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“Os aspectos cruciais da capacitação para o 
conhecimento são compatíveis com a natureza 
fluida da criação do conhecimento, como ocorre em 
qualquer atividade humana.” 
 

Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) 



 
 

RESUMO 

 

 

Atualmente a necessidade de manter e criar um diferencial competitivo entre as 

empresasé crescente. Nesse cenário o conhecimento tornou-se o recurso capaz de 

garantir o desenvolvimento das organizações conferindo-lhes vantagem competitiva. 

Este trabalho tem como objetivoidentificar e analisar as contribuições dos 

capacitadores do conhecimento e das estratégias de sobrevivência e avanço para a 

competitividade de uma empresa multinacional do setor de alimentos. Foi realizado 

um estudo de caso descritivo,e acoleta de dados feita por meio da aplicação de 

questionário a 219 respondentes e entrevista individual com um gestor da alta 

gerência. Os dados quantitativos e qualitativoscoletados foram analisadosà luz do 

modelo teórico de Von KroghIchijo e Nonaka (2001). Os resultados apontaram a 

utilização dos cinco capacitadores do conhecimento e das estratégias de 

sobrevivência e avanço evidenciando suas contribuições para a competitividade da 

empresa pesquisada. Os capacitadores instilar a visão do conhecimento, gerenciar 

as conversas e identificar os ativistas do conhecimento mostraram contribuições 

importante para a competitividade. Os capacitadores criar o contexto adequado e 

globalizar o conhecimento local representam pontos de melhoria. Os resultados da 

pesquisa sinalizaram que a empresa está atenta ao ambiente competitivo e 

desenvolve estratégias para garantir sua sobrevivência e avanço. 

 

Palavras-chave: Capacitadores do Conhecimento. Estratégias de Avanço e 

Sobrevivência.Competitividade. Gestão do Conhecimento.  

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

Currently the need to maintain and create a competitive differentiator between 

companies is growing. In this scenario, knowledge became an important resource 

capable of ensuring organizations development by giving them competitive 

advantages. This work aims to identify and analyze the contributions of knowledge 

trainers, survival strategies and competitiveness advancement of a multinational 

company of the food sector. We conducted a descriptive case study. Data collection 

was made through the application of a questionnaire to two hundred and nineteen 

respondents and an interview with a manager at upper management level. 

Quantitative and qualitative data collected were analyzed in the light of the theoretical 

model of Von Krogh Ichijo and Nonaka (2001). The results showed that the use of 

the five knowledge trainers, survival strategies and advancement contributed 

positively to the company's competitiveness. The trainers presented and applied the 

knowledge vision, managed talks and also identified knowledge activists. They 

created a positive environment contextualizing it and taking into consideration the 

whole segments of local knowledge which clearly showed improvement. The survey 

indicated that the company is aware of the competitive environment and develops 

strategies to ensure their survival and avancement.  

 

Key Words: Knowledge Trainers. Advancement Strategies.Survival. Competitive. 

Knowledge Management.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O cenário da sociedade atual conta com uma grande expansão no uso da 

informação, do conhecimento, da tecnologia edas redes de computadores, gerando 

como consequência transformações no comportamento da economia mundial.  

 

Em sua história, a sociedade já foi considerada agrária, época em que a terra era a 

principal forma de capital; evoluindo depois para a sociedade industrial, que 

reputava às estruturas físicas e financeiras a forma de se criar riqueza; para 

atualmente consolidar-se na sociedade do conhecimento,que adota como principal 

recurso econômico o ser humano e, consequentemente, o conhecimento produzido 

por ele.  

 

A partir do início da era do conhecimento, daocorrência da globalização e dos 

avanços da tecnologia, as organizaçõestêm se deparado com anecessidade da 

valorização do conhecimento. No Brasil, além dos motivos citados, ainda soma-se 

um mercado com crescente ascensão de sua economia e, 

consequentemente,comexpansão da indústria e do consumo da classe média.  

 

Atualmente a necessidade de manter e criar um diferencial competitivo entre as 

organizações se torna cada vez maior. Na sociedade do conhecimento, o recurso 

gerado e utilizado capaz de garantir o desenvolvimento das organizações trazendo-

lhes vantagem competitiva é o conhecimento. Em consequência,o gerenciamentodo 

conhecimento de forma produtiva tem se tornado uma prática relevante e 

indispensável. É a partir desse cenário que surge a gestão do conhecimento. 

 

A gestão do conhecimento é um modelo de gerenciamento das organizações focado 

na aprendizagem, na geração e aquisição contínuas de conhecimento, no seu 

compartilhamento e uso. Muitas instituições não conhecema expressão gestão do 

conhecimento, todavia executam os processos,realizam práticas e utilizam 

ferramentas próprias dela(GONÇALVES, 2010).  

 

No Brasil, o tema gestão do conhecimento tornou-se mais presente a partir da 

década de 1990. Na esfera de empresas brasileiras, avaliando organizações que já 
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possuem e desenvolvem trabalhos baseados na gestão do conhecimento,pode-se 

identificar algumas oportunidades de melhorias. As pesquisas revelam que o tema 

nas organizações ainda é recente,sendo que algumas delas apontam a necessidade 

de desenvolvimento de sua prática nas organizações. 

 

Apesar da grande importância da gestão do conhecimento, muitas empresas não 

sabem claramente utilizar a criaçãodo conhecimento como novo recurso de 

competitividade. Afinal, o processo de gerir o conhecimento exige esforços das 

organizações e, como aponta Vasconcelos (2000, p.14), elas “[...] precisam 

desenvolver instrumentos que propiciem o compartilhamento do conhecimento 

daqueles que o têm, coloquem esse conhecimento numa forma estruturada, além de 

mantê-lo ou aprimorá-lo”.   

 

Na mesma linha, Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) afirmam que, para que esse 

processo de criação do conhecimento ocorra nas organizações, é necessário que 

esteja amparado pelos capacitadores do conhecimento, sendo estes: instilar a visão 

do conhecimento, gerenciar as conversas, mobilizar os ativistas do conhecimento, 

criar o contexto adequado e globalizar o conhecimento local. Os autores também 

enfatizam a importância da formação de microcomunidades de conhecimento, que 

são pequenos grupos dentro das organizações cujosmembros compartilham 

conhecimentos, valores e objetivos comuns.  

 

Considerando a importância de que a organização associe o processo de criação do 

conhecimento à competividade, Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) ressaltam a 

necessidade das estratégias de sobrevivência e de avanço. As primeiras garantem a 

manutenção da posição já conquistada da organização no mercado; as segundas 

proporcionam o crescimento futuro fortalecendo as vantagens competitivas da 

organização.  

 

O processo dodesenvolvimento de uma estratégia em uma organização, seja de 

sobrevivência ou avanço, ocorre a partir da relação direta com os capacitados do 

conhecimento. O processo de criação do conhecimento alimenta um ambiente e 

contribui para estratégias de sobrevivência e avanço considerando que a 

capacitação do conhecimento permite que os indivíduos explorem territórios 
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desconhecidos em novos mercados, novos clientes, criem novos produtos e 

desenvolvam novas tecnologias de fabricação. Assim, a organização adquire 

flexibilidade e se volta para o futuro, podendo se tornar uma empresa mais rentável 

a curto e longo prazo.  

 

Frenteao contexto da criação do conhecimento como diferencial competitivo, 

principalmente em organizações atuantes no Brasil, e considerando as contribuições 

de Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001),esta dissertação tem seu foco dirigido 

àidentificação, em uma empresa do setor alimentício, dos capacitadores do 

conhecimento que contribuem para o aumento de sua competitividade.  

Apesar da existência, na literatura, de vários estudos sobre gestão do conhecimento, 

não foram encontrados estudos decaso sobre esse tema que tivessem sido 

efetuados em uma multinacional do segmento alimentício. Além disso, com a 

crescente ascensão da classe média,o consequente aumento do consumo e a 

expansão das indústrias no Brasil, principalmente no setor mencionado, a 

competitividade tem se intensificado.  

 

Assim, diante da problemática apresentada,surge a seguinte pergunta:  

 Quais são as contribuições dos capacitadores do conhecimento e das estratégias 

de sobrevivência e avanço para a competitividade de uma empresa multinacional 

do setor de alimentos? 

 

1.1 Objetivos 

 

Para responder a esta questão, foram definidos o objetivo geral da pesquisa e 

objetivos específicos.  

 

Objetivo geral: 

 Identificar e analisar as contribuições dos capacitadores do conhecimento e das 

estratégias de sobrevivência e avanço para a competitividade de uma empresa 

multinacional do setor de alimentos. 
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Objetivos específicos: 

 Identificar na literatura os principais modelos de gestão do conhecimento e sua 

relação com a competitividade; 

 Identificar os capacitadores do conhecimento utilizadosna empresa pesquisada; 

 Mapear e descrever as estratégias de sobrevivência e avanço na empresa 

pesquisada; 

 Verificar na percepção da alta gerência se os capacitadores do conhecimento e 

os referenciais estratégicos mapeados na empresa pesquisada contribuem para 

sua competitividade.  

 

 

1.2 Justificativa e relevância 

 

Pretende-se com a pesquisa realizar o levantamento de informações 

estrategicamente úteis para a organização, evidenciandode que forma a gestão do 

conhecimento pode contribuir para o aumento de sua competitividade e revelando os 

benefícios da presença dos capacitadores do conhecimento para suas estratégias 

de sobrevivência e avanço.  

 

O tema é importante no âmbito acadêmico por ampliar pesquisas na área de gestão 

do conhecimento no segmento alimentício epor colaborarna identificação das 

práticas que contribuem para a competividade de uma organização, pois “o conceito 

de conhecimento como vantagem competitiva de uma empresa vem atraindo muita 

atenção do mundo empresarial e no ambiente acadêmico da gestão de negócios” 

(VON KROGH; ICHIJO; NONAKA, 2001, p.5). 

 

O estudo ainda se mostra relevante para a sociedade, uma vez que demonstra 

preocupação em entender melhor o processo de gestão de conhecimento de uma 

organização, podendo assim ser utilizado tanto por ela própria quanto por outras 

empresasa fim de melhorar o seu desempenho e o de seus funcionários.  

 

A motivação da autora pela pesquisa se deu pela busca de conhecimento 

relacionado ao tema e pelointeresse emexplicitar para a organização os benefícios 

da gestão do conhecimento,visando a uma oportunidade profissional de desenvolver 
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um projeto institucional direcionadoà intensificação do uso da prática dos 

capacitadores do conhecimento na organização e,consequentemente,ao aumento 

de sua competitividade no mercado.  

 

1.3 Estrutura da dissertação 

 

Estadissertação encontra-se estruturadaem seis capítulos. O primeiro contém a 

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

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

apresentados a pergunta norteadora, a justificativa e os objetivos gerais e 

específicos verificados ao longo do trabalho.  

 

Osegundo capítulo abordao referencial teórico que contextualiza asociedade do 

conhecimento ea gestão do conhecimento, apresentando o modelo teórico utilizado 

na pesquisa; qual seja,o dos autores Von Krogh, Ichijo e Nonaka sobre as 

estratégias de sobrevivência e avanço de uma organização e os capacitadores do 

conhecimento. 

 

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

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

utilizadas na presente investigação.  

 

O quarto capítulo caracteriza a empresa objeto de estudo, apresentando o seu 

histórico einformações importantes sobre sua atuação no segmento alimentício, 

discorrendo, também, sobre alguns de seus principais produtos e sobre sua divisão 

gerencial.  

 

O quinto capítulo trata dos resultados da pesquisa. Inicialmente apresentam-se a 

caracterização dos dados,a identificação dos capacitadores do conhecimento,bem 

comoas estratégias de sobrevivência e avançoutilizadas pela empresa. 

Posteriormente, a partir das respostas obtidas, relacionam-se os resultados 

apurados à competitividade. Por fim, apresenta-se a percepção de um gestor da alta 

gerência sobre a discussão dos capacitadores do conhecimento, estratégias de 

sobrevivência e avanço e sua relação com a competitividade.  
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O último capítulo apresenta as considerações finais, bem como as limitações da 

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

 

O objetivo deste capítulo é realizar uma revisãoda literatura sobre a gestão do 

conhecimento. Pretende-se, com essa abordagem, apresentar conceitos que 

favoreçam oentendimento do tema e do contexto em que ele se insere. Objetiva-se 

também apresentar o modelo teórico utilizado neste estudo.  

 

2.1 A sociedade do conhecimento 

 

Formada no final do século XX, a sociedade do conhecimento é marcada pela 

transição do capital físico e financeiro da sociedade industrial para o capital humano. 

A sociedade industrial desenvolveu-se voltada para produção de bens materiais e 

produção em série; a partir do avanço da tecnologia, seus esforços foram se 

direcionando para a informatizaçãoda sociedade com o intuito de distribuir a 

informação e gerar conhecimento.  

 

A respeito dessa transição,Crawford (1994) afirma que o capital humano é o ponto 

central na transformação global. Para ele, na nova economia,a informação e o 

conhecimento substituem o capital físico e financeiro tornando-se uma das maiores 

vantagens competitivas nos negócios, constituindo-se na riqueza da nova 

sociedade. 

 

Com a transição para a sociedade do conhecimento, pode-se afirmar que este 

passou a ser o ponto focal para o desenvolvimento competitivo das organizações. 

Druker (1999) acredita que o conhecimento, mais que o capital e otrabalho, é o 

único recurso econômico significativo da sociedade do conhecimento.  

 

Os avançoscientíficos, tecnológicos e políticos provocaram profundas alterações na 

transmissão do conhecimento, tornando-o a principal força de produção da 

sociedade.Essas transformações ocorreram a partir da década de 1950, com uma 

ruptura no campo da ciência, provocada pelo advento da era da informação. 

 

De acordo com Castells (1999), a origem da sociedade do conhecimento se deu 

com a transição da década 1960 para a de 1970, através da interação de três 
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processos independentes: a revolução da tecnologia da informação; a crise 

econômica do capitalismo e a presença de movimentos sociais, culturais e 

econômicos; como o feminismo e o ambientalismo. A conjunçãoentre 

essesprocessos e as reações geradas por eles fizeram surgir uma nova estrutura 

social dominante,uma nova economia,uma nova cultura na economia global: a 

sociedade em rede e a cultura da virtualidade real. 

 

A revolução da tecnologia da informação também motivou o surgimento do 

informacionalismo, em que a geração de riqueza, o exercício do poder e a criação 

de códigos culturais passam a depender da capacidade tecnológica das sociedades 

e dos indivíduos. A tecnologia da informaçãose transformouno elemento principal 

dessa capacidade, constituindo-se em ferramenta indispensável para a implantação 

efetiva dos processos de reestruturação socioeconômica(CASTELLS, 1999). 

 

A ideia do conhecimento como recurso competitivo tornou-se muito utilizada na 

sociedade ocidental, que defende a visão da organização como máquina para o 

“processamento de informações”;visão justificadapela influência dos modelos de 

gestão propostos por Taylor e Simonem sua história da administração. Nonaka e 

Takeuchi (1997) afirmam que,devido a essa formação histórica, as empresas 

ocidentais valorizam o conhecimento explícito sistematizado, que pode ser expresso 

por códigos e números. Já a sociedade oriental aponta que o conhecimento tácito, 

desenvolvido pela experiência, é que deverá ser valorizado, convertendo-se em 

explícito para que qualquer um entenda sua criação, sendo que é nessa conversão 

que o conhecimento organizacional é criado. 

 

Outros autores, como Stewart (1998), também afirmamque a nova era da informação 

é marcada pela disseminação da tecnologia da informação e pelo crescimento das 

redes de computadores, mas acrescentam como novos elementos o surgimento da 

globalização e a abertura de novos mercados, fundamentais nesse movimento. No 

entanto, observa-se que a simples presença desses elementos não é o bastante 

para garantir a evolução dessa era.  

 

O grande diferencial da sociedade do conhecimento é sua capacidade de gerar e 

absorver as informações e inovações transformando-as em conhecimento. Nessa 
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perspectiva, a partir do advento dessa sociedade, a produção de riqueza e lucro 

começou a ser marcada pelo conhecimento, que se tornou a principal fonte de 

vantagem competitiva sustentável. Nessa sequência Crawford (1994) sugere: 

 
Novos conhecimentos levam a novas tecnologias, as quais, por sua vez, 
levam a mudanças econômicas; que consequentemente geram mudanças 
sociais e políticas, as quais em última instância criam um novo paradigma 
ou visão do mundo (CRAWFORD, 1994, p.16).  
 

A emergência da sociedade do conhecimento é inquestionável. Alvarenga Neto 

(2008) relata perceber o reconhecimento por parte de vários estudiosos de que a 

informação e o conhecimento são os elementos cruciais, centrais e fundamentais da 

nova ordem mundial e econômica. Para Stewart (1998), na nova economia dessa 

sociedade, as fontes de riqueza fundamentais são o conhecimento e a comunicação.  

 

A consequência da crescente importância do conhecimento, em detrimento de 

outros recursos econômicos tradicionais, pode ser identificada através das 

mudanças estruturais na economia e nas organizações (TERRA, 2005). Inúmeras 

evidências demonstram a intensificação do uso do conhecimento como recurso, 

dentre elas o aumento de investimentos por parte das organizações em pesquisa e 

desenvolvimento, educação, treinamento e em tecnologia da informação.  

 

Alvarenga Neto (2008, p.25) afirma “que o investimento em educação e capacitação 

contínuas é condição sinequa non à economia da Era do Conhecimento, e que a 

mente humana tornou-se uma força direta de produção”. A tecnologia promove 

progressos e estimula o interesse no conhecimento e sua gestão, porém ela não 

consegue fazer isso sem a intervenção de pessoas (DAVENPORT; PRUSAK, 1997).  

 

A economia do conhecimento difere das outras em sua ênfase no desenvolvimento 

de conhecimentos. Crawford (1994) afirma que ela ocorre através de esforços para 

se aplicar e transmitir o conhecimento, utilizando-se métodos como a educação 

formal e treinamento, ressaltando que, para que se atinja a produtividade potencial 

desses conhecimentos, estes precisam ser utilizados livremente.  
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É devido a essa necessidade de criar potencial para que o conhecimento seja 

utilizado que surgiu, por parte das organizações, a preocupação com a geração e 

manutenção do conhecimento organizacional. 

 

2.2 O conhecimento organizacional 

 

Partindo das considerações de Crawford (1994), conhecimento é entendimento e 

“expertise”, além de ser a capacidade de aplicar a informação a um trabalho ou 

resultado específico. Davenport e Prusak (1998, p.6) associam o conhecimento à 

informação eà experiência, considerando que “conhecimentoé uma mistura fluida de 

experiência condensada, valores, informação contextual e insight experimentado, no 

qual proporciona uma estrutura para a avaliação e incorporação de novas 

experiências e informações”.  

 

Esse conhecimento se produz nas mentes das pessoas que trabalham nas 

organizações. À medida que os conhecimentossão estimulados, vão se 

disseminando, podendo“[...] estar embutido[s] não só em documentos ou 

repositórios mas também em rotinas, processos, práticas e normas organizacionais” 

(DAVENPORT; PRUSAK, 1998, p.6). 

 

No processo de criação do conhecimento organizacional, Nonaka e Takeuchi (1997) 

sinalizam a presença das dimensões ontológica e epistemológica. Na dimensão 

ontológica, ele pode ocorrer através da expansão de contextos de interação entre os 

indivíduos; na epistemológica, ele pode acontecer entre o conhecimento tácito, que 

é pessoal e difícil de ser comunicado, e o explícito, que é o conhecimento 

transmissível. Os autores consideram importante que as empresas consigam gerar a 

identificação entre seus recursos humanos eseu propósito, para que 

aquelesdisponibilizem seus conhecimentos em favor da organização. Assim,  

 
Criar novos conhecimentos também não é apenas uma questão de 
aprender com outros ou adquirir conhecimentos externos. O conhecimento 
deve ser construído por si mesmo, muitas vezes exigindo uma interação 
intensiva e laboriosa entre os membros da organização (NONAKA; 
TAKEUCHI, 1997, p. 10). 
 

Entende-se como criação do conhecimento organizacional a possibilidade de a 

organização criar, difundir e absorver um novo conhecimento para utilização em 
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seus processos ou produtos (NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p. 1). Na mesma 

linha,Choo (1998) reforça que da construção do conhecimento resultam novos 

conhecimentos que levam a inovações, novos produtos e novas capacidades 

organizacionais. O conhecimento do homem se transformou emfator fundamental na 

sociedade atual e “administrá-lo – encontrar e estimular o capital intelectual 

armazená-lo, vendê-lo e compartilhá-lo – tornou-se a tarefa econômica mais 

importante dos indivíduos, das empresas e dos países” (STEWART, 1998, p.11). 

