a esse momento, dependendo 

dos impactos que isso possa trazer. O Gerente Comercial conclui dizendo que conhecer 

o mercado e buscar a diversificação de produtos deve fazer parte das estratégias de 

avanço. 

 

Para o Coordenador Comercial, tudo hoje no mercado se copia e somente o 

investimento em novas tecnologias e em novos desenvolvimentos pode trazer novos 

diferenciais para se pensar em aumento de rentabilidade do negócio. 

 

Para o responsável pelo Departamento de Compras, a busca por novos negócios, tanto 

na linha de compras quanto de vendas, deve ser fomentada. Na linha de compras 

pensar em novas tecnologias produtivas para eliminar a dependência de determinados 

fornecedores. Novos negócios implicam em poder optar por eliminação de produtos de 

menor rentabilidade. 

 

Todos os 8 entrevistados opinaram a respeito de possíveis estratégias de avanço para 

garantir os níveis de rentabilidade, no QUADRO 14 é possível observar os principais 

itens apontados como foco. 
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QUADRO 142 
Resumo das respostas estratégias de avanço e rentabilidade 

Diretor Industrial/Comercial Desenvolvimento de nova linha de produtos. 

Diretor Administrativo/Financeiro Trabalhar o planejamento em todas as áreas da empresa. 

Gerente de Planta 
Expansão comercial a nível internacional para compra e venda de 
materiais. 

Gerente de Operações 
Criação de um departamento de Engenharia para 
desenvolvimento de novas tecnologias produtivas e 
desenvolvimento de novos produtos. 

Coordenador de Produção 
Pensar em uma pessoa ou departamento para trabalhar em novos 
negócios e produtos. 

Gerente Comercial 
Aprofundar os conhecimentos a respeito do mercado; buscar a 
diversificação de produtos. 

Coordenador Comercial Investir em novas tecnologias e novos desenvolvimentos. 

Responsável Dep. Compras 

Buscar novos negócios e tecnologias tanto para compras quanto 
para vendas; Compras para eliminar a dependência de 
determinados fornecedores; Vendas para optar por eliminação de 
produtos de menor rentabilidade. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

 

5.3.2.2 Possíveis concorrentes com estratégias de avanço semelhantes 

 

 

A segunda pergunta das estratégias de avanço indaga quais concorrentes seriam 

capazes de implementar estratégias de avanço semelhantes. 

 

Para o Diretor Industrial/Comercial, em longo prazo, sem dúvidas, existem concorrentes 

que podem adotar estratégias parecidas, no entanto, para se igualarem à estratégia da 

Santa Marta levará tempo e isso dependerá dos mesmos fatores que afetam hoje as 

estratégias de sobrevivência, pois “nossa estratégia refletirá em vantagem competitiva e 

quando a concorrência se aproximar estaremos pensando em outras estratégias.”  

 

O Gerente da Planta afirma que quando se entra em uma esfera de concorrência 

internacional é muito difícil saber quais são todos os seus concorrentes, mas pensando 

em nível nacional isso varia de acordo com as possibilidade de cada empresa e o 
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interesse dessas organizações em seguirem esse caminho que pode ser vantajoso para 

a Santa Marta, mas não para alguns de seus concorrentes. 

 

Para o Gerente Operacional, quando se fala em criação do novo, somente o tempo 

pode apontar se os novos produtos e processos que podem sair dessas criações 

poderão ser imitados, pois os concorrentes podem criar departamentos de 

desenvolvimento, mas a produção dessas áreas, em cada empresa, irá variar 

significativamente. 

 

O Gerente Comercial afirma que existem concorrentes que sabem onde querem chegar 

e possuem isto bem definido, então, não se pode subestimar nenhum concorrente. 

 

As respostas dos demais entrevistados foram semelhantes à do Gerente Operacional, 

que a criação de novos produtos, serviços, novas oportunidades pode até ser adotada 

por concorrentes, mas os resultados podem ser diferentes. 

 

O QUADRO 15 mostra os principais itens apontados pelos entrevistados a respeito de 

quais concorrentes poderiam criar estratégias de avanço semelhantes, novamente não 

foi citado o nome de nenhum concorrente da Santa Marta, por questão ética. 

 

QUADRO 15 
Resumo das respostas de possíveis concorrentes com estratégias de avanço 

semelhantes 

Diretor Industrial/Comercial 
Em longo prazo existem concorrentes que podem adotar 
estratégias parecidas. 

Gerente de Planta 
A nível nacional varia de acordo com as possibilidade de cada 
empresa e o interesse delas em seguir um caminho que pode ser 
vantajoso para a Santa Marta, mas não para algum concorrente. 

Gerente de Operações 
Concorrentes podem criar departamentos de desenvolvimento, 
mas a produção dessas áreas, em cada empresa, irá variar 
significativamente. 

Gerente Comercial 
Existem concorrentes que sabem onde querem chegar e possuem 
isto bem definido, então, não se pode subestimar ninguém. 