 

Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) afirmam que o conhecimento é definido como 

uma crença verdadeira e justificada, podendo ser explícito ou tácito, alémde 

depender de um contexto capacitante. Para os autores, o conhecimento nas 

organizações pode ser externado facilmente ou encontrar-se intrínseco a um 

processo ou a uma pessoa. Ele sofre influência do ambiente e, por ser dinâmico, 

relacional e baseado na relação humana, seu desenvolvimento depende da situação 

em que as pessoas estão envolvidas.  

 

Em linhas gerais, as mudanças decorrentes da sociedade do conhecimento e o 

aumento da necessidade da vantagem competitiva instigam as organizações a 

formarem um ambiente facilitador para a criação do conhecimento 

organizacional;surgindo como uma resposta a esse movimento a gestão do 

conhecimento.  

 

2.3 Gestão do conhecimento 

 

A partir da crescente valorização do conhecimento, provocada peloadvento da 

sociedade do conhecimento, o conceito de gestão do conhecimento emerge. Em sua 

prática e essência, essa gestão visa atribuir importância à capacidade das 

organizações de identificarem atributos necessários para a criação e manutenção do 

conhecimento. O objetivo é possibilitar o reconhecimento do valor do conhecimento 

na tentativa de torná-lo um diferencial competitivo. 

 

O tema gestão do conhecimento é relativamente novo, suscitando debatesiniciais 

em meados da década de 1990, no Brasil e no exterior, e, por ser um conceito em 
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construção, ainda gera grandes discussões. Para colaborar no entendimento do 

tema, citam-se aqui algumas contribuições de diversos autores da área. 

Alvarenga Neto, Barbosa e Pereira (2007) constataram através de sua pesquisa que 

a gestão do conhecimento alimenta-se de diversos conceitos e linhas divisórias, que 

consideram dados, informação e conhecimento. Para os autores, a partir da 

pesquisa realizada em empresas no Brasil,  

 
[...] observa-se o constante surgimento [...] de novas abordagens e/ou 
ferramentas gerenciais atinentes às questões da informação e do 
conhecimento nas organizações [...] da área denominada gestão do 
conhecimento (ALVARENGA NETO, BARBOSA, PEREIRA, 2007, p.9).  
 

Considerando as contribuições de Davenport e Prusak (1998), a gestão do 

conhecimento se constitui no esforço na realização de num processo que integra em 

sua estratégia organizacional a gestão de pessoas, tecnologia da informação e 

comunicação. Os autores propõemtrês fases para que o gerenciamento do 

conhecimento ocorra: geração, codificação/coordenação e transferência do 

conhecimento.  

 

A geração do conhecimento envolve todo esforço intencional da organização em 

realizar atividades e iniciativas que favorecem o aumento do conhecimento. À 

medida que as organizações geram e usam o conhecimento e interagem com seus 

ambientes, ocorre o processo de transformação da informação em conhecimento. A 

codificação e coordenação é o processo de criação de acessibilidade e 

aplicabilidade aos conhecimentos da organização, transformando-os em códigos 

claros e inteligíveis. Já a transferência é um processo que pode ocorrer através de 

inúmeras formas, dentre elas através da convivência entre os funcionários 

(DAVENPORT; PRUSAK, 1997).  

 

Nesse processo de gerir o conhecimento,Nonaka e Takeuchi (1997) reforçam a 

importância da criação, codificação e aplicação do mesmo, principalmente para 

inovar em produtos e serviços nas organizações. Os autores ressaltam que, para 

que esse processo ocorra,há necessidade da criação de espaços para interação 

social entre o conhecimento tácito e explícito. O conhecimento tácito é considerado 

pessoal, específico do contexto da pessoa e de difícil comunicação; o explícito é 

considerado transmissível e de possível codificação.  
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A ideia de interação entre os conhecimentos é abordada por Nonaka e Takeuchi 

(1997) através do modelo espiral do conhecimento. No primeiro momento, o 

processo ocorre pela criação do campo de interação, que possibilita a socialização e 

consequentemente facilita o compartilhamento de experiências e modelos mentais 

das pessoas. No segundo momento, ele se dá através do diálogo e da 

externalização do conhecimento tácito, até então oculto. No terceiro momento, o 

modo de combinação é gerado pela combinação do conhecimento recém-criado 

com aquele já existente, cristalizando-os em um novo produto ou serviço. No quarto 

e último momento, esse “aprender fazendo” provoca a internalização do 

conhecimento. 

 

O processo espiral sugerido pelos autores, representado em sua totalidade na FIG. 

1, possibilita a externalização do conhecimento,que gera a internalização e a 

passagem do conhecimento tácito em explícito e do explícito em tácito. Assim, pode-

se considerar que “a reconfiguração do conhecimento das informações existentes 

através da classificação, do acréscimo, da combinação e da categorização do 

conhecimento explícito [...] pode levar a novos conhecimentos (NONAKA; 

TAKEUCHI, 1997, p.76). 

 

Além do processo de criação, é importante que as organizações também gerenciem 

o conhecimento utilizando ferramentas e ações que proporcionem o aumento da 

competitividade. Probst, Raub e Romhart(2002) complementam as ideias de Nonaka 

e Takeuchi enfatizando que a realização do gerenciamento do conhecimento 

consiste em identificar, adquirir, desenvolver, compartilhar, utilizar e incentivar a 

retenção do conhecimento. 

 

Para o mercado, não existe mais fronteira e o conhecimento tornou-se um ativo 

intangível das organizações; elas passaram a se preocupar não apenas em dominar 

o conhecimento, mas geri-lo de forma eficaz e eficiente. É nessa perspectiva que a 

gestão do conhecimento assume um papel primordial em sua prática. 
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Figura 1- Socialização do conhecimento 

Fonte: Nonaka e Takeuchi(1997, p.80) 

 

Em sua abordagem sobre a gestão do conhecimento, Gonçalves (2010) aponta que 

ela é um instrumento essencial para o desenvolvimento das competências 

estratégicas das organizações, podendo contribuir para o seu sucesso através da 

gestão de seus diversos tipos de conhecimento. No entendimento da autora, para 

que ocorra esse processo, é necessário identificar, desenvolver, disseminar e 

atualizar o conhecimento que está implícito nas práticas individuais e coletivas da 

organização.  

 

Já para Fleury e Fleury (2000),a gestão do conhecimento está relacionada com o 

processo de aprendizagem organizacional que se estabelece através da aquisição e 

desenvolvimento, disseminação e construção de memórias da 

organização,envolvidas em um processo coletivo de elaboração das competências 

necessárias à organização. Para Choo (2003), as organizações atuam na geração 

do conhecimento através do aprendizado e progressivo aprimoramento nos 

processos decisórios.  

 

Considerando o modelo de Bukowitz e Williams (2002), a gestão do conhecimento é 

um processo capaz de gerar riqueza para uma organização a partir do seu 

conhecimento ou capital intelectual. Para que isso ocorra, os autores sugerem um 

ciclo composto por sete etapas. O primeiro passo é “obter informação” do meio 

ambiente; em seguida “utilizar a informação”. A terceira etapa é“aprender a utilizar a 
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informação”, ea seguinte “aprender a usar o conhecimento”. As etapas 5 e 6 são, 

respectivamente, “contribuir e compartilhar o conhecimento” e “avaliar o 

conhecimento”.A etapa final possui duas vertentes: “descartar o conhecimento” 

desnecessário e “utilizar o conhecimento” fundamental para as organizações.  

 

Terra (2005) aborda o tema a partirdo ponto de vista daorganização, afirmando que 

a gestão do conhecimento envolve as manifestações de conhecimento do indivíduo 

geradas em ações e decisões que agregam valor aos processos dos quais ele 

participa. Em sua definição, a gestão do conhecimento, 

 
[...] significa organizar as principais políticas, processos e ferramentas 
gerenciais e tecnológicas á luz de uma melhor compreensão dos processos 
de GERAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, VALIDAÇÃO, DISSEMINAÇÃO, 
COMPARTILHAMENTO, PROTEÇÃO, e USO dos conhecimentos 
estratégicos para gerar resultados (econômicos) para a empresa e 
benefícios para os colaboradores internos e externos (stakeholders) 
(TERRA, 2005, p. 8). 
 

Ainda na visão de Terra (2005), para que o processo de gestão do conhecimento 

ocorra, é importante que a organização alcance um grau de sofisticação no uso de 

processos e ferramentas, envolvendo os colaboradores na compreensão da 

natureza do conhecimento e na produção de seus resultados. Comumente, nota-se 

que “a gestão do conhecimento se ocupa, portanto, dos processos gerenciais de 

infraestrutura física e digital que facilitam, favorecem a criação, compartilhamento e 

uso de conhecimentos individuais e coletivos” (TERRA, 2005, p.2).  

 

Complementando a ideia de Terra, Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) reforçam que 

a eficácia da gestão do conhecimento depende da criação do contexto 

capacitante,considerado um espaço compartilhado para alimentar novos 

relacionamentos. Partindo do conceito deba, ou seja, “lugar”, o contexto 

organizacional pode ser virtual, físico ou mental. O conhecimento é dinâmico e 

relacional por resultar da ação humana e, ao contrário das informações e dados, 

depende do contexto para ser criado. Assim, “dir-se-ia que o conhecimento é 

inerente ao ba, e que o fomento de todo o processo de criação do conhecimento 

exige o necessário contexto ou espaço do conhecimento”(VON KROGH, ICHIJO; 

NONAKA, 2001, p.16).  
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As organizações exercem um papel relevante na criação de contextos que 

estimulem o compartilhamento do conhecimento, tornando-o acessível e facilitando 

o aprendizado coletivo. Nesse processo é importante gerir de forma eficaz 

ferramentas, métodos e processos para estimular seu desenvolvimento, 

compartilhamento e proteção mantendo o foco na competitividade.  

 

2.4 Gestão do conhecimento e competitividade 

 

Existem inúmeros fatores devido aos quais o conhecimento ganhou mais 

importância no século XXI, principalmente se ele for considerado como diferencial 

competitivo nas organizações. Nonaka e Takeuchi (1997) relacionam a criação do 

conhecimento ao fator da inovação contínua e da vantagem competitiva. Segundo 

os autores, quando difundido na organização,o conhecimento organizacional criado 

é incorporado a produtos, serviços e sistemas, gerando inovação contínua e 

proporcionando vantagem competitiva.  

 

Na economia globalizada, extremamente competitiva, saber interpretar o 

conhecimento da melhor forma possível, com eficácia, e trabalhar uma informação 

com assertividade poderá desequilibrar a concorrência. O processo de criação 

depende de seres humanos, que, gerenciados pelo conhecimento, dão forma à 

organização e colaboram para seu sucesso apresentando um diferencial frenteà 

concorrência. Na “sociedade baseada no conhecimento o trabalhador do 

conhecimento é o maior ativo” (NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p.6).Por isso as 

pessoas ou os recursos humanos se tornam tão indispensáveis;sem eles a 

informação não gerará cenários possíveis, se transformando assim em 

conhecimento (REZENDE, 2003).  

 

Visando ao diferencial competitivo baseado no conhecimento e nas pessoas, as 

organizações estão adotando políticas de atração e retenção de talentos, que 

trazem consigo seu conhecimento tácito e geram novas possibilidades. Isso se 

justifica também pelo reconhecimento dos recursos humanos por parte das 

empresas no que tange à nutrição da organização através do conhecimento dos 

seus profissionais (DAVENPORT; PRUSAK, 1997). Dessa forma, cria-se uma 

relação de ganha-ganha entre os funcionários e a organização, em queos recursos 
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humanos obtêm benefícios com o processo de aquisição do conhecimento e as 

organizações alcançam êxito com o aumento de sua competitividade.  

Von Krogh, Ichijo e Nonaka(2001) consideram que alguns fatores na criação do 

conhecimento organizacional são preponderantesna manutenção da vantagem 

competitiva sustentável. Para eles, a gestão do conhecimento deve ser baseada na 

aplicação de processos de criação contínuos,através dos quais os novos 

conhecimentos criados irão compor a base de obtenção de novas vantagens. 

 

Terra (2005) aponta que as empresas nacionais e, principalmente, as que exportam 

têm necessitado aumentar rapidamente seus investimentos em qualificação 

profissional, pesquisa, desenvolvimento, implementando práticas gerenciais 

modernas e indutoras de ambientes organizacionais voltados à inovação de 

produtos e processos.  

 

Alvarenga Neto, Barbosa e Pereira(2007)realizaram uma pesquisa em trêsempresas 

do Brasil, de diferentes portes,que apresentam programas de gestão do 

conhecimento. Foram realizadasentrevistas com gestoresnointuito de identificar a 

percepção destes sobre a gestão do conhecimento e a competitividade nas 

organizações às quais pertenciam. Eis alguns de seus relatos: 

 
“[...] a empresa está hoje preocupada com o conhecimento porque ele é 
hoje o principal fator de competitividade.” (Coordenador de transferência de 
tecnologia do Centro de Tecnologia de Canavieiras) 
 
“[...] o acesso rápido aos conhecimentos da organização é um diferencial 
competitivo.” (Gerente de vendas da Siemens) (ALVARENGA NETO; 
BARBOSA; PEREIRA;2007, p.12). 
 

Os autores concluíram por meio da pesquisa que, de fato, a informação e o 

conhecimento se constituem nos principais fatores de competitividade dos tempos 

atuais para as organizações e nações. A conclusão é difundida na percepção dos 

gestores, porém a pesquisa também possibilitou a leitura de que as organizações 

pesquisadas não gerenciam o conhecimento em seu conceito terminológico, uma 

vez que apenas se capacitam para o conhecimento, sendo este ponto uma 

oportunidade de investigação e desenvolvimento. 

 

Cardoso (2007) também investigou a relação entre a gestão do conhecimento e a 

competividade. Sua pesquisa teve como objetivo avaliar a capacidade preditiva dos 
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processos de gestão do conhecimento organizacional frente aos resultados obtidos 

pelas organizações através do conjunto de indicadores de competitividade. O autor 

utilizou um modelo de equações estruturais, que permitiu testar a validade do 

modelo teórico utilizado, segundo o qual a gestão do conhecimento promove a 

competitividade organizacional. Em suas constatações, a partir das múltiplas 

regressões realizadas, que sustentam empiricamente o modelo teórico utilizado para 

a investigação, Cardoso (2007, p.208) concluiu “que existe uma elevada relação 

direta entre a gestão do conhecimento e a competitividade organizacional, traduzida 

na existência de um impacto positivo da primeira na segunda”.  

 

Na mesma linha, Santos e Popadiuk (2010) também realizaram uma pesquisa, esta 

emoito empresas, nacionais e multinacionais, coletando os dados através de 

entrevistas não estruturadas. A pesquisa buscou identificar, segundo a percepção 

dos gestores, se os benefícios das práticas de gestão do conhecimento são 

associados com a capacidade competitiva das empresas, considerando o modelo 

teórico ResourceBasedView(RBV). O modelo RBV: 

 
[...] assume que a empresa com o seu setor de atuação são 
heterogêneosem relação aos recursos estratégicos que controlam. Assume 
ainda que os recursos não são perfeitamente móveis por entre as 
empresas. A geração e sustentabilidade do lucro derivam de serviços que 
sejam simultaneamente importantes para o consumidor, imperfeitamente 
móveis, imperfeitamente imitáveis, especializados, imperfeitamente 
substituíveis e difíceis de serem copiados pelos concorrentes (BARNEY, 
1991; MAHONEY, 1995 citado por CASTRO; MELLO JUNIOR; PINTO, 
2012). 
 

Os resultados alcançados com a pesquisa retratam “evidências de que nas 

empresas estudadas os gestores reconhecem uma associação entre as práticas de 

gestão do conhecimento e a aquisição de uma vantagem competitiva” (SANTOS; 

POPADIUK, 2010, p.21). Dentre os entrevistados alguns reconhecem haver uma 

relação entre as duas variáveis, tendo sido identificados diversos fatores que 

contribuem e são utilizados pelas empresas no ciclo de gestão do conhecimento, 

tais como: disseminação, identificação, geração, compartilhamento, armazenamento 

e uso do conhecimento. As medidas de desempenho citadas não podem ser 

configuradas como medidas reconhecidas, porém através das entrevistas notam-se 

indícios dos benefícios obtidos a partir da gestão do conhecimento, como, por 

exemplo, a redução de custos, a agilidade de pessoas e o aumento da satisfação 

dos clientes.  
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Santos e Popadiuk(2010) apontam que a gestão do conhecimento nas organizações 

passa pela compreensão das necessidades individuais e coletivas associadas aos 

processos de criação e aprendizado, e com a pesquisa realizada constata-se que o 

desafio de produzir mais e melhor vai ser suplantado pelo desafio constante de criar 

novos produtos, serviços e processos.  

 

Os autores também constataram que, no universo das empresas pesquisadas, 

algumas apresentaram a preocupação central e o entendimento de gestão do 

conhecimento limitado à disseminação e ao compartilhamento do conhecimento; em 

outras a preocupação se deu apenas relativamente à identificação. Somente parte 

das organizações reconheceu o ciclo completo e realiza ações para que ele 

ocorra;constituindo-seem oportunidade de desenvolvimento da gestão do 

conhecimento nas organizações brasileiras.  

 

Em outra pesquisa, realizada recentemente por Castro, Mello Junior e Pinto 

(2012),também considerando a perspectiva RBV, os autores buscaram evidenciar de 

que forma a gestão do conhecimento é utilizada como recurso estratégico e se 

constitui em fonte de vantagem competitiva sustentável (VCS). Foi realizado o 

recenseamentodos alunos das turmas de pós-graduação da Faculdade de Gestão e 

Negócios (FAGEN), situada em Uberlândia,por meio de entrevistas, cujo critério 

principal era: alunos que atuam como gestores em diversas organizações 

brasileiras. 

 

Os referidos autores elaboraramum instrumento de pesquisa a partir do diagnóstico 

de gestão do conhecimento criado por Bukowitz e Williams (2002) e por Barney 

(1991,1995), denominado VRIO – value, rareness, imitabilityandorganization – 

Framework.Segundo esse diagnóstico, a vantagem competitiva é baseada em 

recursos e capacidades, mais sustentáveis que o posicionamento de mercado e 

produtos. Barney (1991,1995), citado por Castro, Mello Junior e Pinto (2012) delineia 

o instrumento de pesquisa que aponta a necessidade de esses recursos se 

basearem nos atributos: valoroso, raro em relação à concorrência, imperfeitamente 

imitável e sem substitutosequivalentes. O desempenho da empresa no Framework 
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pode gerar desde desvantagem competitiva até vantagem competitiva sustentável 

para a empresa.  

O instrumento de pesquisa adota uma média global de pontuação de 55%, e 

considera como critério que quanto mais alto o valor atingido, maior o desempenho 

do processo de gestão do conhecimento. Na pesquisa de Castro, Mello Junior e 

Pinto (2012), os pontos para cada seção atingiram entre 67% e 76%, sendo um 

percentual satisfatório se comparadoà média global apontada.  

 

Em suas conclusões, Castro, Mello Junior e Pinto (2012) identificaram que os 

gestores entrevistados possuem uma postura favorável, utilizam medidas e 

procedimentos e consideram a gestão do conhecimento como fonte de vantagem 

competitiva sustentável na perspectiva do RBV. Em contrapartida, a pesquisa 

também aponta que, embora exista o reconhecimento da importância da gestão do 

conhecimento,alguns processos e procedimentos não estão implantados de forma 

efetiva. Para os autores: 

 
[...] há um longo caminho a ser percorrido para que as empresas, além de 
reconhecerem a importância do tema, trabalharem de forma efetiva e real 
implantação na administração dos seis negócios, obtendo a VCS na 
perspectiva da ResourceBasedView(CASTRO;MELLO JUNIOR; PINTO, 
2012, p.38).  
 

Considerando as pesquisas apresentadas até aqui, pode-se constatar que, apesar 

do reconhecimento da importância de a gestão do conhecimento estar ligada à 

geração e manutenção de sua vantagem competitiva, existem oportunidades para as 

organizações transformarem o conhecimento em produtos e serviços que gerem 

competitividade a organização.  

 

Nessa perspectiva, a partir das contribuições de Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001), 

apresenta-se, no próximo item,a forma como as organizações podem usar o 

conhecimento para a produção de sua vantagem competitiva, estabelecendo 

estratégias de sobrevivência e avanço. 

 

2.5 O modelo de Von Krogh, Ichijo e Nonaka 

 

O modelo proposto por Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) considera que, para o uso 

do conhecimento ser utilizado como vantagem competitiva nas organizações, a 
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criação do conhecimento deve fazer parte de seu referencial estratégico. A 

organização deve reconhecer que o conhecimento é de fato importante, não menos 

que fatores quantificáveis.  

 

Geralmente as estratégias das organizações se concentram em resultados objetivos 

e quantificáveis que proporcionam a ela um controle a curto prazo, mas não as 

impulsionam para novos mercados, áreas de produtos e talvez nem sequer 

garantam a sua sobrevivência.  

 

Para os autores, em sua estratégia central de negócios,as organizações precisam 

criar novos conhecimentos e utilizá-los de forma eficaz, obtendo como efeito a 

vantagem competitiva a longo prazo. Para que esse processo ocorra,é fundamental 

o papel dos gerentes na transformação do potencial representado pelos 

conhecimentos em ações que agregam valor. Assim, transforma-se conhecimento 

tácito em algo acessível e utilizável.  

 

A criação de conhecimentos exclusivos, disponíveis para atividades que criam valor 

ou promovem a melhor utilização de conhecimentos públicos, também é papel dos 

gerentes;porisso o conhecimento deve ser algo acessível, tangível e utilizável para 

todos os membros da organização. 

 

Com o intuito de desmitificar as responsabilidades dos gerentes, Von Krogh, Ichijo e 

Nonaka (2001) sugerem em seu modelo o desdobramento do potencial de criação 

do conhecimento nas organizações em duas estratégias distintas: de sobrevivência 

e de avanço. As estratégias são imprescindíveis e complementares às organizações, 

sendo que as de sobrevivência atuam na exploração do conhecimento para manter 

seu atual nível de sucesso e desempenho e asde avançoagem na melhoria do 

desempenho para o futuro.  

 

2.5.1 As estratégias de sobrevivência e avanço 

 

A estratégia de sobrevivência é voltada para a rentabilidade da organização no 

presente e em curto prazo,sendo seu objetivo garantir o domínio sobre o cenário 

atual dos negócios. Esse domínio é garantido através da redução do potencial de 
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negociação dos atuais fornecedores e clientes, com uso do bom posicionamento de 

mercado em comparação aos concorrentes, atendendo às necessidades dos 

stakeholdersenvolvidos. Obtendo um melhor aproveitamento das oportunidades de 

negócio que se apresentarem a partir do nível de sucesso e desempenho já 

alcançado, as organizações procuram reforçar os pontos fortes e superarseus 

pontos fracos em relação ao seu conhecimento organizacional.  

 

Para manter as estratégias de sobrevivência, as organizações buscam dificultar a 

entrada de novos concorrentes no mercado. Caso surjam possíveis produtos 

substitutos,utilizam-se os efeitos da experiência e/ou economias de escopo, via 

conhecimento, como ferramenta capaz de atender às necessidades presentes.  

 

A escolha da opção da estratégia de sobrevivência do negócio geralmente ocorre 

pela exposição em situações concretas de medo, ansiedade e ameaça à 

autoimagem que as organizações enfrentam. Muitos gerentes se concentram para 

atuar somente nas necessidades imediatas, em questões pontuais, não 

apresentandouma visão de longo prazo. 

 

Em organizações que atuam em ambientes estáveis, é possível prosperar apenas 

com estratégias de sobrevivência.Se o conhecimento exclusivo mantiver a vantagem 

competitiva, isso permitirá que elaspreservem o seu domínio sobre produtos e 

serviços exclusivos, contando com baixo custo de produção a alto retorno. Porém, 

considerando que muitas delas atuam em ambientes instáveis, tornam-se 

necessárias estratégias para garantir o avanço.  

 

As estratégias de avanço visam proporcionar a rentabilidade da organização no 

futuro, além de contribuir para o aumento de sua competitividade. Elas permitem 

reforçar os pontos fortes e eliminar os pontos fracos na futura base de recursos e 

conhecimento da empresa.  

 

O objetivo da estratégia de avanço é tirar proveito de futuras oportunidades de 

negócios na busca da diminuição dos impactos gerados por ameaças de transição 

contínua e posicionamento de produto-mercado, além do ambiente competitivo no 

qual as organizações se encontram. Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) reforçam 
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que as organizações devem vislumbrar novos aspectos do atual ambiente de 

negócios visando dominar o ambiente do futuro, além de buscarem maneiras de 

influenciar a evolução do setor a fim de aumentar seu futuro poder de negociação 

sobre fornecedores e clientes potenciais.  

 

As organizações,por meio das estratégias de avanço, devem formar alianças 

estratégicas com instituições de pesquisa, desenvolver padrões tecnológicos e 

construir fortes vínculos com futuros fornecedores e clientes. Também por meio 

delas,as organizações podem identificar os concorrentes potenciais e as reações à 

criação de novos conceitos de produtos e serviços,bem como melhorar o 

posicionamento de seus produtos no mercado frente à competitividade deste.  

 

Existem fatores internos que podem ameaçar a sobrevivência de uma organização, 

como, por exemplo, a perda de um executivo ou algum talento estratégico. Essae 

outras transformações drásticas justificam a necessidadeda formulação e 

implementação de estratégias de avanço e, para isso, “os executivos devem 

formular e implementar estratégias de avanço que também não estejam sendo 

implementadas por concorrentes atuais ou potenciais” (VON KROGH; ICHIJO; 

NONAKA, 2001, p.101).  

 

Para que uma organização se prepare para mudanças inesperadas em seu setor, 

como uma possível desvalorização dos seus atuais conhecimentos ou até mesmo a 

perda da utilidade de seu produto ou serviço devido ao avanço do concorrente; o 

equilíbrio entre as estratégias de avanço e de sobrevivência torna-se fundamental.  

 

A utilização das duas estratégias proporciona vantagens competitivas distintas, bem 

como demandas de conhecimentos diferentes de acordo com os processos aos 

quais estão associadas, porém o equilíbrio adequado e igual atenção entre elas são 

fundamentais. No QUADRO 1 pode-se verificar os processos e vantagens 

competitivas decorrentes das duas estratégias.  
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QUADRO 1 - Referencial estratégico para o conhecimento 
E
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reproduzir as 
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originais 
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produtos e 
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transferência às 
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A
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n
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a
l Não 

implementada 
pelos 
concorrentes 

Economias de 
escopo potenciais 

Novos 
conhecimentos 
transferíveis 

Inovação radical Os que tentam, 
não conseguem 
reproduzir as 
vantagens 
originais 

Diferenciação 
potencial de 
produtos e 
serviços 

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

 

 

Por ser responsável pela alocação dos recursos para a preservação e 

desenvolvimentodas atuais e futuras vantagens competitivas, a formulação das 

estratégias oferece a oportunidade de restaurar o equilíbrio entre a sobrevivência e o 

avanço das organizações. Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) explicam que as 

estratégias de sobrevivência exploram fontes de vantagem competitiva como: custos 

de fabricação e de qualidade inferiores, custo final dos produtos menor que o dos 

concorrentes, investimentos em desenvolvimento dos produtos e segredos 

comerciais ou exclusividades de projetos. 
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Nas estratégias de avanço, a exploração é realizada em futuras fontes de vantagens 

competitivas como: novos processos de fabricação de baixo custo, novos produtos e 

serviços com características diferenciadas de experiências adquiridas nos negócios 

atuais para a criação de negócios futuros.  

 

Para que as estratégias de avanço e sobrevivência sejam implementadasnas 

organizações,a gestão do conhecimento precisa ser desenvolvida. De acordo com 

Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001), as estratégias geram processos de 

conhecimento de dois tipos básicos: aque cria conhecimento egeralmente contribui 

para o avanço e a que transfere o conhecimento contribuído para sobrevivência. 

 

Os autores afirmam que na gestão do conhecimento, independentemente da ótica 

aplicada, é preponderante a necessidade da manutenção da vantagem competitiva 

sustentável, porém, para que isso ocorra,em seu processo, essa gestão deve contar 

com a geração de capacitadores do conhecimento. 
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2.6 Os capacitadores do conhecimento a partir do modelo de Von Krogh, Ichijo 

e Nonaka 

 

A estratégia, seja de sobrevivência ou avanço, deve se basear na capacitação para 

o conhecimento e não apenas no atingimento de metas gerenciais. Von Krogh, Ichijo 

e Nonaka (2001)afirmam que a criação do conhecimento exige um contexto 

capacitante que facilite os relacionamentos dentro da organização, de forma a 

favorecer o compartilhamento do conhecimento pessoal,num contexto em que os 

indivíduos possam confiar em outros membros e estejam dispostos a ouvir e a reagir 

a suas ideias. Os relacionamentos facilitam o compartilhamento de insights e 

preocupações e permitem a formação das microcomunidades, que: 

[...] caracterizam por interações face a face e aos poucos os membros 
passam a conhecer melhor a personalidade uns dos outros, os campos de 
interesse, as agendas possíveis e as formas de comportamento aceitáveis 
ou inaceitáveis para o resto do grupo. (SCHUTZ, 1967; WENGER, 1998 
citado por VON KROGH; ICHIJO; NONAKA, 2001, p.24).  
 

Ao favorecer bons relacionamentos, o processo de criação do conhecimento 

alimenta um ambiente em que “os indivíduos possam explorar territórios 

desconhecidos dos novos mercados, dos novos clientes, dos novos produtos e das 

novas tecnologias de fabricação” (VON KROGH; ICHIJO; NONAKA, 2001, p.61). 

Assim, a organização adquire flexibilidade e se volta para o futuro, podendo se 

tornar uma empresa mais rentável a curto e longo prazo.  

 

No papel de desenvolvimento de contexto capacitante,Von Krogh, Ichijo e Nonaka 

(2001) sugerem cinco capacitadores de gestão do conhecimento, que não se 

enquadram em uma sequência determinada, mas que contribuem para que a 

estratégia adotada se desenvolva. São eles: instilar a visão do conhecimento, 

gerenciar as conversas, mobilizar os ativistas do conhecimento, criar o contexto 

adequado e globalizar o conhecimento local. A descrição desses capacitadores se 

encontra nos itens subsequentes. 

 

2.6.1 Capacitador 1 - Instilar a visão do conhecimento 

 

No processo de gestão do conhecimento, as organizações precisam lidar com o 

desenvolvimento de conhecimentos inesperados em seus setores. Para isso, os 
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gerentes necessitam de uma abordagem estruturada a fim de refletir sobre o que 

suas organizações devem saber e não o que precisam saber. A partir da 

abordagem estruturada,devem ser modificadas, de forma preventiva, as crenças 

justificadas dos gerentes sobre os clientes, tecnologias, competição, fornecedores, 

força de trabalho, entre outras. Esse processo envolve uma das condições 

capacitantes mais críticas para a criação do conhecimento, que é instilar a visão do 

conhecimento.  

 

Responsável por estimular a formação de microcomunidades, nivelar o 

conhecimento e justificar os conceitos;o capacitador instilar o conhecimento pode 

contribuir para a criação de conceitos e de protótipos. Através da liberação do 

conhecimento tácito, que pode impulsionar a inovação; gerar a visão adequada do 

conhecimento abrange o tipo de conhecimento a ser desenvolvido na organização, 

proporcionando orientação nítida de ação aos membros das microcomunidades. 

 

A partir da visão adequada do conhecimento, os autores afirmam que a organização 

deve se inspirar a buscá-lo em certas áreas e a construir estoques dele a fim de 

serem utilizados para enfrentar a competitividade futura, o que alimentará sua 

estratégia de avanço de forma sólida. Atrelado ao desenvolvimento da organização 

no futuro, o termo visão do conhecimento também é considerado em relação ao 

presente, buscando assim o equilíbrio do seu avanço e da sua sobrevivência, como 

nas estratégias. 

 

Considerado o conhecimento existente a partir da interação social na perspectiva 

construcionista da visão do conhecimento, os gerentes devem reinventar e 

reinvestigar suas atuais crenças e justificações. Von Krogh, Ichijo e Nonaka 

(2001)explicam que a visão do conhecimento confere um mapa mental da 

organização constituído por três áreas correlatas: (1) o mundo em que vivemos, (2) 

o mundo em que devemos viver, (3) o conhecimento que devemos criar e buscar.  

 

No primeiro mapa mental, a visão deve abordar o mundo em que vivem os membros 

da organização. Através da abordagem, é possível especificar várias disciplinas e 

assuntos que envolvam os profissionais buscando ampliar o pensamento para além 
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de assuntos relacionados apenas a suas atividades diárias e rotineiras, contribuindo 

com fontes de conhecimento para a organização como um todo.  

 

O segundo mapa mental inclui o mundo em que os membros da organização devem 

viver e em que a gerência possui o papel de comunicar ideias e valores positivos, 

estimulando os trabalhadores a se sentirem bem em relação a seus cargos. O 

objetivo aqui é indicar conexões entre o mundo em que viverá o indivíduo, as 

oportunidades tecnológicas disponíveis para a organização e a evolução da 

sociedade e seus possíveis impactos.  

 

O terceiro e último mapa mental diz respeitoao conhecimento que os membros 

devem criar e buscar indicar como se deslocarem do presente para o futuro, 

identificando as correntes de conhecimento a serem desenvolvidas, a fim de 

alcançar uma situação futura eficaz transpondo as fronteiras entre as disciplinas, 

tecnologias, funções e áreas de especialização.  

 

2.6.2 Capacitador 2 - Gerenciar as conversas 

 

Considerada como uma atividade natural, a conversa é um dos melhores meios para 

o compartilhamento do conhecimento nas organizações. Para Von Krogh, Ichijo e 

Nonaka (2001, p.156),elas “são a base do conhecimento por meio social em 

qualquer organização”. Por meio delas, novos insights compartilhados para 

propriedade de todos os participantes são gerados e, desde divagações pessoais 

até as apuradas exposições formais, o conhecimento pessoal se converte em tema 

disponível para os outros.  

 

A partir da troca de ideias, opiniões e crenças, as conversas proporcionam o 

principal passo da criação do conhecimento, que é o compartilhamento tácito dentro 

das microcomunidades. Os membros destas fornecem energia ao processo 

evolutivo e através de conversas expressam ideias espontâneas, que se 

transformam em conceitos. Estes podem ser transformados em protótipos de 

produtos e serviços a serem utilizados no futuro, gerando sucesso para uma 

organização. Assim, “o esboço de uma nova estratégia, a elaboração da visão do 

conhecimento e a justificação das crenças sobre o sucesso de um novo produto 
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requerem conversas com outras pessoas” (VON KROGH; ICHIJO; NONAKA, 2001, 

p.158).  

 

Para os autores, as conversas em um ambiente organizacional possuem dois 

objetivos. Para aquelas realizadas no presente e baseadas em fatos da realidade 

concreta, o objetivo é confirmar a existência e o conteúdo do conhecimento explícito, 

podendo assim colaborar para a solução de um problema de forma eficaz. Já para 

as conversas direcionadas a novas e futuras realidades, sem a presença de fatos 

sólidos, o objetivo é criar novos conhecimentos que possam ajudar na elaboração de 

novos produtos ou serviços. Os autores entendem que, normalmente,os gerentes 

precisam desenvolver ações para que as conversas organizacionais sejam 

direcionadas para seus objetivos; em especial,entendem que o objetivo da criação 

dos novos conhecimentos merece destaque, uma vez que a confirmação deles 

geralmente é uma atividade predominante.  

 

Para que os gerentes consigam direcionar as conversas ligadas ao conhecimento, 

os autores partem de quatro princípios norteadores: encorajar ativamente a 

participação, definir regras de etiqueta durante essas conversas, editá-las de forma 

apropriada e fomentar a linguagem inovadora.  

 

O ponto de partida do princípio encorajar ativamente a participação é proporcionar 

conversas que sejam boas e interessantese que contem com uma grandee desejada 

participação. As conversas ocorrem através de reuniões, desenvolvimento de 

projetos, grupos de estratégias, entre outros;situações em que a participação é 

garantida por meio de grupos ou da atividade,como, por exemplo, a abertura de 

portas. Os gerentes devem envolver nas conversas pessoas com diferentes perfis e 

habilidades profissionais. O intuito é promover a criatividade na organização e 

encorajar a participação de todos, deixando claro que o objetivo maior é criar o 

conhecimento, garantindo que ele seja justo e de fácil compreensão.Eles também 

devem estimular discussões de assuntos tais como inovações, processos, serviços e 

produtos, possibilitando que todos manifestem seu interesse.  

 

Em relação ao princípio definir regras de etiqueta durante as conversas, espera-se 

que os gerentes explorem e esclareçam as normas e regras em suas diferentes 
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formas na composição do grupo. No processo de criação do conhecimento, a 

interconexão entre os participantes deve ocorrer. A cultura da conversa evoluirá e as 

pessoas saberão quando e como distinguir as atividades de tarefas diárias das 

práticas para a criação do conhecimento. Nesse processo,as regras são úteis, 

evitam ambiguidades, intimidações entre os participantes, o exercício da autoridade, 

encerramentos prematuros e excessos nasmanifestações dos participantes.  

 

Relativamente ao princípio editar conversas de maneira apropriada, à medida que o 

conhecimento tácito é expresso,ele deve ser modelado em novas formas de 

expressão ou em novos temas de discussão. O intuito é, através da seleção de 

temas específicos, convergir os conceitos em um único conceito, que seja 

compreendido por todos, tornando-se o foco de atenção do grupo.  

Por fim, o princípio fomentar a linguagem inovadora norteia as conversas criadoras 

de conhecimento,no sentido de contribuírem com novos significados e conceitos que 

sejam conhecidos por todas as pessoas. Inspirando a criação de uma nova 

linguagem, a ampliação de conceitos capacita os participantes a formularem ideias 

novas.  

 

2.6.3 Capacitador 3 - Mobilizar os ativistas do conhecimento 

 

A capacitação para novos conhecimentos depende da energia da organização e de 

seu comprometimento na criação dos mesmos. Nesse processo de capacitação e 

criação, a presença de ativistas do conhecimento torna-se fundamental. 

Concentrado em um departamento ou em determinada pessoa,eles geralmente 

formam as microcomunidades de conhecimento e facilitam a trajetória para a criação 

e justificação dos conceitos, assim como o desenvolvimento de protótipos. A visão 

do conhecimento dentro de uma organização deve ser sempre ampla.Frente à 

importância da crescente inovação e competição, o ativismo do conhecimento deve 

ser proporcionado não só por gerentes, mas também por membros da equipe que 

consigam coordenar esforços para a criação do conhecimento.  

 

Os ativistas são responsáveis por gerar a motivação e integração dos esforços entre 

os responsáveis pela criação do conhecimento; eles ajudam a promover um 

contexto capacitante adequado que permita a liberação do conhecimento tácito. De 
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acordo com Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001, p.182), o ativismo possui seis 

objetivos:  

 
1) deflagrar e concentrar a criação do conhecimento; reduzir os custos e os 
prazos necessários à criação de conhecimento; (3) alavancar as iniciativas 
de criação de conhecimento em toda a empresa; (4) melhorar as condições 
dos participantes da criação do conhecimento, relacionando suas atividades 
com a situação mais ampla da empresa em que necessite do seu 
conhecimento; (5) preparar os participantes da criação do conhecimento 
para novas tarefas em que se necessite de seu conhecimento; (6) incluir a 
perspectiva das microcomunidades no debate mais amplo sobre 
transformação organizacional. 
 

As tarefas dos ativistas podem variar de acordo com circunstâncias específicas do 

negócio, contudo, segundo os autores, em geral existem três papéis principais: atuar 

como catalisadores da criação do conhecimento, atuar como coordenadores dos 

programas de criação do conhecimento e como mercadores de antevisões.  

A função do catalisador de criação do conhecimento é perceber e recolher dentro da 

organização, através do contato com seus membros, dados, ideias, oportunidades, 

perguntas e problemas. Os pontos observados formam, de forma gradual, os 

necessários “gatilhos do processo”,a fim de efetuar mudanças apontadas como 

necessárias ao desenvolvimento do negócio. Outra função do catalisador é ajudar a 

desenvolver um contexto capacitante para a criação do conhecimento. O 

conhecimento deve ser associado ao contexto e às experiências dos participantes; 

ele é parte do que foi criado.  

 

A função dos coordenadores do conhecimento é conduzir os membros à nivelação 

do conhecimento e à verdadeira vantagem competitiva através da promoção de 

“feiras do conhecimento”, realizadas entre várias microcomunidades, para expor 

suas iniciativas e melhorar o intercâmbio de experiências.  

 

Os mercadores de antevisões, em sua função, geralmente devem indicar a trajetória 

geral para a criação de conhecimento entre as diferentes microcomunidades. O bom 

mercador preserva a perspectiva da microcomunidade e ao mesmo tempo ajusta a 

escala para abranger visões mais amplas.  