Demais Entrevistados 
A criação de novos produtos, serviços, de oportunidades pode até 
ser adotada por concorrentes, mas os resultados podem ser 
diferentes. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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5.3.2.3 Futuras vantagens competitivas e como torná-las sustentáveis  

 

 

 A terceira pergunta a respeito de estratégias de avanço questiona quais devem ser as 

fontes de vantagem competitiva e como torná-las sustentáveis. 

 

De acordo com o Diretor Industrial/Comercial, há anos atrás muitas empresas se 

projetaram para se tornarem grandes, desbravar mercados, serem pioneiras e isso, em 

alguns casos, se tornou uma desvantagem por questões diversas. 

 

No entanto, falar em vantagem competitiva em longo prazo é delicado. É necessário “ir 

sentindo o mercado”, para saber tirar proveito do que pode ser a melhor vantagem 

competitiva para determinado momento. O Diretor Industrial/Comercial ainda 

complementa que “não adianta querer projetar quinze porcento de crescimento em um 

ano, sendo que na verdade o mercado está retraindo” e isto se aplica também as suas 

atuais vantagens competitivas. 

 

Para o Gerente da Planta, a Santa Marta possui a condição dos Donos do Negócio 

estarem ativos, participando da gestão do negócio. Especificamente um deles, que é o 

Diretor Industrial/Comercial,  possui uma “grande habilidade em bater o olho em algo 

novo e materializado rapidamente dentro da fábrica” e isto reflete na agilidade que a 

Santa Marta responde aos impulsos do mercado.  

 

Com as mudanças que estão acontecendo esse Diretor se volta mais para a busca de 

novos negócios e isto fará muita diferença na obtenção de futuras vantagens 

competitivas que eventualmente surgirão. No entanto, para torná-las sustentáveis é 

preciso permanecer com essa transferência de conhecimento que o Diretor iniciou junto 

aos gerentes e coordenadores que estão chegando para assumir a gestão. 
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Para o Gerente Operacional, pensar em novas vantagens competitivas passa por 

muitas esferas organizacionais, além das de inovações, melhorias de gestão, entre 

outras. Mas qualquer que seja essa vantagem, para torná-la sustentável é importante 

pensar em pessoas e manter o comprometimento que a equipe possui com a empresa. 

 

Para o Gerente Comercial, existem muitos desafios internos a serem superados, no 

entanto, falar em vantagem competitiva no futuro é um pouco arriscado, uma vez que 

se precisa implementar melhorias de gestão. Para fazer isto é necessário pensar em 

vantagem competitiva passando pela gestão de pessoas, ou seja, prover melhorias na 

gestão de pessoas, trazer para o grupo profissionais que saibam “conversar” com o 

mercado, indivíduos treinados e preparados para os futuros desafios. Em resumo, se a 

empresa tiver bons profissionais as vantagens competitivas surgirão de forma natural. 

 

Apenas 4 dos 8 entrevistados opinaram a respeito de possíveis vantagens competitivas 

e como torná-las sustentáveis. No QUADRO 16 pode-se observar os principais itens 

apontados pelos entrevistados. 

 

QUADRO 16 
Resumo das respostas de futuras vantagens competitivas e como torná-las 

sustentáveis 

Diretor Industrial/Comercial Ter atenção ao mercado e reagir rápido às mudanças. 

Gerente de Planta 

Diretoria atenta a novas oportunidades e conversão rápida disso 
em negócios; Para torná-las sustentáveis é preciso manter a 
transferência de conhecimento da Diretoria para os demais 
gestores.  

Gerente de Operações 
Inovações, melhorias de gestão; Para torná-las sustentáveis é 
importante pensar em pessoas e manter o comprometimento 
que a equipe possui com a empresa. 

Gerente Comercial 

Implantar melhorias de gestão; Para tornar as vantagens 
sustentáveis necessita-se prover melhorias na gestão de 
pessoas, trazer para o grupo pessoas que saibam conversar 
com o mercado, profissionais treinados e preparados para os 
futuros desafios 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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5.3.2.4 Transformar conhecimentos em futuras vantagens competitivas 

 

 

A quarta e última pergunta a respeito de estratégias de avanço seria como criar novos 

conhecimentos que se transformem em fontes de vantagens competitivas sustentáveis, 

quais devem ser os elementos desses conhecimentos e como tornar esses 

conhecimentos difíceis de imititar e substituir já no início do processo de criação. 

 

Para o Diretor Industrial/Comercial, hoje, em quase todos os setores que um 

profissional ou empresa for atuar existe concorrência, mas na verdade, apenas com 

dedicação, sorte e talento alguns se sobressairão, “existem casos de ótimos onde se 

observa grande talento e dedicação, porém no momento chave faltou sorte.” Criar 

condição pode ser um favorecimento para que os diferenciais se aflorem e façam com 

que esse conjunto se torne um diferencial competitivo.  

 

Para o Gerente da Planta, por se tratar de uma empresa de médio porte, o nicho 

comercial que a Santa Marta foca não é os grandes mercados, mas sim novos 

mercados com produtos diferenciados. Porém, “todo desafio geralmente exige da 

equipe comprometimento, amor pela camisa da empresa e se doar para tentar superá-

lo”, e quando se tem uma empresa familiar, geralmente esse exemplo vem dos donos. 

Nesta ótica o conhecimento dos proprietários acumulado ao longo da existência da 

empresa, se torna o ponto-chave, esse conhecimento tácito precisa ser compartilhado 

com os funcionários.  

 

O Gerente da Planta conclui que o resultado desse compartilhamento de conhecimento 

tácito, com o incentivo ao aprimoramento intelectual das pessoas seria a criação 

espontânea de novos conhecimentos, tecnologias, produtos e assim por diante. 

 

Para o Gerente Comercial e o Gerente Operacional, quando se fala em criar novos 

conhecimentos precisa-se incentivar essa criação. No entanto, para que isso aconteça, 

precisa-se do apoio de uma política de gestão de pessoas e a partir daí a adoção de 
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ferramentas para desenvolver a gestão de competências, a facilitação da geração de 

conhecimento, a retenção de talentos, a comunicação assertiva, a motivação de 

pessoas. O resultado será a criação de diferenciais únicos, porque virão dos indivíduos. 

 

A última pergunta apenas 4 entrevistados opinaram a respeito, os demais entrevistados 

não tiveram uma opnião a respeito. Os principais pontos podem ser oberservados no 

QUADRO 17. 

 

QUADRO 173 
Resumo das respostas como transformar conhecimento em futuras vantagens 

competitivas 

Diretor Industrial/Comercial Criar ambiente favorável (criar condições). 

Gerente de Planta 

Compartilhamento de conhecimento tácito com o incentivo ao 
aprimoramento intelectual das pessoas, o resultado disto é a 
criação espontânea de novos conhecimentos, tecnologias, 
produtos. 

Gerente de Operações e                       
Gerente Comercial 

Criação do departamento de gestão de pessoas, adoção de 
ferramentas para desenvolver a gestão de competências, 
facilitação da geração de conhecimento, retenção de talentos, 
comunicação assertiva, motivação e o resultado será a criação de 
diferenciais únicos, porque virão das pessoas. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

5.4 Análise Global 

 

 

Conforme pode ser observado a apresentação e análise de resultados foi dividida em 

dois tópicos principais: 

a) aprendizagem Organizacional conforme abordagem de Garvin (2002), com o 

modelo denominado “prova de fogo”; 

b) gestão do Conhecimento sob a luz dos autores Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) 

tratando da perspectiva de estratégias de sobrevivência e estratégias de avanço. 
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Para melhor apresentação das perspectivas constatadas através de entrevistas a 

análise será divida entre os dois assuntos. 

 

 

5.4.1 Análise global da aprendizagem organizacional na empresa pesquisada 

 

 

Conforme citado no referencial teórico, dentro do modelo de aprendizagem 

organizacional na abordagem de Garvin (2002), existem cinco perguntas que compõem 

a “prova de fogo” e outras três perguntas que balizam a aderência do ambiente 

organizacional quanto à aprendizagem organizacional. 

 

Com relação à primeira pergunta das cinco, do modelo da “prova de fogo”, observa-se 

que não existe na empresa Santa Marta uma meta de aprendizagem definida, embora a 

diretoria já tenha noção da importância desse quesito para os desafios futuros da 

organização, mas ainda não faz parte do cotiano da empresa a aplicação desse 

primeiro item. 

 

A segunda pergunta do modelo aborda a receptividade de informações discordantes, 

não houve unanimidade nas respostas, mas a maioria dos entrevistados afirma que a 

empresa é receptiva a informações discordantes. Sendo aplicável à realidade da 

empresa o segundo item do modelo e ficando pontos de observação quanto a possíveis 

melhorias na relação de aceitação e no tratamento das más notícias. 

 

A terceira pergunta questiona se a empresa evita erros repetidos, para este item a 

maioria dos entrevistados respondeu que a Santa Marta evita erros repetidos, porém, 

alguns entrevistados afirmam o contrário e ainda ressaltam alguns pontos. Segundo 

Garvin (2002), os erros fazem parte do cotidiano das empresas, porém, não se trata de 

fazer apologia ao erro, mas sim que ele seja um composto de favorecimento à 

aprendizagem. 
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Garvin (2002) afirma que a utilização de banco de dados, intranets, treinamentos e 

workshops são fatores que contribuem para a resolução de conflitos que possam estar 

ligados à rotina e que ocasionam a repetição de erros.  

 

Na terceira pergunta do modelo da “prova de fogo” de Garvin (2002), observa-se 

aderência desse questionamento ao cotidiano da organização. Há alguns pontos a 

serem aprimorados, principalmente, quanto à importância do erro para a aprendizagem 

organizacional e isso ser tratado de forma a se obter melhorias. 

 

A quarta pergunta indaga a respeito da perda de conhecimentos críticos toda vez que a 

empresa perde uma pessoa-chave. Para este item a maioria respondeu que não há 

perda de conhecimento crítico na saída de profissionais, mas foi bem sinalizado por um 

dos entrevistados que o ponto de atenção está em torno da Diretoria, que é uma grande 

fonte de compartilhamento de informações. Percebe-se que este item de aprendizagem 

organizacional está presente na Santa Marta, mas são necessário pontos de melhoria 

quanto à externalização e explicitação de conhecimentos para que este se torne um 

bem comum na rotina da empresa. 