 

2.6.4 Capacitador 4 - Criar o contexto adequado 
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Envolvendo as estruturas organizacionais, o capacitador criar o contexto adequado 

busca estabelecer relacionamentos sólidos e uma colaboração eficaz. O 

fundamental é estruturar a organização de modo que a criação do conhecimento em 

seu ambiente seja mais eficaz e eficiente, ultrapassando todas as barreiras pessoais 

e organizacionais que possam existir.  

 

O processo de criação do conhecimento depende da condução dos gerentes;estes 

devem estimular o desenvolvimento de um contexto social em que o conhecimento 

se apresente em constante evolução. O contexto capacitante é extremamente 

influenciador no processo de compartilhamento do conhecimento tácito dentro das 

microcomunidades, na criação de conceitos e na consequente construção de 

protótipos.  

 

O contexto capacitante é o fator que estimula a criação do conhecimento, também 

conhecido com ba,que se refere ao contexto certo. Obaé caracterizado pela rede, 

presencial ou virtual, de interações entre as pessoas unificando os espaços mentais 

dos envolvidos da criação do conhecimento. Algumas organizações enfrentam um 

conjunto de barreiras e nem sempre conseguem criar um contexto capacitante; 

existem, por exemplo, contextos hipercompetitivos que dificultam esse processo. 

Para obter um contexto realmente capacitante, o ambiente social deve proporcionar 

o avanço da criação individual ou coletiva, caso contrário será apenas uma interação 

social. Assim, o conhecimento individual pode ser compartilhado, recriado e 

ampliado.  

 

Para identificar a presença do ba,os líderes precisam compreender a maneira como 

os membros das organizações criam e ampliam seu conhecimento através das 

interações internas e externas ao seu ambiente. O contexto precisa ser energizado 

pelos gerentes a fim de criar condições que proporcionem um grau de autonomia 

aos envolvidos, possibilitando um nível de caos criativo, permitindo a redundância e 

a variedade, tornando o ambiente mais estimulante,com apoio e comprometimento 

entre todos,contexto em que os participantes vivem juntos convertendo o 

conhecimento tácito em social. As interações no contexto capacitante se situam no 

âmago do bae podem ocorrer a partir de diferentes interações.  
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2.6.5 Capacitador 5 - Globalizar o conhecimento local 

 

A globalização do conhecimento localé aquele capacitador que atribui as maiores 

responsabilidades aos gerentes. Seu principal objetivo é proporcionar a difusão do 

conhecimento local em toda a organização, proporcionando a nivelação do 

conhecimento. Um requisito importante para seu desenvolvimento é o rompimento 

das barreiras físicas, culturais, organizacionais e gerenciais, que podem 

comprometer a eficácia da transferência do conhecimento.  

 

O processo de globalização do conhecimento local garantirá que o conhecimento 

certo se torne acessível às pessoas ou grupos certos numa grande empresa, e que 

o conhecimento original seja recriado sob outra forma, proporcionando outra rodada 

de inovações. Existem multinacionais que nesse processo constroem “centros de 

competências”, em que uma equipe de especialistas desenvolve conhecimentos 

especializados para a solução de problemas locais e os distribui de forma adequada 

no âmbito mundial. À medida que as várias unidades usam o conhecimento e o 

adaptam às suas circunstâncias locais, a vantagem competitiva cresce para toda a 

organização. 

 

2.7 Contribuições do referencial teórico para a pesquisa de campo 

 

O referencial teórico contribuiu para o desenvolvimento desta pesquisa ao 

demonstrar o constructo teórico do conhecimento organizacional e a vantagem 

competitiva gerada pela gestão do conhecimento. A abordagem leva à compreensão 

da gestão do conhecimento como um recurso primordial para o desenvolvimento do 

diferencial competitivo com base no conhecimento.  

 

À medida que se aborda o conhecimento nas organizações a partir dessa premissa, 

nota-se que elas criam, interpretam, disseminam e compartilham conhecimento, e 

que isso exerce influência crucial sobre seus resultados. A partir deste 

pressuposto,a pesquisa buscará responder os objetivos específicos destacados no 

capítulo de introdução, sob a luz da teoria deVon Krogh, Ichijo e Nonaka. 
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Na pesquisa buscou-se ainda identificar quais são os capacitadores do 

conhecimento e as estratégias de sobrevivência e avanço presentes na empresa 

pesquisada,bem como suas contribuições para a competitividade, baseando-se na 

definição utilizada nos tópicos 2.5 e 2.6.  

 

O próximo capítulo apresenta a metodologia utilizada na pesquisa para atingir os 

objetivos propostos.   



48 
 

3 METODOLOGIA 

 

Este capítulo aborda o detalhamento de métodos e técnicas utilizados na pesquisa, 

a fim de alcançar os objetivos traçados. Inclui a explicação sobre o tipo de pesquisa, 

a definição da unidade de análise, instrumentos para coleta de dados e as 

estratégias utilizadas para a análise dos dados.  

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Estadissertação possui como objeto de estudo as contribuições dos capacitadores 

do conhecimento e das estratégias de sobrevivência e avanço para a 

competitividade de uma empresa multinacional do setor de alimentosConforme a 

classificação de Vergara (2005), a pesquisa tomou como base, quanto aos seus 

aspectos, o seguinte: 

 

a) Quanto aos fins – Trata-se de uma pesquisa descritiva, pois ela buscou 

identificar e analisar as contribuições desses capacitadores e dessas estratégias 

para a competitividade de uma empresa multinacional do setor de alimentos.Collis 

eHussey (2005) afirmam que a pesquisa descritiva consistena descrição do 

comportamento dos fenômenos, de tal forma que sua utilização busca identificar e 

obter informações sobre as características de determinado problema. 

 

b) Quanto aos meios – Trata-se de um estudo de caso envolvendo pesquisa 

quantitativa e qualitativa. O estudo de caso tem por objetivo o exame amplo de 

determinado fenômeno focado na compreensão da dinâmica existente, devendo ser 

concebido para ser capaz de receber facilmente as sensações do contexto que é 

considerado (COLLIS; HUSSEY, 2005).  

 

A escolha do estudo de caso é a estratégia preferida quando o pesquisador tem 

pouco controle sobre os eventos e quando o foco se encontra em fenômenos 

contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real (YIN, 2001). 

 

Tendo em vista a escolha pelo estudo de caso, a determinação da unidade de 

análise tornou-se necessária. A unidade de análise “é o tipo de caso ao qual 
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asvariáveis ou fenômenos estão sendo estudados e o problema da pesquisa se 

referem, e sobre o qual se coletam e analisam dados” (COLLIS; HUSSEY, 2005, p. 

73). Para esta pesquisa, a unidade de análise escolhida foi a empresa multinacional 

do setor de alimentos PepsiCo. A escolha da abordagem de um estudo de caso 

pode se restringir a uma única empresa, grupo de trabalhadores, acontecimento, 

processo, ou até mesmo a um indivíduo, sendo fundamental reunir informações 

detalhadas sobre a unidade de análise escolhida (COLLIS; HUSSEY, 2005).  

A utilização da abordagem quantitativa e qualitativa tornou-se viável considerando o 

pressuposto de que as duas abordagens são complementares. 

 

A abordagem quantitativa permite quantificar a experiência,em que “os dados 

quantitativos tomarão a forma de valores numéricos que representam o número total 

de observações ou frequências das variáveis estudadas” (COLLIS; HUSSEY, 2005, 

p.186). Nessa abordagem utiliza-se ainda de dados coletados de uma amostra para 

chegar às conclusões sobre uma população completa.  

 

Na abordagem qualitativa, o atributo (qualidade ou característica), considerado não 

numérico, recai sobre um indivíduo, fenômeno ou objeto. Nesse contexto, atributo: 

 
[...] é o que se aplica ao estudo da história, das relações, das 
representações, das crenças, das percepções e das opiniões, produto das 
interpretações que os humanos fazem a respeito de como vivem, constroem 
seus artefatos e a si mesmos (MINAYO, 2006,p.57). 
 

A utilização de uma única abordagem – quer qualitativa, quer quantitativa – pode ser 

insuficiente para abranger toda a realidade observada. Portanto, as duas podem e 

devem ser utilizadas como complementares, sempre que o planejamento da 

investigação esteja em conformidade com o método (COLLIS; HUSSEY, 2005). 

 

3.2 População e amostra 

 

A população estudada foi constituída por funcionários da PepsiCo de todo o 

Brasil,sem critérios de restrição,distribuída em diferentes cargos, níveis,áreas e 

localidades da unidade de análise escolhida. O total de funcionários que compõe a 

populaçãoéde 12.000 indivíduos, distribuídos entre a matriz e filiais da empresa.  
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Entenda-se aqui por população não o número de habitantes de um local, 
como é largamente conhecido o termo, mas um conjunto de elementos 
(empresas, pessoas, produtos, por exemplo) que possuem as características 
que serão objeto de estudo (VERGARA, 2005, p. 50).  
 

Para compor a amostra como respondentes,obteve-se o número de 219 funcionários 

da organização. A seleção da amostra foi realizada através do critério de 

acessibilidade não probabilística.“A amostragem por acessibilidade é distante de 

qualquer procedimento estatístico” (VERGARA, 2005, p. 51). 

 

Em relação à divisão de níveis utilizada na pesquisa, a autora considerou a 

nomenclatura já aplicada e reconhecida na empresa, sendo:  

 “frontline” – para cargos operacionais; 

 “nível L01 a L05” – para cargos de assistentes e analistas;e 

 “nível L06 e acima” - para cargos gerenciais.  

 

De acordo com Vergara (2005), a abordagemaleatória de diversos cargos da 

organização visapropiciar transparência na investigação. 

 

Em relação às áreas da empresa consideradas na pesquisa de campo, elas foram 

divididas entre: administração, vendas e operações. 

 

Para a localidade,a autora também considerou as nomenclaturas já utilizadas na 

empresa. O nome EC/Rochaverá representa a matriz, sendo chamada por todos os 

funcionários deescritório central. Para faciliar,a siglaEC será utilizada no restante da 

pesquisa para referir se tanto ao escritório centralcomo ao Rochaverá, uma vez que 

ambos representam a mesma unidade. A siglaCDV é utilizada na empresa para 

representar os centros de distribuição de vendas, ou seja, asunidades responsáveis 

pela operacionalização da área de vendas. A localidade fábrica é utilizada para 

indicar as unidades responsáveis pela fabricação de produtos.Otermo outros foi 

utilizadopara o restante dos respondentes, pertencentesa localidades diferentes das 

três principais, acima citadas.  

 

Para a etapa da pesquisa qualitativa, foi realizada uma entrevista com um 

funcionário da alta gerência atuante em vendas, que é a área de maior concentração 

de funcionários na empresa. O entrevistado atualmente é membro do conselho 
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executivo e possui uma experiência de 20 anos na empresa. O critério de 

acessibilidade também fundamentou essa escolha. Ressalta-se que a entrevista 

teve a duração de uma hora e foi realizada em um dos CDVs da empresa em Minas 

Gerais, numa sala silenciosa e reservada, sem possibilidade de interferências 

externas. 

 

3.3 Coleta de dados 

 

No desenvolvimento de uma pesquisa, a coleta dedados é um fator muito 

importante. Para que um pesquisador possa progredir com a verificação de sua 

hipótese, é necessário levantar fontes e recolher dados. “Dados referem-se a fatos 

ou coisas conhecidas usadas como uma base para inferência ou consideração” 

(COLLIS; HUSSEY, 2005, p. 153). 

 

Na coleta desta pesquisa foramutilizados dados primários e secundários. Collis e 

Hussey (2005) apontam que os primários são dados originais, formados e coletados 

na fonte. A obtenção desse tipo de dados para a pesquisafoirealizada através de 

entrevistas, com o uso de questionários, compostos por perguntas sobre o assunto 

abordado direcionadas àpopulação-alvo.  

 

No processo de coleta de dados,a aplicação dequestionários é uma técnica muito 

utilizada. O questionário caracteriza-se por uma série de questões apresentadas 

para o respondente de forma escrita, podendo ser aberto, pouco ou não estruturado, 

fechadoe estruturado(VERGARA, 2005). 

 

Para esta pesquisa, utilizou-se no primeiro momento o questionário do APÊNDICE 

A, as questões do questionário foram criadas pela autora baseando-se no modelo 

teórico de Von Kroghet al (2001).  O questionário utiliza-se da escala de mensuração 

somatória Likert, ao responderem a um questionário baseado nessa escala, os 

investigadosespecificam seu nível de concordância com uma afirmação. Essa escala 

tem seu nome devido à publicação de um relatório explicando seu uso realizado por 

seu autor, Rensis Likert. Segundo Calixta (2008),no uso da escala Likert, o valor 

numérico indica se o fator é favorável ou desfavorável, e com a soma dos seus 
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resultados pode-se interpretar o resultado final, como a representação de sua 

posição em uma escala de atitude.  

 

No questionário aplicadoforam apresentadas 30 questões; nelas os respondentes 

realizaramescolhas que variavam entre:‘concordo totalmente’, ‘concordo 

parcialmente’, ‘não concordo nem discordo’,‘discordo parcialmente’e‘discordo 

totalmente’. Asquestões apresentadas foram utilizadas para identificara existência 

dos capacitadores do conhecimento e a presença das estratégias de sobrevivência e 

avanço da organização, conforme a divisão apresentada do QUADRO 2.  

 

QUADRO2 - Classificação das questões de acordo com o modelo de Von Krogh, 

Ichijo e Nonaka 

Capacitadores do Conhecimento 

Questões Tema 

2,3,4 e 5 Instilar a visão do conhecimento  

1,6,7 e 8 Gerenciar as conversas  

9,10,11 e 12 Mobilizar os ativistas do conhecimento  

13,14,15 e 16 Criar o contexto adequado  

17,18,19 e 20 Globalizar o conhecimento local 

Estratégias da organização 

Questões Tema 

21,22, 24 e 25  Estratégias de sobrevivência  

23,26,27,28,29 e 30 Estratégias de avanço  

Fonte: Adaptado de Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) 

 

Para a coleta das respostas, um link contendo o questionário foi criado através da 

ferramentaGoogle Docse enviado por e-mail para os respondentes da organização 

que fazem parte da rede de contato da autora, que solicitou apoio na pulverização. A 

autora também utilizou da aplicação física dos questionários para que funcionários 

da organização que não possuem e-mail tivessem acesso a eles.  

 

Durante o período de coleta de dados, a autora vivenciou algumas dificuldades, 

como o bloqueio do acesso ao link em algumas unidades da empresa. Outro ponto 

dificultador foi a falta de acesso aos funcionários da fábrica para a aplicação do 
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questionário. A autora atuou apenas nas áreas ligadas a vendas e administração, 

não estabelecendo muito contato com a área de operações.  

 

No segundo momento da pesquisa, a partir da análise dos dados obtidos com a 

aplicação do questionário, realizou-se a entrevista com o uso do roteiro, também 

criado pela autora baseando-se no modelo de Von Krogh. Ichijo e Nonaka (2001), 

transcritono APÊNDICE B.  

 

O principal intuito da entrevista foi discutir os resultados da pesquisa quantitativa e 

conhecer a opinião do entrevistado verificando os níveis de concordância sobre o 

assunto. A entrevista, com prévia autorização, foi gravada e transcrita para análise.  

 

A entrevista é um procedimento de formular perguntas de forma oral, através da 

presença física do entrevistador e do entrevistado, sendo esta dispensada somente 

quando realizada através de algum recurso da mídia. Seu objetivo é descobrir o que 

os entrevistados fazem, pensam ou sentem sobre o assunto pesquisado (COLLIS; 

HUSSEY, 2005).  

 

A pesquisa contou também com o levantamento dos dados secundários. Collis e 

Hussey (2005) acrescentam que esses são dados que já existem, já foram 

coletados, tabulados, ou até mesmo analisados. Em geral utilizam-se dados sobre o 

assunto que já foram organizados e contribuem para falar sobre o tema a ser 

pesquisado. Para a presente pesquisa, utilizaram-se diferentes tipos de fontes, como 

livros, documentos, pesquisas publicadas e relatórios, todos relacionados a 

administração em geral e à própria organização pesquisada. 

 

Determinou-se um corte transversal para a pesquisa, “isto é, em um único momento 

do tempo” (VERGARA, 2005, p.54). Após o levantamento dos dados, realizou-se a 

análise e o tratamento dos mesmos.  

 

3.4 Estratégiade análise e tratamento de dados 

 

Para o tratamento dos dados, aprimeira etapa constitui na avaliação do modelo de 

mensuração. O primeiro critério a ser avaliado é a confiabilidade da consistência 
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interna. Em geral, o critério tradicional utilizado é o Alfa de Cronbach, que fornece 

uma estimativa para a confiabilidade. Chin (1998) sugere que a confiabilidade 

avaliada deve ter valor superior a 0,7.Optou-se neste estudo pelo método 

PartialLeastSquares(PLS), que é um método alternativo à utilização para a 

estimação das equações estruturais, visto que se mostra mais flexível, não exigindo 

normalidade multivariada das variáveis e ainda trabalha com um tamanho de 

amostra mais reduzido que o métodoLISREL (CHIN, 1998). O software utilizado para 

tal etapa foi o SmartPLS 2.0.  

 

No presente estudo, foram realizadas as estatísticas descritivas, utilizando-se a 

amostra de 219 respondentes para avaliar em que níveis se encontram os itens que 

compõem as dimensões estudadas, construindo-se um intervalo de confiança de 

95,5%. Uma estimação pontual não leva em consideração o erro amostral nem o 

desvio-padrão associado à distribuição de probabilidade e, por esse motivo, optou-

se por trabalhar com o intervalo de confiança. Intervalos de confiança é uma medida 

da certeza de que o intervalo contém o verdadeiro valor do parâmetro populacional 

(SOARES; FARIAS; CÉSAR, 2002). 

 

Considerando que os itens foram avaliados em uma escala de um a cinco, sendo 

pelo grau de concordância, 1 = concordo totalmente, 2 = concordo parcialmente, 3 = 

nem concordo nem discordo, 4 = discordo parcialmente e 5 = discordo totalmente, 

admitiu-se que médias inferiores a 3 indicam grau de concordância. Para a 

apresentação dos itens medidos na escala de Likert, bem como posteriormente os 

construtos provenientes do modelo, utilizou-se intervalo de confiança de 95,5%. 

 

Os dados quantitativos na pesquisa foram tratados por meio do R Core Team 

(2013).O uso desse software possibilitou a construção dos gráficos que foram 

interpretados nos itens 5.2. e 5.3. 

 

Os dados qualitativos colhidos na entrevista individual com a utilização do 

APÊNDICE B, foram submetidos aanálise de conteúdo a luz do modelo de Von 

Krogh ,Ichijo e Nonaka (2001). 
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O QUADRO3 apresenta a estratégia a ser utilizada na análise dos dados  

correlacionadaaos objetivos específicos propostos nesta pesquisa com os autores 

que dão sustentação teórica para o assunto abordado e os instrumentos de coleta 

de dados correspondentes.  

 

QUADRO 2 - Estratégia de Análise de Dados 

Objetivos específicos Autores 
Tipo de 

Pesquisa 

Fonte/ 

Instrumento de 
coleta de dados 

Identificar na literatura os 
principais modelos de 
gestão do conhecimento e 
sua relação com a 
competitividade 

Davenport  e Prusak (1998);  

Nonaka e Takeuchi (1997);  

Choo (2003), 

Bukowitz e Williams (2002); Terra 
(2005);  

Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001);  

Fleury e Fleury (2000); Resende 
(2003); 

Alvarenga Neto, Barbosa e 
Pereira(2007); 

Cardoso (2007), 

Castro,Mello Junior e Pinto (2010) e 

Santos e Popadiuk (2012),  

Pesquisa 
bibliográfic
a 

Referencial 

teórico 

Identificar os capacitadores 
do conhecimento 
existentes na multinacional 
pesquisada 

Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) Pesquisa 
bibliográfic
a e de 
campo 

Referencial teórico  

 

Roteiro de 
entrevista  

 

Questionário:  

Questões 1 a 20 

Mapear e descrever os 
referenciais estratégicos 
de avanço e sobrevivência 
na multinacional 
pesquisada 

Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) Pesquisa 
bibliográfic
a e de 
campo 

Referencial teórico  

 

Roteiro de 
entrevista  

 

Questionário: 

Questões 21 a 30. 

Verificar na percepção da 
alta gerênciase os 
capacitadores do 
conhecimento e os 
referenciais estratégicos 
mapeados na multinacional 
pesquisada contribuem 
para sua competitividade 

Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) Pesquisa 
de campo 

Roteiro de 
entrevista: 

 

Questões 1 a 6 

Fonte: Elaborado pela autora 
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4CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA PESQUISADA 

 

Como fonte para a caracterização da empresa pesquisada, utilizou-se o material 

institucional disponibilizado no site oficial da PepsiCo e também o material interno 

em formato digital distribuído para os funcionários e, excepcionalmente, para a 

autora desta pesquisa. 