 

A  quinta e última pergunta da “prova de fogo” de Garvin (2002), questiona se a 

organização em estudo age com base naquilo que sabe. Todas as respostas dos 

entrevistados foram afirmativas quanto a essa prática por parte da Santa Marta, 

inclusive a resposta da Diretoria Industrial/Comercial se mostra muito alinhada aos 

preceitos pregados por Garvin (2002) com relação a esse ponto.  

 

Concluída a análise dos cinco questionamentos do modelo da “prova de fogo”, a 

primeira pergunta, quanto às estratégias de aprendizagem organizacional, diz respeito 

ao questionamento e compartilhamento junto à equipe, de quais são os desafios e 

oportunidades mais prementes para o negócio. 

 

Todos os entrevistados afirmam que hoje a Santa Marta está, de forma significativa, 

imergida na rotina e as discussões a respeito de planejamentos e ações em longo prazo 
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não fazem parte das ações organizacionais. Embora sintam essa necessidade, apenas 

alguns departamentos começam a trabalhar nesse sentido, porém, ainda seria muito 

precoce tirar conclusões a respeito. 

 

A segunda pergunta questiona a organização a respeito de quais conhecimentos ela 

precisa adquirir para superar os desafios. Para este item nem todos opinaram a 

respeito, mas a maioria aponta algum fator a ser trabalhado, o que demonstra um 

direcionamento quanto a reflexões ligadas a aprendizagem organizacional. 

 

A última pergunta indaga como a organização irá adquirir os conhecimentos e 

habilidades necessários. As respostas apresentadas apontam para uma deficiência 

organizacional ligada a políticas de gestão de pessoas, que de acordo com os 

entrevistados ajudaria a direcionar ações e planejamentos ligados aos pontos 

abordados.  

 

Diante dos pontos apresentados é possível perceber que a Santa Marta apresenta  

características de uma organização que aprende. Das cinco perguntas do modelo da 

“prova de fogo” de Garvin (2002), uma se mostra muito presente na realidade da 

empresa, três , apesar de apresentarem algum tipo de ressalva, se mostram presentes 

na organização e apenas uma não foi diagnosticada como prática utilizada. No entanto, 

para esse último item a maioria dos entrevistados aponta que ele se faz mais 

necessário a cada dia. 

 

Quanto às perguntas ligadas a estratégias de aprendizagem organizacional, observa-se 

um foco muito grande no dia a dia da organização e pouco planejamento para ações 

futuras.  

 

Muitos entrevistados possuem uma noção do que precisa ser trabalhado no que diz 

respeito à aquisição de conhecimentos, porém, existe um distanciamento quanto a 

colocar em prática devido à ausência de um departamento que apoie a gestão e 

desenvolvimento de pessoas. 
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Para Garvin (2002), a aprendizagem é simplesmente mais um processo organizacional 

e assim como em outros processos desdobra-se com o tempo, tem entradas e saídas, 

envolve diversos departamentos e níveis, e consiste em atividades e passos 

interligados. Como qualquer processo deve ser elaborado e liderado. 

 

Para criar uma organização que aprende podem existir muitas barreiras a serem 

superadas dentro da empresa e para isso ambientes estimulantes devem ser criados 

(GARVIN, 2002). 

 

De acordo com Garvin (2002), se a aprendizagem for ocorrer, as pessoas devem se 

sentir à vontade para enfrentar o status quo, precisam ser apoiadas e encorajadas caso 

os resultados não saiam de acordo com o planejado, pois erros podem ser humilhantes, 

mas também são professores extraordinariamente eficazes. 

 

Por fim, a aprendizagem pode se mostrar uma profissão de fé no futuro, pode ser 

conflitante com a realidade organizacional de resultados imediatos, mas é uma 

admissão que o progresso é possível (GARVIN, 2002).  

 

 

 

5.4.2 Análise global da gestão do conhecimento na empresa pesquisada 

 

 

A respeito da análise de Gestão do Conhecimento, vale à pena ressaltar um dos 

principais balizadores do modelo apresentado por Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001), 

que é a criação do conhecimento com ênfase na capacitação para o conhecimento. Os 

autores ressaltam que tão importante quanto a gestão do conhecimento, é o ambiente 

propício para a sua criação. 
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Após a realização das entrevistas Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) abordam alguns 

aspectos estratégicos quanto à contextualização das perguntas no ambiente 

organizacional. São cinco as premissas que devem ser observadas para a 

sobrevivência e o avanço dos negócios, conforme citado no referencial teórico. 

 

Foram realizadas 4 perguntas a respeito das estratégias de sobrevivência e a primeira 

está ligada às mudanças na estratégia para sustentar ou elevar o nível de rentabilidade 

da organização em estudo. Dentre os 8 entrevistados, 1 não opinou e os outros 7 

opinaram a respeito.  

 

Dentre as 7 respostas, 3 apontam que a solução para a sobrevivência está em torno da 

aquisição de novos conhecimentos, 3 outras respostas abordam questões internas da 

organização a serem trabalhadas com conhecimentos já adquiridos e 1 resposta aponta 

para a solução que passa por conhecimentos já adquiridos, mas que sofre interferência 

do ambiente externo que, no caso, seriam clientes ou parceiros. 

 

A segunda pergunta questiona quais concorrentes conseguem implantar as mesmas 

estratégias citadas no item anterior. 5 entrevistados responderam a essa pergunta, 2 

deles apontam itens ligados à aquisição de novos conhecimentos e afirmam que os 

concorrentes, em curto prazo, não conseguem implementar medidas iguais.  

 

Quanto aos outros 3 entrevistados, que apontam questões internas a serem 

trabalhadas, 2 acreditam que os concorrentes conseguem implementar estratégias 

iguais e 1 dos entrevistados afirma que por questões fiscais e tributárias os 

concorrentes, provavelmente, não conseguem igualar as estratégias da empresa. 

 

A terceira pergunta aborda quais são as fontes de vantagem competitiva e como torná-

las sustentáveis. Para essa pergunta também 7 entrevistados responderam e todos 

apontam aspectos da vantagem competitiva ligados à diferenciação dos produtos.  
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Quanto à fonte de vantagem e manutenção dessas vantagens, 5 entrevistados apontam 

itens específicos ligados à gestão do conhecimento como compartilhamento de 

conhecimento, nivelação de conhecimento, criação de contexto adequado, geração de 

conhecimento e outros pontos. Os outros 2 entrevistados apontam investimentos em 

tecnologias, no entanto, 1 dos entrevistados ressalta que para introdução de novas 

tecnologias é preciso uma preparação prévia da equipe. 

 

A última pergunta do modelo de estratégias de sobrevivência questiona a organização a 

respeito da retenção e manutenção dos conhecimentos contra imitações e assédio de 

possíveis concorrentes e pergunta também como transferir conhecimentos 

internamente com eficácia.  

 

Para essa pergunta 4 entrevistados responderam aspectos ligados à gestão de pessoas 

e à transferência de conhecimentos para melhor capacitação dos profissionais, os 

demais entrevistados não responderam. 

 

No que diz respeito às estratégias de avanço também foram realizadas 4 perguntas 

relacionadas à gestão do conhecimento com uma visão em longo prazo da gestão 

organizacional. 

 

A primeira pergunta das estratégias de avanço é similar à da estratégia de 

sobrevivência, porém, com enfoque futuro a respeito de melhoria dos níveis de 

rentabilidade da empresa. 

 

Para essa pergunta todos os 8 entrevistados opinaram a respeito. Dentre as respostas, 

3 entrevistados respondem que tais estratégias estariam em torno de ações das quais 

já se detém o conhecimento na organização. Para os outros 5 entrevistados tais 

estratégias estariam ligadas à aquisição de novos conhecimentos que trariam para a 

organização novos produtos, mercados, processos e modelos de gestão.  
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A segunda pergunta do modelo de estratégias de avanço questiona quais concorrentes 

conseguem implantar estratégias semelhantes. Todos os entrevistados opinaram a 

respeito e a maioria das respostas mostraram que partindo do pressuposto que estas 

estratégias trarão novos desenvolvimentos e descobertas, os resultados que podem 

surgir são diferentes em cada organização. Porém, não foi descartada a possibilidade 

que concorrentes possam ter estratégias semelhantes.  

 

A terceira pergunta do modelo questiona a organização quanto a futuras fontes de 

vantagem competitiva e como torná-las sustentáveis. Para esta pergunta somente 4 

entrevistados opinaram a respeito, destes 3 afirmam que ações ligadas à gestão de 

pessoas e atributos de novos conhecimentos são a base dessas vantagens 

competitivas e 1 dos entrevistados afirma que tal vantagem competitiva já se faz 

presente na organização. 

 

Por fim, a última pergunta a respeito das estratégias de avanço questiona a respeito da 

criação de novos conhecimentos e como transformá-los em vantagem competitiva 

sustentável, entre outras indagações de quais devem ser esses elementos e como 

torná-los difíceis de imitar.  

 

Para essa pergunta também somente 4 entrevistados opinaram a respeito, no entanto, 

todas as respostas passam por aspectos da gestão de pessoas e, principalmente, da 

gestão do conhecimento, criação de ambiente favorável, compartilhamento e 

nivelamento de conhecimentos, construção de novos conhecimentos ou protótipos e 

outros itens, conforme se pode observar na “grade 5 x 5” das fases de criação de 

conhecimentos. 

 

No entanto, conforme modelo de Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001), após a realização 

das perguntas para a organização é necessário analisá-las juntamente a cinco 

premissas, conforme descrito no referencial teórico no item 2.4.2.  
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Nas duas primeiras perguntas relacionadas a estratégias de sobrevivência os 

entrevistados que apresentam respostas ligadas à aquisição de conhecimentos, 

afirmam que essas estratégias, em curto prazo, não conseguem ser copiadas por 

concorrentes. 