 

A empresa pesquisada, aPepsiCo do Brasil,faz parte de uma empresa global com 

negócios em mais de 200 países e que chegou ao país em 1953 por meio da marca 

Pepsi-Cola. 

 

As bebidas da PepsiCo podem ser encontradas hoje em mais de um milhão de 

pontos de venda no Brasil. Para isso, a empresaconta com uma forte parceria com a 

AMBEV, estabelecida em 1997. Como a PepsiCo, a AMBEV lidera vários projetos de 

sustentabilidade, como a gestão eco-eficiente dos recursos naturais, uso racional de 

água e energia, programas para reduzir as emissões de CO2 de sua frota, entre 

outros.  

 

Em 1974, em expansão no Brasil, aPepsiCo entrou no segmento de alimentos 

comprando duas principais empresas de saltysnack do país: a Elma Produtos 

Alimentícios (de Curitiba) e a American Potato Chips (de São Paulo). Com parte dos 

nomes de cada uma dessas empresas foi criada a marca que até hoje é líder de 

mercado e tem como fococonsumidores de todas as idades: a Elma Chips no Brasil. 

 

Dentre outras aquisições, em 2000, a PepsiCo incorporou a Quaker, marca 

especializada em produtos à base de aveia, somando ao seu portfólio marcas que já 

eram sucesso entre os brasileiros: Quaker, Gatorade, Toddy e Toddynho. 

 

Em 2007, ela adquiriu a empresa de saltysnack Lucky, com o objetivo de atender a 

toda a população brasileira com um novo modelo de gestão e um portfólio com 

excelente equação de valor.  
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Em 2009, a empresa assinou o acordo de aquisição da Amacoco, dona das 

conhecidas marcas Kero Coco e Trop Coco, com o intuito de atender ao crescente 

mercado nacional e internacional de água de coco.  

 

Por fim, em sua última aquisição em 2011, a PepsiCo adquiriu a Mabel com objetivo 

de atuar no mercado de biscoitos. Em sequência, nas FIG.2 e 3, apresentam-

semarcas e produtos da PepsiCo. 

 

 

Figura 2 – Marcas da PepsiCo do Brasil 

Fonte: PepsiCo (2013) 

 

 

Figura 3 - Produtos da PepsiCo do Brasil 

Fonte: PepsiCo (2013) 
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No Brasil, a PepsiCo conta com 18 fábricas, estrategicamente localizadas em todo o 

território nacional, com aproximadamente 200 filiais de vendas e com o trabalho de 

doze mil funcionários, sendo cinco mil ligados ao setor de vendas.A empresa 

anunciou, em outubro de 2013, que atingiu um lucro líquido de US$ 1,91 bilhão no 

terceiro trimestre de 2013, apresentando um resultado praticamente estável em relação 

ao ganho de US$ 1,9 bilhão, registrado no mesmo período de 2012 (DATAMARK, 2013). 

 

Considerando a hierarquia da empresa no Brasil, ela está fundamentada em duas 

divisões –alimentos e bebidas –,cada uma com seus respectivos presidentes. A 

PepsiCopossui vice-presidentes, considerando as áreas de Vendas, Finanças, 

Recursos Humanos e Operações. Subordinadaàs equipes da vice-presidência háas 

diretorias, gerências regionais e locais divididas no Brasil e presentes nas diferentes 

áreas. Os funcionários hierarquiamente abaixo dos níveis citados ocupam cargos de 

assistentes, analistas e operacionais.  

 

A PepsiCoafirmaacreditarnum futuro mais saudável para as pessoas e para o 

planeta e possuir uma visão de negócios de “Performance com Propósito”. O 

conceito de performance equivale ao crescimento com sólido desempenho 

financeiro; e o de propósito equivale a retornar o crescimento para a sociedade, com 

produtos saudáveis, apoio a um estilo de vida mais equilibrado e com o eficiente uso 

dos recursos naturais.  

 

O apoio a um estilo de vida mais equilibrado é representado pelo uso cada vez mais 

eficiente dos recursos naturais e em uma relação sempre positiva com os diversos 

públicos com os quais a empresa se relaciona, como comunidades, fornecedores e 

clientes. 

 

A empresa vem inovando com a criação de displays de snacks com materiais 

reciclados. Ela lançou o display de BoPP reciclado (fabricado com a matéria prima 

das embalagens de snacks salgados) em 2010, e desde então milhões de 

embalagens foram retirados do meio ambiente. Esta é uma das iniciativas da 

empresa voltadas para a gestão de resíduos, que visam conscientizar os 

consumidores sobre o descarte adequado das embalagens. 
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Em 2011, a empresa lançou a política global de sustentabilidade para o 

agronegócio, que deverá ser implementada em todas as suas operações até 

2020,abrangendo três pilares: ambiental, social e econômico. A divisãobrasileira é a 

primeira no mundo a implementaressa política;seu projeto em parceria com 

produtores de batata garante parâmetros que mensuram, incentivam e reconhecem 

os fornecedores agrícolas que adotam melhores práticas no cultivo de alimentos, 

visando a uma menor utilização de recursos naturais e a uma maior produtividade. 

 

A empresa ainda declara que, na busca pelo crescimento sustentável,estimula a 

inovação, valoriza os resultados e procura entender se as ações de hoje contribuirão 

para futuro. Considera o crescimento sustentável como fundamental para 

impulsionar e medir seu sucesso. Trata-se do crescimento das pessoas e do 

desempenho da companhia. Prioriza o “fazer a diferença” e o “fazer acontecer”. 

 

A PepsiCovisaa um ambiente de trabalho que inclui pessoas com diferentes 

características e modos distintos de pensar. Para ela, isso conduzà inovação e à 

capacidade de identificar novas oportunidades de mercado, ajudando no 

desenvolvimento de novos produtos e fortalecendo o compromisso de crescer 

através de pessoas com autonomia. 

 

Responsabilidade e confiança são as bases do crescimento saudável para 

aempresa. Significa fazer por merecer a confiança nela depositada, como indivíduos 

e como companhia. Responsabilidade,para PepsiCo,implica comprometimento 

pessoal e corporativo, serfielaos administradores dos recursos a ela confiados. 

Construir confiança entre a empresa eo próximo, agindo de forma coerente com o 

que fala, é um de seus comprometimentos de uma vitória conjunta.  

 

A empresa ainda conta com a educação corporativa, com a criação da 

UniversidadePepsiCo.A companhia deu início a uma nova proposta de atuação, 

voltada para a promoção de educação continuada por meio de soluções inovadoras, 

integradas aos valores e propósitos da empresa, com o objetivo de desenvolver 

competências para o seusucesso. A UniversidadePepsiCobusca a possibilidade de 

analisar as competências das “famílias de cargos”, a fim de criar um currículo ou 

uma trilha de conhecimento para cada área da organização (PEPSICO, 2013). 
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5APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar as informações obtidas através do 

questionário aplicado e da entrevista realizadacom a alta gerência. Visa analisar os 

capacitadores do conhecimento e estratégias de sobrevivência e avanços 

identificados na organização e sua relação com a competitividade.  

 

5.1 Caracterização dos respondentesda pesquisa 

 

Visando traçar um perfil dos respondentes, a seguir apresentam-se as principais 

características identificadas a partir da amostra final dos 219respondentes. 

 

Considerando a variável de distribuição por área de atuação, apresentada no 

GRÁF.1, 57% dos respondentes atuam na área de vendas, seguidos de 24% na 

administrativa, 10% em outras áreas e 9% em operações. O resultado revela maior 

participação da área de vendas,que, em número de funcionáriosé considerada como 

uma das maiores forças de trabalho para empresa. Conforme citado no capítulo 4, 

entre os 12.000 funcionários existentes no Brasil 5.000 atuam diretamente nessa 

área,sendo essa proporção de representatividade significativa para empresa.  

 

 

Gráfico 1 - Distribuição dos respondentes por área de atuação 

Fonte: Dados da pesquisa  
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Observando o local de trabalho, conforme GRÁF. 2, em maior concentração, 66% 

dos respondentes estão ligados aos Centros de Distribuição de Vendas (CDV). 

Considera-se este um resultado esperado, uma vez que representa o local de 

trabalho da maioria dos respondentes da área de vendas. Em seguida obteve-se o 

valor de 14% dos respondentes ligados à fábrica, 10% ao Escritório Central (EC) e 

mais 10% em outros locais da empresa.  

 

 

Gráfico 2 - Local de trabalho dos respondentes 

Fonte: Dados da pesquisa  

Legenda:  CDV – Centro de Distribuição de Vendas 

EC/Rochaverá – Escritório Central, equivaleà matriz da empresa  

Fábrica – Unidade de produção dos produtos  

Outros – Para outras localidades existentes 

 

Considerando o nível de cargo dos respondentes, de acordo com o GRÁF.3, a maior 

concentração foi obtidapelos representantes do frontline – 55% dos respondentes –, 

sendo estes ocupantes de cargos operacionais. Destaca-se que na empresa 

pesquisada a maior concentração de funcionários atua em cargos 

operacionais,motivo pelo qualhá um número significativo de respondentes deste 

nível. Na sequência, os respondentes do nível L01 a L05 (24%),representativos dos 

cargos de assistentes e analistas. Por fim,amenor concentração, 21% para os 

respondentes do nível L06 e acima representando os gestores da empresa.  
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Gráfico 3 - Nível de cargo dos respondentes 

Fonte: Dados da pesquisa  

Legenda:  Entre L01 a L05 -– níveis de analistas e assistentes 

Frontline– cargos operacionais 

L06 e acima – gerentes 

 

Analisando o tempo de empresa dos respondentes, o GRÁF.5 revela quea maioria 

deles(32%) possui uma média de 1,1 a 3 anos de empresa. Na sequência, o tempo 

de permanência variaem porcentagens equilibradas entre 16%e 18%,Os resultados 

obtidos apresentam-se equilibrados entre os respondentes de curto e longo prazo de 

permanência na empresa. A menorparte dos respondentes ficou representada 

por1% de pessoas com mais de 20 anos de empresa.  

 

 

Gráfico 4 - Tempo de empresa dos respondentes 

Fonte: Dados da pesquisa  
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Quanto à idade dos respondentes, os resultados apresentados no GRÁF.5 revelam 

um equilíbrio,com asidades variando entre 21 a 50 anos. A maior parcela de 

respondentes (43%)possui entre 31 a 40 anos, seguida de 32% entre 21 a 30, 20% 

entre 41 e 50. Nota-se também que não foram encontrados respondentes acima de 

60 anos.  

 

 

Gráfico 5 - Idade dos respondentes 

Fonte: Dados da pesquisa  

 

No que tange àescolaridade dos respondentes,de acordo com o GRÁF. 6, 45% 

deles possuem ensino médio, seguidos de 32% com ensino superior e 22% com 

especialização e MBA, sendo este também um resultado equilibrado. Para 

doutorado obteve-se apenas 1% da amostra e para o mestrado e o ensino 

fundamental não houverepresentatividade.  
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Gráfico 6 - Escolaridade dos respondentes 

Fonte: Dados da pesquisa  

 

 

Visando demonstrar a proporção da ligação entre o setor e a área do respondente, 

apresenta-se na FIG. 4 a representatividade de área na horizontal e a 

representatividade de setor na vertical.  
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Figura 4 – Visão geral da proporção de respondentes por setor e área 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

5.2 Identificação dos capacitadores do conhecimento 

 

Conforme descrito no referencial teórico e também na estratégia de análise de 

dados, o modelo utilizado para análise e identificação dos capacitadores do 

conhecimento foiproposto pelos autores Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001). As 

questões de1 a 20 (APÊNDICE A) visaram àidentificaçãoda presença dos cinco 

capacitadores na organização.  

 

Conforme citado no item análise de dados, os itens do questionário foram 

mensurados pelo grau de concordância da escala de um a cinco, na medição da 

confiabilidade e na verificação da existência de diferença entre as médias dos 

grupos,optou-se por ter os escores fatoriais dos construtos na mesma escala de 

seus indicadores, o quefacilita a interpretação dos resultados. Os escores 

padronizados para os capacitadores do conhecimento presentes na análise fatorial 

foram transformados para a escala dos itens e estão representados na TABELA 1. O 
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processo de transformaçãofoi formalizado por Fornellet al. (1996) e detalhado por 

Tenenhaus e Vinzi (2005) e pode ser disponibilizado pelo softwareSmartPLS 2.0. 

 

Conforme apresentado na TAB. 1, as seleções atribuídas às questões utilizadas 

para indetificara presença do capacitadores do conhecimento de acordo com o grau 

de concordância para as afirmativas,estão com uma média de 2,5 a 3,0 sendo um 

resultado próximo a concordância parcial e nem concordo e nem dicordo. Ao 

analisarmos a mediana, que é o valor numérico que separa a metade superior de 

uma amostra de dados, obtemos resultados de 2,0 a 3,0, o que aponta também que 

os resultados transitam entre tendência a concordância parcial e a nem concordar e 

nem discordar. O desvio padrão médio apresentado foi equivalente a 1,5, indicando 

homogeneidade nas respostas.  

 

Considerando a média de todas as questões para identificação de cada capacitador, 

o que possui maior propensão à concordância é o capacitador Mobilizar os Ativistas 

do Conhecimento com o resultado de 2,6, confirmado na mediana com um resultado 

de 2,0, sendo um ponto forte da organização.  

 

Como índice mais alto na média de 2,9, confirmado pela mediana com resultado 

semelhante de 2,8, o capacitador Globalizar o Conhecimento Local apresentoumaior 

proximidade com o resultadonem concordo e nem discordo, indicando que os 

respondentes não confirmam a presença do capacitador, porém também não 

discoradam da possibilidade de sua existência. Assim, aponta-se a identificação 

desse capacitador como uma oportunidade para organização.  

 

Analisando o resultado da média de todas as questões em proximidade da mediana, 

destaca-se a questão 1 “sinto-me a vontade para expressar minhas ideias, opiniões 

e crenças com as pessoas da organização” , para maior proximidade a concordância 

com resultado de 2,3 pra média e 2,0 pra mediana, revelando que a possbilidade de 

expressão de ideias dos funcionários é presente na organização.  

 

Para as questões, dentre os resultados mais próximos para nem concordo e nem 

discordo destacam-se: 3 “Dentro da organização sou envolvido em discussões 

contendo temas que envolvem assuntos para além do escopo da minha função”; 13 
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“Utilizo de espaços virtuais para desenvolver a criação do conhecimento na 

organização e 20 “Visito outras unidades da organização com o objetivo de adquirir 

e receber novos conhecimentos”, as três questões apresentaram o resultado de 3,0 

para média e mediana, sinalizando que a prática das mesmas ainda não são 

consideradas difundidas pelos funcionários na organização.  

 

Destaca-se ainda que nenhuma das questões apresentaram resultados acima de 

4,0,que se identificadosrepresentariam discordância parcial ou total das afirmativas. 

 

TABELA 1 – Estatísticas Descritivas dos Capacitadores do Conhecimento  

  MÉDIA MEDIANA 
DESVIO-
PADRÃO 

CAPACITADOR 1 - INSTILAR A VISÃO DO 
CONHECIMENTO  2,8 2,3 1,5 

2. Sempre sou estimulado por compartilhar os meus 
conhecimentos com outros membros da organização. 2,5 2 1,4 

3. Dentro da organização sou envolvido em discussões 
contendo temas que envolvem assuntos para além do 
escopo da minha função. 3,0 3 1,5 

4. Minha liderança geralmente comunica ideias e 
valores positivos que me estimulam a sentir bem em 
relação ao meu cargo. 2,6 2 1,4 

5. A organização busca me indicar como ter a visão de 
me deslocar do presente para o futuro. 2,8 2 1,5 

CAPACITADOR 2 - GERENCIAR AS CONVERSAS 
2,7 2,5 1,5 

1. Sinto-me a vontade para expressar minhas ideias, 
opiniões e crenças com as pessoas da organização. 2,3 2 1,4 

6. Minha liderança estimula discussões baseadas em 
dados do presente com o objetivo de solucionar 
problemas de forma eficaz. 2,7 2 1,5 

7. Geralmente participo de discussões de assuntos 
como inovações, processos, serviços e produtos e 
posso manifestar minha opinião. 2,9 3 1,5 

8. Participo de discussões que se transformam em 
novos conceitos, compreensíveis para todos os 
membros que estavam envolvidos na conversa. 

2,9 3 1,5 

CAPACITADOR 3 - MOBILIZAR ATIVISTAS DO 
CONHECIMENTO  2,6 2,0 1,5 

9. As conversas que participo na organização me 
inspiram a ampliar conceitos e a formular novas ideias. 2,5 2 1,5 

10. Percebo que a organização estimula as pessoas a 
desenvolverem conceitos e novas criações. 2,5 2 1,5 
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11. A organização prepara as pessoas para realizarem 
novas tarefas que necessitam do conhecimento delas. 

2,6 2 1,5 

12. Vejo ações que estimulam a criação de 
conhecimento na organização. 

2,7 2 1,6 

CAPACITADOR 4 - CRIAR CONTEXTO ADEQUADO  
2,7 2,5 1,5 

13. Utilizo de espaços virtuais para desenvolver a 
criação do conhecimento na organização. 3,0 3 1,5 

14. Posso ampliar e compartilhar sem restrição, todo 
conhecimento que possuo da organização. 2,8 3 1,5 

15. Minha liderança me proporciona um grau de 
autonomia que me estimula ser criativo. 2,5 2 1,4 

16. Sinto-me em um ambiente de apoio para dividir 
meus conhecimentos. 2,5 2 1,4 
CAPACITADOR 5 - GLOBALIZAR O CONHECIMENTO 
LOCAL  2,9 2,8 1,5 

17. Percebo conhecimentos locais de outras unidades 
divulgados na unidade onde trabalho. 

2,9 3 1,6 

18. Participo de treinamentos na organização que são 
criados pela Universidade Corporativa. 2,6 2 1,4 

19. Minha liderança expõe o meu conhecimento para 
outros pontos da organização. 2,9 3 1,5 

20. Visito outras unidades da organização com o 
objetivo de adquirir e receber novos conhecimentos. 3,0 3 1,4 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

Em continuidade a identificação dos capacitadores, para cada uma das 

questõesserão apresentados gráficos contendo os resultados globais, ou seja, a 

média das respostas de todos respondentes, e posteriormente pelas variáveis nível, 

área e local de trabalho. Cada gráfico revela a divisão de resposta da escala Likert 

em porcentagem. Para facilitar a compreensão dos resultados, foram somadas as 

respostas de ‘discordo totalmente’ com ‘discordo parcialmente’ e ‘concordo 

parcialmente’ com ‘concordo totalmente’, e, separadamente, ao centro foram 

representadas as respostas para nem concordo e nem discordo.  

 

 

5.2.1 Capacitador 1 - Instilar a visão do conhecimento 

 

Para identificar a presença do capacitadorinstilar a visão do conhecimento, 

utilizaram-se as questões2,3,4 e 5, conforme analisadas abaixo.  
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Os resultados da questão 2– “Sempre sou estimulado por compartilhar os meus 

conhecimentos com outros membros da organização” –, apresentados no GRÁF.7, 

revelam na visão global que 59% dos respondentes tendem a concordar que existe 

na empresa a liberdade de expressão do conhecimento,possibilitando à organização 

a troca de experiências e contribuindo com conhecimentos, que podem ser utilizados 

para a criação de produtos e serviços.  

 

Considerando a análise por nível, área e local de trabalho, destaca-se que os 

respondentes que pertencem ao EC apresentam 96% de tendência a‘concordância’e 

nenhuma porcentagem de ‘discordância’. O resultado também apresentou níveis 

mais altos para respondentes com nível L06 e acima e para aqueles pertencentes à 

área administrativa.  

 

O resultado sobre a gerência é de extrema importância, uma vez que ela 

éresponsável por estimular o processo de instilação do conhecimento.Ao praticá-lo 

em sua experiência, os gerentes podem reinvestigar ereiventar suas crenças e 

justificações,fortalecendo-se e estimulando o compartilhamento com suas equipes. 

Dentre as oportunidades de melhoria obtidas da análise,destacam-se os níveis mais 

baixos de ‘concordância’ na área de vendas e para funcionários com localidade em 

fábrica; e os níveis mais altos de ‘nem concordo nem discordo’ para operações, L01 

a L05 e CDV. Os resultados demonstram que, para esses públicos, faz-se 

necessária a estimulação ao compartilhamento do conhecimento.  