 

Na terceira pergunta os entrevistados apresentam opiniões ligadas à diferenciação de 

produtos baseada em aspectos de gestão de pessoas e implantação de ações ligadas 

ao conhecimento.  

 

Na última pergunta as respostas apresentadas se mostram aderentes ao modelo de 

criação do conhecimento que, na verdade, retrata etapas de desenvolvimento de ações 

da criação do conhecimento. 

 

Para o grupo de perguntas relacionadas a estratégias de sobrevivência, tal condição se 

mostra aderente à proposta de Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001), é necessária a 

visualização de conhecimentos futuros, respeitando conhecimentos individuais e não se 

prendendo ao passado para traçar estratégias. Porém, o quarto ponto que fala de 

conversas a respeito de estratégias, foi observado como uma deficiência no processo. 

 

Para as duas primeiras perguntas das estratégias de sobrevivência observa-se o 

mesmo resultado das respostas, ou seja, as estratégias ligadas à geração de novos 

conhecimentos até podem ser copiadas por concorrentes, mas tal ação se mostra mais 

difícil. 

 

Na terceira pergunta as respostas indicam que novas fontes de vantagem competitivas 

surgem com o apoio de novos conhecimentos e a última pergunta, assim como na 

estratégia de sobrevivência, mostra forte aplicação em etapas de criação de 

conhecimento, conforme já referenciado em outro ponto, que seria a grade 5 x 5 da 

criação do conhecimento. 
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Para as estratégias de avanço também é possível perceber o processo de visualização 

do futuro, os aspectos de bagagem profissional serviram de balizamento para as 

respostas. No entanto, devido ao cenário gerencial vivido pela empresa, o aspecto das 

estratégias que requerem escala precisa ser mais bem trabalhado, isto devido à 

fragilidade apontada na gestão de pessoas e a aspectos da criação do conhecimento 

que ainda precisam ser trabalhados na organização.  

 

De acordo com Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001), as pessoas são fundamentais 

quando se fala de conhecimento e para isso a identificação de obstáculos 

organizacionais e individuais e o foco no contexto capacitante são necessários, 

observando motivações, níveis de habilidade e comportamentos. 

 

O reconhecimento das barreiras organizacionais e individuais são etapas importantes 

da capacitação para o conhecimento. Ainda de acordo com Von Krogh, Ichijo e Nonaka 

(2001), a criação do conhecimento é importante para impulsionar estratégias de avanço 

ao mesmo tempo em que se usa os conhecimentos existentes para assegurar a 

sobrevivência. 

 

O quarto ponto que aborda a respeito das conversas sobre estratégias, assim como nas 

estratégias de sobrevivência no grupo das perguntas de avanço, também apresenta 

uma perspectiva com pouca aplicabilidade.  

 

O que se pode observar através do questionário de entrevistas proposto por Von Krogh, 

Ichijo e Nonaka (2001), é que a aplicação dos conceitos propostos pode trazer 

diferenciais competitivos para a organização. Quando perguntado aos entrevistados a 

respeito de possíveis diferenciais, os que respondem apontaram ações ligadas à gestão 

do conhecimento, também afirmaram que essas ações são mais difíceis de serem 

copiadas. 
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Outro aspecto que pode ser observado é em relação a vantagens competitivas 

sustentáveis, a maioria dos entrevistados afirma itens relacionados à gestão do 

conhecimento. 

 

Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) afirmam que o conhecimento pode ser considerado 

fonte de rentabilidade superior para a empresa, pois ele pode se tornar exclusivo para a 

organização e difícil de ser imitado pelos concorrentes. 

 

Assim, observa-se que a adoção da Gestão do Conhecimento pode contribuir para a 

criação de diferenciais competitivos a favor da empresa, conforme abordado com o 

tratamento de ações das estratégias de sobrevivência e estratégias de avanço. 

 

 

5.4.3 Mapeamento de objetivos da dissertação 

 

 

Para melhor demonstração quanto à localização e ao alcance dos objetivos propostos 

no trabalho, o QUADRO 18 apresenta como os objetivos específicos foram alcançados 

sob a luz do referencial teórico, da análise de resultados e da conclusão. 
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QUADRO 18 
Mapeamento de objetivos 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este trabalho teve como objetivo geral analisar como a aprendizagem organizacional e 

a gestão do conhecimento podem contribuir na sobrevivência e no avanço dos negócios 

em uma empresa familiar de médio porte. 

 

Como metodologia de desenvolvimento do trabalho foi utilizada a pesquisa bibliográfica 

e a pesquisa de campo, esta realizada com a utilização de entrevistas com funcionários 

da empresa objeto de estudo desta dissertação. 

 

A pesquisa bibliográfica teve como objetivo a delimitação do referencial teórico deste 

estudo, conforme pode ser observado no capítulo 2 desta pesquisa.  

 

Na abordagem de aspectos gerais da gestão do conhecimento no referencial teórico, 

utilizou-se autores como Lara (2004), Macedo et al. (2010), Nonaka e Taukeuchi em 

publicações diversas, Terra (2001), Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001), dentre outros. 

Para a aprendizagem organizacional foram utilizados os autores Fleury e Fleury (2006), 

Mumford (2001) e Garvin (2002).  

 

Como conceito central a respeito de estratégias de sobrevivência e avanço em torno da 

gestão do conhecimento utilizou-se o modelo dos autores Von Krogh, Ichijo e Nonaka 

(2001) e para a aprendizagem organizacional foi usado o modelo de Garvin (2002), no 

qual se balizou os respectivos roteiros de entrevistas.   

 

Através do levantamento de informações junto à empresa Santa Marta foi possível 

atingir o objetivo geral desta pesquisa. Os dados colhidos nas entrevistas foram 

analisados conforme perspectiva dos modelos de gestão do conhecimento e 

aprendizagem organizacional. 
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Com este trabalho foi possível observar na realidade organizacional da Santa Marta 

grande dinamismo e flexibilidade da lógica operacional para atender às mais diversas 

demandas do mercado como preço, prazo, qualidade, entre outras muito importantes 

para a sobrevivência da organização. 

 

Para tanto se observa que esse resultado é a somatória de vários aspectos da gestão, 

entre eles componentes ligados ao compartilhamento de conhecimentos entre os 

indivíduos, ambiente dinâmico que instiga as pessoas a realizarem novas descobertas e 

obterem novos conhecimentos, à relação saudável entre os profissionais no cotidiano 

organizacional, favorecendo trocas de conhecimento e busca mútua para a solução de 

problemas. 

 

Também se observa aspectos da memória organizacional que balizam a tomada de 

decisões e experiências de sucessos ou fracassos que contribuem para a busca por 

melhorias e inovações, fundamentais para o avanço da empresa. 

 

Quanto a aprendizagem organizacional conclui-se que a Santa Marta possui aspectos 

da aprendizagem organizacional presentes em sua realidade organizacional, mesmo 

sem possuir a aprendizagem organizacional formalizada como prática empresarial.  

 

Porém, tal condição acontece de forma desestruturada, devido ao elevado grau de 

imersão na rotina, ponto este que foi confirmado com o questionamento quanto às 

estratégias ligadas à aprendizagem organizacional que mostram resultados de grande 

imersão no cotidiano e pouca ênfase em planejamento. 

 

No que diz respeito a Gestão do Conhecimento, a Santa Marta também não possui tal 

prática de gestão institucionalizada, no entanto, pode-se perceber a presença de 

algumas esferas e aspectos da gestão do conhecimento presentes no cotidiano da 

organização como o compartilhamento de conhecimentos, a criação de conceitos, entre 

outros, porém, como ações desarticuladas. 
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De forma geral pode-se concluir que a Santa Marta apresenta, em sua realidade 

empresarial, aspectos tanto da gestão do conhecimento, quanto da aprendizagem 

organizacional, porém conforme observado anteriormente estes não possuem 

programas institucionais e assim a institucionalização dessas ferramentas de gestão 

podem trazer diferenciais competitivos para a organização em médio e longo prazos. 

 

 

6.1 Limitações da Pesquisa  

 

 

O presente trabalho utilizou o método qualitativo, que permite maior aprofundamento na 

análise de determinado fenômeno, mas que pode ter como limitação a perspectiva de 

subjetividade na interpretação dos dados.  

 

Foram entrevistados os funcionários que estão ligados à gestão de algum departamento 

e, assim, destaca-se outra limitação quanto à amostra trabalhada na pesquisa que não 

atingiu cargos de analista, encarregado, assistente, operário de produção, dentre 

outros, pois foram entrevistados somente 8 profissionais da empresa objeto de estudo. 

 

 

6.2 Contribuições da Pesquisa 

 

 

Para o autor, este trabalho trouxe grande contribuição quanto à aquisição de 

conhecimento nas áreas de gestão do conhecimento e aprendizagem organizacional, 

no que tange a benefícios organizacionais quanto à utilização de tais práticas no mundo 

corporativo e a ganhos para diferenciação competitiva pensando em cenários de 

sobrevivência e avanço das empresas. 

 

Tal trabalho também trouxe, para o autor, relevante aprendizado no sentido de mostrar 

que o conhecimento, parte sempre da esfera pessoal e é isto que faz as organizações 
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atingirem diferenciais no mundo corporativo, seja por resultados, por valor gerado para 

os acionistas, por valor gerado para os empregados ou para a sociedade, mas enfim, 

são empresas diferenciadas. 

 

Para a academia este trabalho trás como contribuição a verificação de aderência e uso, 

em uma organização de médio porte, de modelos como o de Garvin (2002) de 

aprendizagem organizacional e de Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) para gestão ou 

criação do conhecimento como denominado pelos autores. 

 

Também como contribuição para a academia vale ressaltar a aplicação do modelo de 

Garvin (2002), que se mostra um autor bastante crítico de outros modelos de 

aprendizagem, pois ele explicita a importância de os modelos serem utilizáveis na 

prática e este é o objetivo de mestrados profissionais.  

 

Da mesma forma, para a academia também fica a contribuição da utilização do modelo 

de Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001), que traz a polêmica da discussão que a criação 

de ambiente propício para a etapa de criação do conhecimento, é um fato tão 

importante quanto a gestão do conhecimento em si.  