 

Os resultados da questão 3 – “Dentro da organização sou envolvido em discussões 

contendo temas que envolvem assuntos para além do escopo da minha função” –, 

representados no GRÁF.9, revelam na visão global uma divisão entre as tendências 

de ‘concordar’ com 44% e de ‘discordar’ com 41%. Em geral os resultados da 

análise por nível, área e localidade também se encontram divididos, fazendo-se 

necessário que o envolvimento de funcionários nas discussões seja mais difundido 

em toda a empresa. As mais altas porcentagens dos resultados foram encontradas 

para os respondentes com nível L06 e acima, para os localizados no EC e para 

aqueles da área administrativa. Nota-se como oportunidade, para maior participação 

nas discussões, os respondentes de nível L01 a L05, das áreas de operações e 



70 
 

vendas com localidade no CDV. Dentre aqueles que ainda não possuem uma 

posição sobre o assunto, destacam-se os respondentes de operações, que optaram 

por ‘nem concordo nem discordo’ (29%), constituindo-se num grupo que também 

precisa de atenção para a tomada de consciência e o desenvolvimento na 

participação de discussões para além do escopo de suas funções. 

 

 

Gráfico 7 - Apresentação de dados em porcentagem sobre a questão 2 – Visão geral, por nível, por 
área e por local de trabalho.  

Fonte: Dados da pesquisa  
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Os resultados da questão 4 – “Minha liderança geralmente comunica ideias e 

valores positivos que me estimulam a sentir bem em relação ao meu cargo”–, 

apresentados no GRÁF. 10, apresentam valores maiores para ‘concordância’ que 

para ‘discordância’ na análise de todas as variáveis. Os valores mais altos foram 

encontrados para respondentes com nível L06 e acima, localizados no EC e na área 

administrativa. O resultado é positivo e favorece a instilação do conhecimento na 

empresa. Dentre os resultados para ‘nem concordo nem discordo’ destaca-se 

atenção para 19% dos respondentes de outros em área e em L01 a L05. O resultado 

demonstra que essa parcela de público não possui percepção formada para esse 

quesito. 

 

Os resultados da afirmativa 5 – “A organização busca me indicar como ter a visão de 

me deslocar do presente para o futuro” –, apresentados no GRÁF. 11, revelam na 

visão global 50% dos respondentes voltados para a ‘concordância’. As análises por 

nível, área e localidade também apresentam resultado positivo, mantendo maior o 

nível de ‘concordância’ que de ‘discordância’. O resultado é importante 

principalmente para possibilitar reações frente às ações futuras dos concorrentes, 

favorecendo a manutenção da competitiva da empresa, uma vez que a visão do 

futuro possibilita ultrapassar as fronteiras entre as tecnologias, funções e áreas de 

especialização existentes. Considerando os resultados ‘nem concordo nem 

discordo’, destaca-se a necessidade de atenção para o público de vendas e CDV, 

que apresentaram porcentagens mais altas em comparação aos outros resultados. 

 

Considerando o primeiro capacitador para o conhecimento – instilar a visão do 

conhecimento –, objeto das questões 2, 3, 4 e 5; pode-se afirmar que ele é utilizado 

na PepsiCo, uma vez que conforme representado no GRÁF. 8, das quatro questões 

três se encontram com porcentagens mais altas em ‘concordância’ e apenas uma 

delas com porcentagem dividida entre ‘concordo’ e ‘discordo’. O estímulo ao 

compartilhamento do conhecimento, a comunicação de ideias e valores pelos 

gestores, que fazem com que os funcionários se sintam bem em relação ao seu 

cargo, e a busca pelo estímulo da visão de futuro constituem-se em ponto positivo 

para a empresa.  
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Como reforçam os autores Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001), instilar o 

conhecimento é importante para nivelá-lo, justificando conceitos tanto para a 

sobrevivência quanto para o avanço da organização. Sugere-se aqui apenas uma 

reflexão sobre a oportunidade de incluir os funcionários em discussões para além do 

escopo de suas funções, o que pode contribuir para a formação de novas fontes de 

conhecimento para a empresa como um todo. O resultado ainda vai ao encontro 

dosvalores da PepsiCo, que declara que “na busca pelo crescimento sustentável 

procura a ajudar entender se as ações de hoje contribuirão para futuro” (PEPSICO, 

2013). 

 

 

Gráfico 8 - Capacitador 1 – Visão geral de todas questões.  

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Gráfico 9- Apresentação de dados em porcentagem sobre a questão 3 – Visão geral, por nível, por 
área e por local de trabalho.  

Fonte: Dados da pesquisa  
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Gráfico 10- Apresentação de dados em porcentagem sobre a questão 4 – Visão geral, por nível, por 
área e por local de trabalho.  

Fonte: Dados da pesquisa  
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Gráfico 11 - Apresentação de dados em porcentagem sobre a questão 5 – Visão geral, por nível, por 
área e por local de trabalho.  

Fonte: Dados da pesquisa  
 

Ainda com os resultados obtidos das questões 2, 3, 4 e 5 também é possível 

identificar o primeiro momento do modelo espiral do conhecimento proposto por 

Nonaka e Takeuchi (1997). Nele ocorre a criação do campo de interação, que 

possibilita a socialização e, consequentemente, facilita o compartilhamento das 

experiências e a formação de modelos mentais das pessoas.  
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5.2.2 Capacitador 2 - Gerenciar as conversas 

 

Para identificar a presença do capacitador gerenciar as conversas,utilizaram-se as 

questões 1,6,7 e 8, analisadas abaixo.  

 

Os resultados da questão 1 – “Sinto-me a vontade para expressar minhas ideias, 

opiniões e crenças com as pessoas da organização”, representados no GRÁF.12, 

revelam na opinião global totais positivos com 66% para‘concordância’, bem como 

na análise por nível, área e local de trabalho, que apresentam resultados 

equilibrados positivamente para‘concordância’. Destaca-se a porcentagem 

apresentada por nível,em que seobteve 85% para cargos gerenciais L06 e acima, e 

70% para os respondentes de frontline, os representantes de cargos operacionais. 

Considera-se o resultado para os cargos gerenciais de certa forma esperado, uma 

vez que o escopo da função requer esse posicionamento, porém destaca-se de 

forma extremamente positiva o resultado para o frontline, o que permite uma visão 

da interação de opiniões chegando aos níveis operacionais da organização.  

 

Os resultados da questão 6 –“Minha liderança estimula discussões baseadas em 

dados do presente com o objetivo de solucionar problemas de forma eficaz” –, 

representados no GRÁF. 13, revelam na média geral 57% de proximidade com a 

‘concordância’. Como ponto positivo da análise destaca-se o resultado de 71% para 

‘concordância’ dos respondentes no nível de frontline, o que reforça a participação 

dos funcionários de cargos operacionais nas discussões; e também para os 

respondentes de nível gerencial (76%) e 74% para respondentes de localidade no 

EC e 71% para outros, sendo resultados mais altos que de outras localidades. Como 

ponto de oportunidade, destaca-se o resultado para os respondentes do nível entre 

L01 a L05, que apresentam tendência de 41% de ‘discordância’ e de 40% de 

‘concordância’, sendo este um ponto de atenção para a busca de maiores 

discussões com esse nível. De acordo com os resultados, reforça-se que é 

importante que o estímulo por parte da liderança para as discussões esteja presente 

em todas as localidades da PepsiCo, mantendo assim a solução de problemas de 

forma equilibrada por toda empresa.  
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Os resultados da questão 7 – “Geralmente participo de discussões de assuntos 

como inovações, processos, serviços e produtos e posso manifestar minha opinião” 

–, revelam no GRÁF. 15, um resultado global positivo de 47% para ‘concordância’. 

Os resultados próximos da ‘concordância’ encontram-se mais altos para os 

respondentes do nível L06 e acima (78%), da área administrativa (60%) e os 

localizados no EC (83%). Destacam-se como ponto de oportunidade os resultados 

para os respondentes de vendas e para os localizados no CDV; mesmo com 

pequena diferença entre os totais de ‘concordo’ e ‘discordo’, os resultados para 

‘discordo’ apresentam-se maiores. Considerando que o grupo representa a grande 

força de trabalho da PepsiCo, esse resultado reforça a necessidade de envolver a 

área de vendas, principalmente os funcionários de CDVs, em discussões de 

assuntos como inovações, processos e serviços, uma vez que eles também 

possuem conhecimentos úteis para empresa. Destaca-se também a necessidade do 

envolvimento dos funcionários de nível entre L01 a L05 – assistentes e analistas –, 

uma vez que os respondentes desses níveis apresentaram resultados mais altos 

para a ‘discordância’ (46%) em comparação com a ‘concordância’ (36%).  

 

Os resultados da afirmativa 8 – “Participo de discussões que se transformam em 

novos conceitos, compreensíveis para todos os membros que estavam envolvidos 

na conversa” –, revelam no GRÁF.16, na visão global, um valor favorável para 

‘concordância’(47%). Mais uma vez os resultados foram mais altos na ‘concordância’ 

para os respondentes de L06 e acima (78%) e para os localizados no EC (83%). 

Assim como na questão anterior, dentre as oportunidades novamente se destaca a 

‘discordância’ para os respondentes de nível L01 e L05 (41%) contra 37% para 

‘concordância’; a ‘discordância’ para os respondentes localizados no CDV (41%) 

contra 36% para ‘concordância’; e a ‘discordância’ para os respondentes de vendas 

(41%) contra 37% para ‘concordância’. A falta de participação nas discussões 

desses funcionários constitui um ponto que requer atenção, pois poderá 

comprometer ou limitar a utilização dos conhecimentos gerados na empresa para 

esse grupo. Com 29% de atenção destaca-se também como ponto de atenção o 

resultado de operações para ‘nem concordo nem discordo’. 
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Gráfico 12 -Apresentação de dados em porcentagem sobre a questão 1 – Visão geral, por nível, por 
área e por local de trabalho.  

Fonte: Dados da pesquisa 
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Gráfico 13-Apresentação de dados em porcentagem sobre a questão 6 – Visão geral, por nível, por 
área e por local de trabalho.  

Fonte: Dados da pesquisa  
 

Avaliando as respostas obtidas sobre as questões 1,6,7 e 8 sobre o capacitador 

gerenciar conversas, conforme representado no GRÁF 14, nota-se que ele é 

realizado de forma parcial na PepsiCo. Isso ocorre porque, apesar de a análise 

global em todas as questões apresentar resultado positivo para ‘concordância’; na 

análise detalhada três das quatro questões pesquisadas apresentam oportunidades 
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para os respondentes de L1 a L05, para os da área de vendas e também para os de 

localidade em CDV. 

 

 

Gráfico 14 - Capacitador 2 – Visão geral de todas questões.  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A primeira questão do capacitador permite reforçar que a PepsiCo possui um 

ambiente que favorece a expressão de ideias e pensamentos para todos os 

membros da organização, desde a gerência até os níveis mais operacionais. A 

expressão é o pontapé inicial para que ocorra o gerenciamento das conversas e a 

formação das microcomunidades, que são interações face a face que permitem que 

os membros da empresa conheçam uns aos outros e seus campos de interesse e 

conhecimentos. Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) afirmam que “as conversas são a 

base do conhecimento por meio social na organização”. Através das exposições 

geradas, o conhecimento pessoal se converte em temas disponíveis para todos e, 

como complementam Nonaka e Takeuchi (1997), isso ocorre no segundo momento 

da espiral do conhecimento, quando o diálogo e a externalização do conhecimento 

revelam seu conteúdo tácito até então oculto.  

 

A expressão de ideias por todos os respondentes pode não estar sendo 

integralmente utilizada por todos em benefício do grupo e da empresa para atingir os 

objetivos principais do capacitador, que, de acordo com Von Krogh, Ichijo e Nonaka 

(2001), são: confirmar a existência do conteúdo do conhecimento explícito 
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possibilitando a resolução de um problema, e a criação de novos produtos e 

serviços. Na verdade isso ocorre na PepsiCo, porém não na organização como um 

todo, uma vez que os respondentes de vendas, bem como os dosCDVs e aqueles 

de nível L01 a L05 afirmam discordar que participam de discussões sobre 

inovações, processos e serviços, direcionados para a solução de problemas e para a 

transformação de conceitos, sendo essa uma oportunidade de melhoria para a 

PepsiCo.  

 

Importante reforçar que Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) consideram o 

capacitador gerenciar as conversas como o principal deles, uma vez que exerce 

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

aplicação do conhecimento das pessoas através de seus relacionamentos. 
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Gráfico 15-Apresentação de dados em porcentagem sobre a questão 7 – Visão geral, por nível, por 
área e por local de trabalho.  

Fonte: Dados da pesquisa  
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Gráfico 16-Apresentação de dados em porcentagem sobre a questão 8 – Visão geral, por nível, por 
área e por local de trabalho.  

Fonte: Dados da pesquisa  

 
 

5.2.3 Capacitador 3 - Mobilizar os ativistas do conhecimento 

 

Para identificar a presença do capacitadormobilizar os ativistas do 

conhecimento,utilizaram-se as questões 9,10,11 e 12, analisadas abaixo.  
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Os resultados da questão9 –“As conversas que participo na organização me 

inspiram a ampliar conceitos e a formular novas ideias” –, representados no GRÁF. 

17, demonstram resultados globais positivos com 60% para ‘concordância’. Os 

melhores resultados para ‘concordância’ encontram-secom os respondentes de nível 

L06 e acima(82%), frontline(70%) e da área administrativa (73%). Em geral o 

resultado foi positivo e reforça que as conversas realizadas na PepsiCo favorecem a 

criação e justificação de conceitos, possibilitando a formação de novas ideias.  

 

Os resultados da questão 10 – “Percebo que a organização estimula as pessoas a 

desenvolverem conceitos e novas criações” –, representados no GRÁF.18, revelam 

na avaliação global 61% de ‘concordância’. As maiores porcentagens de 

concordância encontram-se nos respondentes de nível L06 e acima(78%), em outros 

níveis (81%)e em respondentes do EC (78%). Em geral, os resultados encontraram-

se equilibrados de acordo com os níveis, áreas e localidades, reforçando que o 

estímulo ao desenvolvimento de conceitos e novas criações ocorre em toda 

empresa. 

 

Os resultados da questão 11 – “A organização prepara as pessoas para realizarem 

novas tarefas que necessitam do conhecimento delas” –, representados no 

GRÁF.19, revelaram em seu resultado global 54% para ‘concordância’. Entre os 

níveis mais altos estão os respondentes do nível L06 e acimae de outras áreas 

(71%). Os resultados por níveis, área e localidade em geral encontram-se 

equilibrados. Nessa questão um ponto de destaque é que, diferente dos resultados 

revelados até aqui, apesar de 57% de ‘concordância’, os respondentes da localidade 

EC não apresentam uma porcentagem muito mais alta em relação às outras 

localidades, como nos resultados anteriores. Pode-se afirmar que,com baseno 

resultado apresentado, a PepsiCo possui foco no desenvolvimento profissional de 

todos os membros desua organização. Dentre os respondentes que apresentaram 

porcentagens mais significativas para ‘nem concordo nem discordo’, destaca-se 

como um público que necessita de desenvolvimento na formação de opinião sobre 

essa questão os resultados de 20% em global e 24% em nível L01 a L05, CDV e 

vendas. 
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Gráfico 17-Apresentação de dados em porcentagem sobre a questão 9 – Visão geral, por nível, por 
área e por local de trabalho.  

Fonte: Dados da pesquisa  
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Gráfico 187-Apresentação de dados em porcentagem sobre a questão 10 – Visão geral, por nível, por 
área e por local de trabalho.  

Fonte: Dados da pesquisa  
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Gráfico 19-Apresentação de dados em porcentagem sobre a questão 11 – Visão geral, por nível, por 
área e por local de trabalho.  

Fonte: Dados da pesquisa  
 

Os resultados da questão12 – “Vejo ações que estimulam a criação de 

conhecimento na organização” –, representados no GRÁF. 20, demonstram em seu 

resultado global 57% de ‘concordância’. Nas análises por níveis, área e localidade, 

como nos itens anteriores desse capacitador, os resultados encontram-se 

equilibrados, com maiores resultados para ‘concordância’. Isso reforça que a 

PepsiCo em geral estimula a criação do conhecimento em toda a organização. As 
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porcentagens para ‘nem concordo nem dicordo’ apresentaram-se baixas, sendo 

esse um resultado favorável à empresa, demonstrando maior envolvimento dos 

respondentes com a questão apresentada. 

 

 

Gráfico 20-Apresentação de dados em porcentagem sobre a questão 12 – Visão geral, por nível, por 
área e por local de trabalho.  

Fonte: Dados da pesquisa  
 

Considerando os resultados do terceiro capacitador para o conhecimento –mobilizar 

os ativistas do conhecimento –, conforme representado no GRÁF 21, obteve-se um 
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resultado positivo com tendência a ‘concordância’ em todas asquestões9,10, 11 e 

12. O resultado traz um benefício para todos os funcionários da 

PepsiCoproporcionando o desenvolvimento deles na aquisição de novos 

conhecimentos e consequentemente trazendo-lhe bons resultados. Assim como 

afirma Terra (2005),do ponto de vista da organização, ao envolver os indivíduos em 

suas manifestações do conhecimento, ações e decisões podem ser geradas 

agregando valor aos processos dos quais eles participam.  

 

Para Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001), com a presença da mobilização dos 

ativistas do conhecimento, a empresa consegue gerar a motivação e integração 

entre os responsáveis pela criação do conhecimento. Em consequência, estes 

ajudam a promover um ambiente capacitante adequado, que por sua vez estimula a 

liberação e nivelamento do conhecimento em toda a empresa. Ainda dentre seus 

resultados, o ativismo pode melhorar as condições dos participantes da criação do 

conhecimento relacionados com sua atividade.Preparar os funcionários para novas 

tarefas que necessitem deles ou até mesmo para oportunidades de carreira no 

futuro, incluindo-osem debates mais amplos,pode gerar a transformação 

organizacional.  

 

O resultado positivo da presença do capacitador mobilizar os ativistas do 

conhecimentotambém reforça os valores da PepsiCo citados no capítulo 4, que 

considera o crescimento sustentável como fundamental para impulsionar e medir 

seu sucesso. Trata-se do crescimento das pessoas e do desempenho da companhia 

priorizando o “fazer a diferença” e o “fazer acontecer”. 
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Gráfico 21 - Capacitador 3 – Visão geral de todas questões.  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

5.2.4 Capacitador 4 - Criar o contexto adequado 

 

Para identificar a presença do capacitador criar o contexto adequado, utilizaram-se 

as questões 13,14,15 e 16, analisadas a seguir.  

 

Os resultados da questão 13 –“Utilizo de espaços virtuais para desenvolver a 

criação do conhecimento na organização” –, representados no GRÁF.22, trouxeram, 

no resultado global,um ponto de oportunidade com 42% de ‘discordância’ contra 

35% de ‘concordância’. Nota-se pela primeira vez até aqui um resultado global sem 

tendência a ‘concordância’, evidenciando em parte a ausência do uso de espaços 

virtuais para a criação de conhecimento na organização. Na análise por nível, 

apenas os respondentes do nível L06 e acimae frontlineapresentam resultados com 

porcentagens maiores de ‘concordância’, com 51% e 47% respectivamente; ficando 

o nível L01 a L05 com o resultado de 51% para ‘discordância’ contra 23% de 

‘concordância’. Na análise por área,apenas outros e administrativo tiveram uma 

porcentagem maior para ‘concordância’, porém com bastante equilíbrio para 

‘discordância’. Na análise por localidade, apenas os respondentes de outros tiveram 

resultado favorável a‘concordância’, sendo que a localidade com maior nível de 

‘discordância’foi a dos respondentes de fábrica. Os resultados para ‘nem concordo 
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nem discordo’ em média foram altos para todas as análises, demonstrando um 

grande público com baixa percepção sobre o tema. 

 

Os resultados da questão14 –“Posso ampliar e compartilhar, sem restrição, todo 

conhecimento que possuo da organização”, – apontados no GRÁF. 23, revelam na 

análise global um índice maior de ‘concordância’ (48%). Em geral nas análises por 

área, nível e localidade encontrou-se maior tendência a ‘concordância’ que a 

‘discordância’. As porcentagens mais altas foram encontradas em respondentes de 

L06 e acima, da área administrativa e de localidade no EC. Destaca-se que o 

compartilhamento do conhecimento ocorre de forma mais ampliada com funcionários 

na matriz do EC, com os gestores da empresa e na área administrativa. Dentre os 

resultados mais altos para ‘nem concordo nem discordo’, destaca-se a necessidade 

de atenção para a formação de opinião para os respondentes do nível L01 a L05 

(27%). 

 

Os resultados da questão 15 – “Minha liderança me proporciona um grau de 

autonomia que me estimula ser criativo” –, representados no GRÁF. 25, todos os 

relativos à área, nível e localidade apresentaram tendência maior a ‘concordância’ 

que a ‘discordância’, com alguns resultados altos, como 87% em L06 e acima, 81% 

no frontline, 79% no administrativo, 81% para outros e 62% para operações. Essa 

tendência reforça a presença da autonomia em todos os níveis de funcionários na 

PepsiCo, possibilitando um ambiente mais estimulante à criatividade e à participação 

mútua na conversão do conhecimento tácito em social.  

 



92 
 

 

Gráfico 22-Apresentação de dados em porcentagem sobre a questão 13 – Visão geral, por nível, por 
área e por local de trabalho.  

Fonte: Dados da pesquisa  

 

 

 

 



93 
 

 

Gráfico 83-Apresentação de dados em porcentagem sobre a questão 14 – Visão geral, por nível, por 
área e por local de trabalho.  

Fonte: Dados da pesquisa  
 

Destaca-se ainda que os resultados da questão 15possam ser consequências de um 

dos objetivos da PepsiCo, conforme declarado no capítulo 4: visara um ambiente de 

trabalho que inclua pessoas com diferentes características e modos distintos de 

pensar. Para a empresa,isso leva à inovação e à capacidade de identificar novas 

oportunidades de mercado, ajudando no desenvolvimento de novos produtos e 

fortalecendo o compromisso de crescer através de pessoas com autonomia. 
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Os resultados da questão 16 –“Sinto-me em um ambiente de apoio para dividir meus 

conhecimentos” –, representados no GRÁF. 26, em termos gerais, se apresentam 

de forma positiva, com 61% de proximidade com a ‘concordância’. Nas análises por 

nível, área e localidade, a pesquisa obteve resultados também extremamente 

positivos, com boas porcentagens voltadas para a ‘concordância’, favorecendo um 

ambiente equilibrado em toda a organização para o compartilhamento do 

conhecimento. Os resultados mais altos novamente foram encontrados nos 

respondentes do nível L06 e acima da área administrativa e os com localidade no 

EC. Para a opinião de ‘nem concordo nem discordo’, novamente revela-se a 

necessidade de uma atenção maior para os respondentes do nível L01 a L05. 

 

A partir das respostas de todas as questões que avaliam o capacitador 4 – criar o 

contexto adequado –, sendo elas 13, 14, 15 e 16; conforme representado no GRÁF 

24, é possível afirmar que esse contexto existe na empresa, uma vez que das quatro 

questões três apresentam boas porcentagens de ‘concordância’. Também se 

evidencia, por parte de todos os respondentes, que o ambiente em que trabalham é 

propício à interação entre as pessoas, à troca e divisão de conhecimentos e 

experiências, havendo estímulo de novos conhecimentos por parte da liderança. Von 

Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) reforçam que o processo de criação do conhecimento 

depende da condução dos gerentes, que devem estimular o desenvolvimento de um 

contexto social em que o conhecimento se apresente em constante evolução.  

 

A importância da criação de um contexto capacitante, também conhecido como ba, é 

citada de forma unânime por diversos autores de gestão do conhecimento. Von 

Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) reconhecem o contexto como fator-chave para que as 

outras fases da criação do conhecimento possam ocorrer e reforçam que ele é 

gerado através de ações planejadas no sentido de apoiar o grupo em sua interação. 

Assim, o conhecimento pode ser criado de forma individual ou coletiva, caso 

contrário, será apenas uma interação social. Davenport e Prusak (1998) afirmam 

que nas organizações o conhecimento se produz na mente das pessoas e,à medida 

que são estimulados pelo ambiente, vão se disseminando. Nonaka e Takeuchi 

(1997) complementam que é através da expansão de contextos de interação entre 
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os indivíduos que o conhecimento se torna transmissível,passando de tácito para 

explícito.  

 

Acredita-se que esses pontos sinalizados pelos autores acima são considerados 

pela PepsiCo, que, além dos resultados apresentados, como citado anteriormente, 

reconhece que o crescimento das pessoas com autonomia leva à inovação e à 

capacidade de identificar novas oportunidades de mercado, ajudando no 

desenvolvimento de novos produtos. 

 

Como oportunidade para a PepsiCo em relação ao contexto 

capacitante,oportunidade essa identificada na questão 13, como o contexto 

capacitante pode ser gerado por interações presenciais e também virtuais, sugere-

se que essas interações também ocorram através da criação de um espaço virtual. 

Acredita-se que, diante da área de abrangência que a empresa possui no Brasil, os 

espaços virtuais possam complementar e enriquecer a aproximação e a criação de 

conhecimentos entre funcionários de diferentes localidades.  

 

 

Gráfico 24 - Capacitador 4 – Visão geral de todas questões.  

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Gráfico 25- Apresentação de dados em porcentagem sobre a questão 15 – Visão geral, por nível, por 
área e por local de trabalho.  

Fonte: Dados da pesquisa  
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Gráfico 26- Apresentação de dados em porcentagem sobre a questão 16 – Visão geral, por nível, por 
área e por local de trabalho. Fonte: Dados da pesquisa  

 

 

5.2.5 Capacitador 5 - Globalizar o conhecimento local 

 

Para identificar a presença do capacitador globalizar o conhecimento 

local,utilizaram-se as questões 17,18,19 e 20, analisadas a seguir.  
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Os resultados da questão 17 –“Percebo conhecimentos locais de outras unidades 

divulgados na unidade onde trabalho” –, representados no GRÁF.27, revelam na 

avaliação global 46% de tendência a ‘concordância’. Porém nas análises por área, 

nível e localidade, as opiniões se dividem entre ‘concordo’ e ‘discordo’. As maiores 

porcentagens para ‘concordo’ encontram-se entre os respondentes de L06 e acimae 

da área administrativa, ambos com 67%. Para ‘discordância’ encontram-se com 

porcentagens mais altas os respondentes de L1 a L05 (47%) e os da área de 

operações (52%). Dentre aqueles que não opinaram, optando pela resposta ‘nem 

concordo nem discordo’, destaca-se o resultado de 29% de outros em área e o 

resultado de 22% para EC. 

 

Os resultados da questão 18 –“Participo de treinamentos na organização que são 

criados pela Universidade Corporativa” –, representados no GRÁF. 28, revelam no 

ponto global 58% de tendência a ‘concordância’. Nas análises por nível, área e 

localidade, todas as porcentagens encontram-se mais altas para ‘concordância’; 

sendo as mais elevadas encontradas nos respondentes de L06 e acima(84%), 

frontline (74%), área administrativa (73%) e localidade EC (87%). O único ponto de 

oportunidade que aqui se destaca é o resultado para L01 a L05, que apresentou 

41% de tendência a ‘concordância’ contra 40% para ‘discordância’. Os dados 

revelam que Universidade precisa ter uma atuação mais intensa em relação aos 

respondentes desse nível (L01 a L05), a fim de reforçar os resultados positivos nos 

níveis gerencial e operacional. Dentre os respondentes que optaram por ‘nem 

concordo nem discordo’, destacam-se 18% em L01 e L05 e 19% em operações e 

outros por área, sendo um público que necessita de atenção para a formação de 

opinião. 
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Gráfico 27- Apresentação de dados em porcentagem sobre a questão 17 – Visão geral, por nível, por 
área e por local de trabalho.  

Fonte: Dados da pesquisa  
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Gráfico 28- Apresentação de dados em porcentagem sobre a questão 18 – Visão geral, por nível, por 
área e por local de trabalho.  

Fonte: Dados da pesquisa  
 

Os resultados da questão 19 –“Minha liderança expõe o meu conhecimento para 

outros pontos da organização” –, representados no GRÁF.29, revelam no resultado 

global 45% de tendência para ‘concordância’. Nas análises por nível, área e 

localidade, algumas porcentagens divergem entre ‘concordância’ e ‘discordância’. 
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Para porcentagens com ‘concordância’,obteve-se o valor de 78% para nível L06 e 

acima, 60% para administrativo e 78% para o EC. Dentre As porcentagens mais 

voltadas para ‘discordância’ encontram-se em: níveis L01 a L05 (41%),área 

outros(43%), operações (52%) e localidade fábrica (50%). Considerando as 

respostas de ‘nem concordo nem discordo’, L01 a L05 e CDV revelaram os 

resultados mais elevados. 
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Gráfico 29- Apresentação de dados em porcentagem sobre a questão 19 – Visão geral, por nível, por 
área e por local de trabalho.  

Fonte: Dados da pesquisa.  
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Gráfico 30- Apresentação de dados em porcentagem sobre a questão 20 – Visão geral, por nível, por 
área e por local de trabalho.  

Fonte: Dados da pesquisa  

 

 

Os resultados da questão 20 –“Visito outras unidades da organização com o objetivo 

de adquirir e receber novos conhecimentos” –, representados no GRÁF. 30, 

apresentam no critério global 40% de tendência a ‘concordância’. Nas análises por 

nível, área e localidade, algumas porcentagens, assim como nas questões 
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anteriores, divergem entre ‘concordância’ e ‘discordância’. Em relação aos 

resultados mais positivos para ‘concordância’, destacam-se os dos respondentes do 

nível L06 e acima(62%) e os relativos à localidade fábrica (60%). Dentre os 

resultados que apresentaram porcentagens com maior tendência a ‘discordância’, 

encontram-se em relação ao critério ‘nível’ 49% em frontline, 50% para L01 a L05, 

50% para vendas, e 47% para CDV. Para as opiniões de ‘nem concordo nem 

discordo’, destaca-se o mais alto resultado em respondentes de L01 a L05. Dessa 

forma, percebe-se que as visitas de funcionários a outras organizações não é uma 

prática difundida de forma equilibrada na PepsiCo.  

 

Numa avaliação geral do capacitador globalizar o conhecimento local, conforme 

representado no GRÁF 31, em relação às questões utilizadas 17, 18, 19 e 20, 

embora a análise global apresente porcentagem mais alta para ‘concordância’ (esta 

foi a mais baixa em comparação com os outros capacitadores), na análise detalhada 

foram encontrados resultados de ‘discordância’. Diante desse resultado geral, 

considera-se que esse capacitador é encontrado de forma parcial na PepsiCo, de 

forma mais frequente com os gerentes e profissionais com localidade no EC.Isso 

demonstra a necessidade de ampliação das ações desse capacitador na empresa 

como um todo.  

 

Conforme citado por Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001), a globalização do 

conhecimento é importante para a difusão do conhecimento local na organização 

como um todo, proporcionando a nivelação do conhecimento. No caso da PepsiCo, 

diante da elevada quantidade de funcionários e da ocorrência de localidades 

espalhadas pelo Brasil, a globalização faz-se também necessária, porém, pela 

amplitude da organização, revela-se como um desafio.  
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Gráfico 31 - Capacitador 5 – Visão geral de todas questões.  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

5.3 Identificação das estratégias de sobrevivência e avanço 

 

As questõesdo APÊNDICE A(de 21 a 30) foram responsáveis por responder ao 

objetivo de identificar a presença das estratégias de sobrevivência e avanço na 

empresa,considerando o grau de concordância apresentado pelos respondentes.  

Para as estratégias de sobrevivência e avanço os escores apresentados 

tambémforam transformados para a escala dos itensdesritivos e estão 

representados na TABELA 2.  

 

Conforme apresentado na TAB. 2, os resultados apresentados nas questões 

utilizadas para indetificarà presença das estratégias de sobrevivência e avanço, em 

geral aponto um grau de concordância para sua presença, com o resultado de uma 

média de 2,5, sendo um resultado próximo à concordância parcial, confirmado pela 

mediana com um total de 2,0. O desvio padrão médio apresentado foi equivalente a 

1,5, indicando homogeneidade nas respostas. A primeira frase não está clara. 

 

Analisando os resultados da média de todas as questões em proximidade da 

mediana, destacam-se as questões 21 “A empresa possui um bom posicionamento 

de mercado em comparação aos concorrentes” e 26 “Percebo que a empresa possui 

processos de fabricação para novos produtos e serviços”, que representam 
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maiorproximidade a concordância de sua presença na organização com o resultado 

de 2,2 para média e 2,0 para mediana. Tal resultado aponta que organização 

preocupa-se com os concorrentes e busca sempre inovar em seus produtos e 

serviços.  

 

Dentre os resultados mais próximos para nem concordo e nem discordo destaca-se 

a questão 28 “Percebo que a empresa possui a formação de alianças estratégicas 

com instituições de pesquisa e tecnologia”, com o resultado de 3,0 para média, 

porém ao analisar a questão pelo resultado de 2,0 namediana, demosntrando que a 

maioria dos respondentes revelamconcordância parcial para formação das alianças.  

 

Destaca-se ainda que nenhuma das questões apresentaram resultados acima de 

4,0, que se identificados representariam discordância total ou parcial das afirmativas. 

 

TABELA 2 – Estatísticas Descritivas das Estratégias 

  MÉDIA MEDIANA 
DESVIO-
PADRÃO 

ESTRATÉGIAS DE SOBREVIVÊNCIA  
2,5 2,0 1,4 

21. A empresa possui um bom posicionamento de 
mercado em comparação aos concorrentes. 2,2 2 1,1 

22. A atuação da minha liderança concentra nas 
necessidades imediatas, focando suas atividades em 
questões pontuais do presente. 2,7 2 1,6 

24. Em geral percebo que a empresa busca dificultar a 
entrada de novos concorrentes no mercado, utilizando 
do seu conhecimento e experiência para atender suas 
necessidades. 2,7 2 1,5 

25. Visando melhorias no negócio, minha empresa 
procura reforçar seus pontos fortes e desenvolver seus 
pontos fracos em relação ao seu conhecimento 
organizacional. 2,3 2 1,4 

ESTRATÉGIAS DE AVANÇO  
2,5 2,0 1,5 

23. A atuação da minha liderança visa ações de longo 
prazo. 2,7 2 1,5 

26. Percebo que a empresa possui processos de 
fabricação para novos produtos e serviços. 2,2 2 1,3 

27. Em geral a empresa possui características 
diferenciadas de experiências adquiridas nos negócios 
atuais para criação de negócios futuros. 2,3 2 1,4 

28. Percebo que a empresa possui a formação de 
alianças estratégicas com instituições de pesquisa e 
tecnologia. 2,9 2 1,6 
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29. Percebo que a empresa possui ações para diminuir 
os impactos gerados por ameaças de mudança 
contínua de posicionamento do produto-mercado no 
ambiente competitivo que ela se encontra. 2,5 2 1,5 

30. A empresa visa dominar o ambiente do futuro 
buscando maneiras de influenciar a evolução do seu 
setor a fim de aumentar seu poder de negociação 
sobre fornecedores e clientes potenciais. 2,4 2 1,5 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

A análise que será apresentada a seguir mantém a mesma formatação utilizada para 

a avaliação dos capacitadores, contendo também os resultados globais, por nível, 

área e local de trabalho.  

 

5.3.1 As estratégias de sobrevivência e avanço 

 

Para identificar a presença da estratégia de sobrevivência, utilizaram-se as questões 

21, 22 e 24, analisadas abaixo.  

 

Os resultados da questão 21“A empresa possui um bom posicionamento de 

mercado em comparação aos concorrentes”, representados no GRÁF.32, revelam 

o melhor resultado de toda a pesquisa: 82% de concordância na avaliação global 

contra apenas 14% de ‘discordância’. Na análise por nível, área e local os resultados 

apresentaram a mesma positividade,com porcentagens em alguns casos até mesmo 

mais elevadas,chegando a 95% de ‘concordância’. O resultado mais baixo de 

‘concordância’ foi 76% para vendas de L01 a L05; mesmo assim ainda é um 

resultado elevado.A questão pode ser considerada até aqui a que exprimiu melhor a 

opinião dos respondentes, uma vez que os níveis de ‘nem concordo nem discordo’ 

foram baixos, alguns com 0%. Em relação à ‘discordância’, alguns níveis também 

apresentaram o valor de0%, e para ‘nem concordo nem discordo’ os resultados 

foram baixos. Em uma análise geral, considera-se esse resultado como um ponto de 

destaque a favor da PepsiCo, uma vez que um bom posicionamento de mercado é 

fator central da sobrevivência de uma organização (VON KROGH; ICHIJO; 

NONAKA, 2001).  
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Gráfico 32 - Apresentação de dados em porcentagem sobre a questão 21 – Visão geral, por nível, por 
área e por local de trabalho.  

Fonte: Dados da pesquisa  

 

Os resultados da questão 22 –“A atuação da minha liderança concentra nas 

necessidades imediatas, focando suas atividades em questões pontuais do 

presente” –, representados no GRÁF.33, revelam no resultado global 56% de 

tendência a ‘concordância’. Nos resultados por nível, área e localidade a tendência à 

‘concordância’ se manteve de forma equilibrada entre todos os respondentes. Dentre 
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os resultados mais elevados em relação à ‘concordância’, destacam-se os relativos 

aos respondentes localizados no EC (97%) e aos de L06 e acima(71%).O nível mais 

baixo de ‘concordância’ esteve presente no resultado de L01 a L05: 46% de 

‘concordância’ para 36% de ‘discordância’. O resultado também é considerado como 

positivo e demonstra que a atuação da liderança está preocupada com as 

necessidades do presente.  

 

Os resultados da questão 24 “Em geral percebo que a empresa busca dificultar a 

entrada de novos concorrentes no mercado, utilizando do seu conhecimento e 

experiência para atender suas necessidades” , representados no GRÁF. 34, 

revelam no olhar global 54% de tendência a ‘concordância’. Na análise por nível, 

área e localidade apenas os respondentes de operações apresentaram porcentagem 

mais baixa para ‘concordo’ (43%), contra 48% para ‘discordo’. Em relação ao 

restante dos respondentes, os resultados foram favoráveis para ‘concordo’ com 

níveis mais altos para os respondentes do nível L06 e acima (69%) e para aqueles 

com localidade EC (78%). Para os respondentes que optaram por ‘nem concordo 

nem discordo’, os resultados mais altos (19%) foram para os respondentes de L01 a 

L05 e para outros em localidade. 

 

Os resultados da questão 25 – “Visando melhorias no negócio, minha empresa 

procura reforçar seus pontos fortes e desenvolver seus pontos fracos em relação ao 

seu conhecimento organizacional” –, representados no GRÁF. 35, apresentam na 

análise global uma alta porcentagem para ‘concordância’ (72%). Na análise por 

nível, a média de 72% para ‘concordância’ esteve presente em todos os níveis. Nas 

análises por área e localidade, os resultados também foram favoráveis, mantendo 

porcentagens altas: 86% em operações, 76% em outros e 72% em vendas. A 

análise em geral da questão 25 demonstra que a procura pela melhoria no 

desenvolvimento de pontos fracos e o fortalecimento dospontos fortes são práticas 

presentes em toda a organização, e constituem ponto fundamental para a sua 

sobrevivência. 
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Gráfico 33 - Apresentação de dados em porcentagem sobre a questão 22 – Visão geral, por nível, por 
área e por local de trabalho.  

Fonte: Dados da pesquisa  

 



111 
 

 

Gráfico 34 - Apresentação de dados em porcentagem sobre a questão 24 – Visão geral, por nível, por 
área e por local de trabalho.  

Fonte: Dados da pesquisa  
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Gráfico 35 - Apresentação de dados em porcentagem sobre a questão 25 – Visão geral, por nível, por 
área e por local de trabalho.  

Fonte: Dados da pesquisa  

 

Numa análise geral, a partir dos resultados com alto índice de ‘concordância’ 

apresentados nas questões 21, 22, 24 e 25representados no GRÁF.36, consideram-

se presentes naPepsiCoações que compõem sua estratégia de sobrevivência. De 

acordo com Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001), o objetivo da estratégia de 

sobrevivência para as organizações é garantir o domínio sobre o cenário atual dos 
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negócios, principalmente assumindo um bom posicionamento de mercado em 

comparação com os concorrentes. Destaca-se aqui o alto índice de favorabilidade 

da questão que pesquisou sobre esse posicionamento; de fato existe uma forte 

percepção por parte dos respondentes de que a PepsiCo possui um bom 

posionamento. Para Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001), esse bom posicionamento 

de mercado, somado à atuação da liderança focada nas necessidades imediatas e à 

utilização do conhecimento atual para impedir a entrada de novos concorrentes; 

geram força para que a empresa obtenha um melhor aproveitamento das 

oportunidades que se apresentam devido ao nível de sucesso e desempenho, 

permitindo-lhe reforçar seus pontos fortes e desenvolver seus pontos fracos a fim de 

atender suas necessidades do presente.  

 

 

Gráfico 36- Estratégia de Sobrevivência – Visão geral de todas questões.  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Para identificar a presença dasestratégias de avanço, utilizaram-se as questões 23, 

26, 27, 28,29 e 30,conforme análise abaixo.  