 

Para a Santa Marta a contribuição deste trabalho é a possível aplicação de ferramentas 

que tragam diferenciais competitivos nas estratégias de sobrevivência e avanço como 

avaliado no trabalho, possibilitando domínio sobre o atual ambiente de negócios e a 

construção de melhores resultados e rentabilidade no futuro. 

 

 

6.3 Sugestões para Outras Pesquisas 

 

 

Como sugestão de estudos futuros vislumbra-se a aplicação de entrevista quantitativa 

na empresa objeto de estudo de caso desta dissertação, utilizando os mesmos modelos 

presentes neste trabalho. 
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Fica também como sugestão de estudos futuros na empresa Santa Marta, a utilização 

de outros modelos de gestão do conhecimento e aprendizagem organizacional que 

podem ser adicionados aos atuais modelos utilizados nesta pesquisa.   
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APÊNDICE 1 

Apresentação da pesquisa à empresa  

 

Meu nome é Márcio Vieira de Carvalho Júnior, estou na fase final do curso de mestrado 

em administração das Faculdades Pedro Leopoldo. Como um dos requisitos para me 

formar, estou escrevendo a dissertação sobre o tema Gestão do Conhecimento e 

Aprendizagem Organizacional. 

O objetivo principal desta pesquisa é analisar se a empresa na qual você trabalha 

possui práticas de gestão do conhecimento e aprendizagem organizacional. 

Esta pesquisa se destina aos Diretores, Gerentes, Coordenadores e aos funcionários 

das áreas administrativa e comercial. 

Não existem respostas certas ou erradas, pois o objetivo desta pesquisa é retratar a 

realidade da empresa, as respostas são abertas, sem um escopo definido e ficando a 

cargo do entrevistado querer respondê-la ou não. 

 

 

Atenciosamente, 

 

Márcio Vieira de Carvalho Júnior 
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APÊNDICE 2 

Roteiro de Entrevista 

 

 

Perguntas Gerais da Organização 

 

 Qual a sua formação? 

 Você já teve algum contato com gestão do conhecimento e aprendizagem 

organizacional? 

 Onde? Faculdade? Na Empresa?  

 

 

Perguntas Aprendizagem Organizacional 

 

 A empresa possui uma meta definida de aprendizagem? 

 A empresa é receptiva a informações discordantes? 

 A empresa evita erros repetidos? 

 A empresa perde conhecimentos críticos toda vez que sai uma pessoa-chave? 

 A empresa age com base naquilo que sabe? 

 

 Quais são os nossos desafios e oportunidades mais prementes? 

 O que precisa-se aprender para superar os desafios e tirar proveito das 

oportunidades? 

 Como os conhecimentos e habilidades necessários podem ser adquiridos? 

 

 

Perguntas Gestão do Conhecimento 

 

Estratégias de sobrevivência:  

 

 Como mudar a estratégia de sobrevivência para sustentar ou elevar o nível de 

rentabilidade? 

 Que concorrentes atuais e potenciais estão começando a implementar 

estratégias de sobrevivência semelhantes? 

 Quais as atuais fontes de vantagem competitiva e como aprimorá-las para 

sustentar essa vantagem competitiva ao longo do tempo? 
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 Como reter o valor e a singularidade dos conhecimentos da empresa e ao 

mesmo tempo defendê-los contra tentativas de imitação ou substituição pelos 

concorrentes? como transferir conhecimentos exclusivos e públicos entre 

diferentes produtos, mercados, negócios e unidades organizacionais com mais 

eficácia do que nossos concorrentes? 

 

Estratégias de avanço: 

 

 Em que deve consistir a estratégia de avanço para garantir os níveis de 

rentabilidade no futuro? 

 Que concorrentes seriam capazes de implementar estratégias de avanço 

semelhantes?  

 Quais devem ser as futuras fontes de vantagem competitiva e como torná-las 

sustentáveis? 

 Como criar novos conhecimentos que se transformem em fontes de vantagem 

competitiva sustentável? quais devem ser os elementos desses conhecimentos? 

como tornar esses conhecimentos difíceis de imitar e substituir já no inicio do 

processo de criação – em outras palavras, de que maneira usar o conhecimento 

próprio como fonte de vantagem competitiva? como transferir novos 

conhecimentos entre produtos, mercados, negócios e unidade organizacionais? 
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APÊNDICE 3 

Pesquisa caracterização da organização 

 

 

Este questionário é voltado especificamente para Diretoria 

 

 

Perguntas Gerais da Organização 

 

 Qual o ano de fundação da Santa Marta 

 Como que a Santa Marta foi criada e onde que começaram as atividades? 

 Quais foram os produtos que ela começou a trabalhar no inicio das atividades?  

 Quando e porque a Santa Marta se mudou para Santa Luzia? 

 Quais as principais mudanças organizacionais que aconteceram ao longo dos 

últimos anos? 

 Existe um organograma definido e quais as principais atribuições dos gestores? 

 Qual o número de funcionários que a empresa possui atualmente? 

 Qual o faturamento anual da Santa Marta? 

 