 

Os resultados da questão 23 –“A atuação da minha liderança visa ações de longo 

prazo” –, representados no GRÁF. 37, na visão global são positivospara 

‘concordância’(51%). Nas análises por nível, área e localidade os respondentes em 

geral mantiveram a tendência a‘concordância’;sendo o maior resultado encontrado 

nos níveis L06 e acima.Destaca-se aqui como ponto de oportunidade apenas a 
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percepção dos respondentes de nível L01 a L05, que apresentaram um resultado 

maior para ‘discordância’(41%) contra 40% de concordância. Apesar do resultado de 

‘discordância’ bem próximo da ‘concordância’, reforça-se que a liderança dos 

funcionários deníveis L01 a L05 necessita de uma maior atenção considerando 

que,em outras questões,eles apresentaram resultados divergentes do restante dos 

respondentes. Dentre os respondentes que necessitam de atenção na formação de 

opinião por optarem por ‘nem concordo nem discordo’ nessa questão, destacam-se 

os resultados de L01 a L05 e vendas. 

 

Os resultados da questão 26 – “Percebo que a empresa possui processos de 

fabricação para novos produtos e serviços” –, representados no GRÁF. 38, revelam 

no resultado global 51% de ‘concordância’. Nas análises por nível, área e localidade, 

a concordância se manteve com porcentagens próximas em todas as categorias de 

respondentes. A concordância variou de 71% para L06 e acimaaté 45% para vendas 

e CDV. Destacam-se positivamente também as baixas porcentagens para ‘nem 

concordo nem discordo’, demonstrando que boa parte dos respondentes possui 

opinião formada sobre o assunto. O resultado revela também sintonia com os 

valores da PepsiCo, citados no capítulo 4, onde é declarado que na busca pelo 

crescimento sustentável a empresa estimula a inovação, valoriza os resultados e 

procura entender se as ações de hoje contribuirão para futuro. 

 

Os resultados da questão 27 – “Em geral a empresa possui características 

diferenciadas de experiências adquiridas nos negócios atuais para criação de 

negócios futuros” –, representados no GRÁF. 39, revelam que na visão global 74% 

dos respondentes tendem a ‘concordar’. Nas análises por nível, área e localidade, as 

altas porcentagens se mantiveram. A ‘concordância’ variou entre 90% para outros 

em localidade até 71% para vendas, sendo este um bom nível de ‘concordância’. 

Destaca-se que as porcentagens de‘nem concordo nem discordo’ foram baixas, 

evidenciando maior presença de opinião formada dos respondentes sobre a criação 

de negócios futuros na empresa.  
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Gráfico 37 - Apresentação de dados em porcentagem sobre a questão 23 – Visão geral, por nível, por 
área e por local de trabalho.  

Fonte: Dados da pesquisa  

 

 



116 
 

 

Gráfico 38 - Apresentação de dados em porcentagem sobre a questão 26 – Visão geral, por nível, por 
área e por local de trabalho.  

Fonte: Dados da pesquisa  

 

 

Os resultados da questão 28 – “Percebo que a empresa possui a formação de 

alianças estratégicas com instituições de pesquisa e tecnologia” –, representados no 

GRÁF. 40, revelam no resultado global maior porcentagem para ‘concordância’ com 

54%. Em todas as análises por nível, área e localidade, os resultados se mantiveram 

com porcentagens positivamente mais altas para ‘concordância’, variando de 71% 
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para outros em área até 43% no EC. O resultado para ‘nem concordo nem discordo’ 

também demonstrou porcentagens mais baixas, o que pode representar maior índice 

dos respondentes com opinião formada sobre o assunto. Destaca-se como 

oportunidade de melhoria apenas o resultado do EC, que geralmente apresenta os 

índices mais altos e no resultado para esse item revelou ser mais baixo em 

comparação ao restante. Tais resultados podem levar à análise de que a percepção 

das alianças é sentida de forma mais presente em unidades fora da matriz da 

PepsiCo.  

 

Os resultados da questão 29 – “Percebo que a empresa possui ações para diminuir 

os impactos gerados por ameaças de mudança contínua de posicionamento do 

produto-mercado no ambiente competitivo que ela se encontra” –, representados no 

GRÁF. 41, revelam na visao global 62% de porcentagem para ‘concordância’. Nas 

análises por nível, área e localidade, as porcentagens se mantiveram altas, até 

mesmo mais elevadas que a porcentagem global, como 81% em outros no critério 

área. Dentre outros resultados, obteve-se ‘concordância’ em 76% para outros em 

localidade, 76% para L06 e acimae 74% para localidade EC. A ‘concordância’ variou 

entre 81% para outros em localidade até 56% para CDV e L01 a L05, revelando um 

bom nível de ‘concordância’. Para esta questão os resultados de ‘nem concordo nem 

discordo’’ também foram baixos.  

 

Os resultados da questão 30 – “A empresa visa dominar o ambiente do futuro 

buscando maneiras de influenciar a evolução do seu setor a fim de aumentar seu 

poder de negociação sobre fornecedores e clientes potenciais” –, representados no 

GRÁF. 42, apresentaram na visão geral uma porcentagem de 68% para 

‘concordância’. Nas análises por nível, área e localidade, as porcentagens foram 

unânimes para ‘concordância’, obtendo-se uma variação das porcentagens entre 

95% para outros em área, 80% em fábrica e 65% para vendas e CDV. Esta questão 

apresentou uma baixa porcentagem para ‘nem concordo nem discordo’, 

evidenciando que os respondentes possuem também maior percepção sobre o tema 

na PepsiCo.  
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Gráfico 39 - Apresentação de dados em porcentagem sobre a questão 27 – Visão geral, por nível, por 
área e por local de trabalho.  

Fonte: Dados da pesquisa  
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Gráfico 40 - Apresentação de dados em porcentagem sobre a questão 28 – Visão geral, por nível, por 
área e por local de trabalho.  

Fonte: Dados da pesquisa  
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Gráfico 41 - Apresentação de dados em porcentagem sobre a questão 29 – Visão geral, por nível, por 
área e por local de trabalho.  

Fonte: Dados da pesquisa  
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Gráfico 42 - Apresentação de dados em porcentagem sobre a questão 30 – Visão geral, por nível, por 
área e por local de trabalho.  

Fonte: Dados da pesquisa  

 

Avaliando de forma geral as respostas obtidas por meio das questões 23, 26, 27, 28, 

29 e 30 sobre as estratégias de avanço, conforme representado no GRÁF 43, pode-

se afirmar que a PepsiCo, na percepção de seus funcionários, evidencia sua 

preocupação em desenvolver essas estratégias. Todas as cinco questões utilizadas 

apresentaram resultados favoráveis para ‘concordância’, algumas em porcentagens 

mais altas e todas com grande equilíbrio para ‘concordância’ na análise por nível, 
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área e localidade. Esse resultado evidencia que essa é uma preocupação que 

perpassa todos os níveis, localidades e áreas da empresa, o que pode indicar que 

essa preocupação faça parteda estratégia da organizaçãocomo um todo, não sendo 

uma tarefa de determinada de alguma área ou setor. É importante lembrar que Von 

Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) afirmam que a estratégia da organização deve 

reconhecer que o conhecimento é de fato importante, não menos que fatores 

quantificáveis, e que utilizá-lo significa garantir o avanço da organização.  

 

 

Gráfico 43- Estratégia de Avanço – Visão geral de todas questões.  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Como complemento e visão geral das questões de 1 a 30, considerando a ordem de 

maior discordância para a de maior concordância, representada no GRÁF. 44, é 

possível apontar alguns destaques, como:  

 

 Os pontos mais fortes estão no posicionamento de mercado e na produção de 

novos produtos e serviços; 

 E os índices mais altos de imparcialidade no assunto, com resposta de ‘nem 

concordo nem discordo’, estão para as questões 11 – a organização prepara as 

pessoas para realizarem tarefas que necessitam do conhecimento delas – e 13 

– sobre o uso dos espaços virtuais. 
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Gráfico 44 – Visão geral das questões 1 a 30 

 

1 2 3
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5.4 A percepção da alta gerência na contribuição dos capacitadores do 

conhecimento e dos referenciais estratégicos para a competitividade 

 

Este objetivo foi atingido através das perguntas 1 a 6 do roteiro de entrevista 

(APÊNDICE B). 

 

As perguntas investigaram apercepção da alta gerência em relação à contribuição 

dos capacitadores do conhecimento e dos referenciais estratégicos mapeados na 

empresa pesquisada para a sua competitividade.  

 

Em relação ao entrevistado, observou-se que ele possui uma noção muito clara 

acerca da importância do conhecimento como recurso competitivo para as 

organizações. Sobre sua percepção em relação aos resultados apresentados pela 

pesquisa, ele demonstrou exemplos que proporcionaram a visão de como os 

capacitadores contribuem para a competitividade da PepsiCo. Partindo-se dessa 

constatação, passa-se a apresentar cada uma das questões da entrevista.  

 

Na questão 1– “Considerando os resultados da pesquisa quantitativa, os 

respondentes em geral apontaram que a PepsiCocria um ambiente favorável à troca 

de experiências incentivando a criação do conhecimento. Em sua opinião, de que 

forma você identifica que a empresa incentiva essa criação do conhecimento?, É 

possível perceber que isso é fundamental para competitividade dela?”–, o 

entrevistado reconheceu, primeiramente, que a organização possui um ambiente 

favorável à troca de experiências e ao incentivo à criação ao conhecimento. Isso é 

percebido de diversas formas, entre elas: 

 Pelo estímulo dado a todos os funcionários da empresa, chamado de “portas 

abertas”, para que eles expressem suas opiniões para as outras pessoas da 

empresa, independente do nível e posição que ocupam;  

 Pelo uso do conhecimento e conteúdos compartilhados pelas pessoas; 

 Pela satisfação proporcionada aos funcionários que tiveram suas opiniões e 

conhecimentos escutados. 
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Algumas falas, transcritas a seguir, exemplificam essa percepção sobre a existência 

do ambiente favorável:  

 

Uma das coisas que mais me surpreendeu quando eu vim trabalhar na 
PepsiCo, foi o nível de portas abertas, se você circula dentro do EC ou de 
qualquer unidade do Brasil, você consegue conversar, independente de sua 
função ou nível, até mesmo com diretores, presidentes, com o mesmo 
patamar normal de um bate-papo, e isso faz com que as pessoas fiquem 
mais livres para dar opinião.  

Nós temos presidentes que escutam muito o “chão de fábrica” e o “chão do 
negócio de vendas”.Tenho exemplo de presidentes que visitaram operações 
de novas estruturas para entenderem mais sobre o negócio.Eles viram a 
operação funcionar e pegaram opiniões novas das pessoas e mudaram o 
negócio e até mesmo produtos partindo dessas opiniões.   

A PepsiCo tem essa grande vantagem de escutar pessoas e isso faz com 
que realmente você tenha mais conhecimento, e que essas pessoas 
possam também participar de todo processo e se sintam valorizadas.  
 

O entrevistado também relatou alguns resultados gerados pela presença dos 

capacitadores que contribuem para a competitividade da organização, entre eles: 

 A liderança de mercado que a empresa possui;  

 O uso das ideias e opiniões de funcionários,que faz com que a empresa avance 

gerando credibilidade no mercado;  

 A presença da marca no mercado, que é bem trabalhada porque os funcionários 

se sentem valorizados pela contribuição de suas opiniões;  

 A incorporação das mudanças e melhorias de produtos no negócio, 

possibilitando vantagem competitiva à organização. 

 

As frases que explicitam as contribuições são:  

 
A PepsiCo está como líder em várias marcas não é à toa, isso sim faz com 
que a gente seja competitivo em vários pontos do mercado. Escutar as 
pessoas e fazer com que essas ideias vão para frente faz com que você 
consiga gerar uma credibilidade muito maior no mercado e acredito que 
esse é o grande caminho de sucesso.  

Eu escuto muito as pessoas dizerem “onde eu entro no Brasil tem um 
display da PepsiCo”.Isso acontece porque as pessoas se sentem 
valorizadas e têm um amor pela empresa.  
 

A estimulação ao compartilhamento, bem como preocupação por parte da 

diretoria,de ouvir e considerar as opiniões e o conhecimento dos funcionários reforça 

na pesquisa a identificação de ações que confirmam a presença dos capacitadores: 

instilar a visão do conhecimento, gerenciar conversas e criar um contexto adequado. 

De acordo com o gerente, a prática dos capacitadores estimula a expressão de 

conhecimentos que são utilizados na organização gerando motivação aos seus 
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funcionários e melhoria contínua para empresa. Davenport e Prusak (1997) afirmam 

que o reconhecimento dos recursos humanos por parte das empresas, no que tange 

à nutrição da organização através de seus conhecimentos, resulta na retenção de 

talentos que trazem consigo seu conhecimento tácito e geram novas possibilidades 

para a organização, sendo isso uma fonte de diferencial competitivo.  

 

A presença da marca, liderança e credibilidade de mercado, também apontadas nas 

respostas da questão 2, parecem indicar resultados proporcionados por uma 

estratégia de sobrevivência desenvolvida. A estratégia de sobrevivência é voltada 

para a rentabilidade da organização no presente, o que garante seu domínio no 

mercado tornando-o um diferencial competitivo.  

 

Na questão 2 – “Considerando a análise geral realizada, os respondentes L06 e 

acima, assim como os localizados no EC demonstraram ser mais conscientes da 

importância do conhecimento que os respondentes de outros níveis. Em sua opinião, 

o que pode ser feito para “instilar a visão do conhecimento” de forma equilibrada 

para todos os níveis da empresa?”–, o entrevistado concordou com os resultados, 

apresentando justificativas que na sua percepção fundamentam os mesmos. Isso 

pode ser percebido quando o entrevistado afirma que “a maior consciência sempre 

vai existir no EC e isso ocorre porque é a única unidade da empresa em que todos 

os departamentos da companhia estão presentes”: 

 
Eu acredito que, se a pesquisa fosse feita dez anos atrás, o resultado ainda 
seria pior, hoje esse grau existe, mas é menor.  

Hoje, quando se fala que existe uma consciência maior no EC, eu acredito 
que isso sempre vai existir. Isso ocorre porque no EC o desenvolvimento é 
maior, porque lá estão concentrados todos os departamentos e áreas da 
companhia, quando falamos em outras unidades como de vendas e 
operações, isso não existe.  
 
 

Dentre as sugestões citadas para a busca do equilíbrio nas respostas considerando 

o conhecimento na organização, o entrevistado aponta ações importantes como:  

 Proporcionar o envio de funcionários de outras unidades para integração no EC, 

possibilitando o contato pessoal;  

 Criar um espaço para que as pessoas possam opinar mais junto aos 

departamentos que ficam no EC;  
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 Aumentar a presença de representantes de outros setores nas outras unidades 

da empresa. 

As falas transcritas abaixo exemplificam este entendimento: 

 

O trabalho que pode ser feito para diminuir a diferença seria uma integração 
das pessoas passando 30 dias no EC, para conhecer os departamentos, em 
outras unidades, criando um espaço para as pessoas opinarem mais.  

Conhecer os departamentos pode diminuir um pouco essa diferença, mas 
acabar é muito difícil A presença de alguns departamentos nas unidades 
como RH, Logísticas hoje ajuda muito também a diminuir.  

Hoje nós temos nas localidades um representante de RH que ajuda muito a 
trabalhar as pessoas nos momentos de tensões, levando as necessidades 
de ações para a companhia.  
 

De acordo com as sugestões apontadas, considerando o modelo de Von Krogh, 

Ichijo e Nonaka (2001), o desenvolvimento do capacitador globalizar o conhecimento 

local poderá contribuir para a busca do equilíbrio entre a disseminação do 

conhecimento em todos os níveis, áreas e localidades da empresa. Considera-se 

relevantea sugestão do entrevistado, uma vez que,à medida que o conhecimento é 

disseminado por toda a organização, ele pode ser utilizado e adaptado às 

circunstâncias locais, possibilitando o crescimento de toda a empresa, obtendo 

assim uma vantagem competitiva. Como afirma Stewart (1998), o conhecimento do 

homem se tornou um fator fundamental na sociedade; administrá-lo, armazená-lo, 

vendê-lo e compartilhá-lo tornou-se uma tarefa econômica importante a ser 

desenvolvida pelos indivíduos e pelas empresas.  

 

Ainda considerando as respostas da questão 2, apesar do foco em discutir um ponto 

de melhoria na pesquisa, foi possível identificar ações que também sinalizaram a 

presença do capacitador gerenciar conversas, sendo uma delas o 

direcionamentodos conhecimentos para atingir os objetivos da organização, 

alimentando a estratégia de sobrevivência da organização e atendendo as 

necessidades do presente. Dentre outras ações citam-se:  

 A presença de boas mudanças proporcionadas após ouvir ideias simples dos 

funcionários; 

 O uso do modelo autogerenciável presente nas fábricas, que partiu da ideia de 

funcionários e contribuiu para bons resultados na produtividade. 

 

Exemplificam esse entendimento as seguintes falas: 
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Para o frontline isso pode ser trabalhado ouvindo cada vez mais esses 
funcionários, porque nós já tivemos muitas mudanças boas, mesmo 
considerando a tecnologia avançada que existe, ouvindo ideias simples 
desses funcionários.  

Hoje, por exemplo, nós temos casos nas fábricas que [sic] a supervisão é 
feita pela própria equipe; eles são autogerenciáveis e isso traz bons 
resultados, esse é um exemplo de ideia que veio da própria equipe e não do 
EC.  
 

Considerando a elevada porcentagem da pesquisa quantitativa que indicou a 

presença da melhoria contínua e a inovação de produtos e serviços na PepsiCo, as 

questões 3 e 4 discutiram e evidenciaram a inovação na empresa e os resultados 

gerados por sua presença.  

 

Em relação à questão 3– “Considerando que a inovação é um fator que garante a 

competitividade e que a PepsiCo demonstrou bons resultados que sinalizam que ela 

inova em produtos e serviços, como você percebe que a PepsiCo lida com a 

inovação?” –, o respondente relatou importantes exemplos que podem evidenciar as 

ações na empresa de inovação: 

 A Pepsico é uma empresa corajosa para inovar, tanto em produtos quanto em 

processos;  

 As inovações da empresa às vezes assustam, mas ela é uma empresa que sabe 

lidar com isso;  

 A empresa sabe lidar com a inovação e perceber se ela deu certo ou não. 

 

Foi possível também identificar um resultado gerado pela presença dessa inovação 

quando o respondente apontou que “a empresa tem que inovar mesmo, porque ela é 

líder e dita as regras do mercado”. 

 

As falas que demonstram a percepção da presença da inovação e seus resultados 

são: 

 
Na semana passada nós participamos de uma reunião e a inovação foi um 
assunto discutido. A PepsiCo é uma empresa, das quais [sic] eu conheço no 
mercado, mais corajosa para inovar, tanto em produtos quanto em 
processos. Eu acho que tem que ser mesmo, porque ela é líder do 
segmento e ela tem que ditar as regras do mercado, e principalmente em 
inovação de goto Market,que é o seu modelo operacional de atendimento e 
serviço.  

As inovações da empresa muitas vezes assustam até mesmo o público 
interno, tanto para as mudanças em produtos quanto para as mudança em 



129 
 

goto Market, mas é uma empresa que sabe lidar com isso e principalmente 
que sabe a hora de parar quando não dá certo  

Não é simplesmente lidar com a inovação; é saber se deu certo e o 
momento de continuar ou frear, dar um passo atrás e tentar novamente. 
Com 20 anos de empresa, já vi momentos que [sic] a empresa soube o 
momento de entrar com a inovação, parar e retornar novamente.  
 

A respeito da questão 4– “É possível identificar alguma inovação radical diferenciada 

realizada dentro da Pepsico que contribui para sua competitividade?”–,o 

entrevistado reporta dois exemplos de inovações desenvolvidas na PepsiCo 

considerando processos e produtos:  

 De processo: pode ser identificada a mudança na forma de atendimento para 

alguns clientes, mesmo essa mudança afetando o que é considerado como 

maior fortaleza para organização. O objetivo é obter menor custo e melhor 

atendimento; 

 De produto: a vinda da marca Doritos para o Brasil, produto de sabor bastante 

diferenciado aos existentes no país; 

 A resposta do gerente mostrou que o uso do conhecimento dos funcionários foi 

fundamental para obter sucesso na inovação de produto; 

 Houve satisfação por parte dos funcionários, que, ao terem suas sugestões 

aceitas para mudança na vendas dos produtos, se sentiram parte do processo. 

 

As frases que revelam as situações acima citadas são:  

 
Um grande exemplo de inovação radical que a empresa teve foi o projeto de 
pré-venda, porque a empresa é conhecida como praticamente a maior 
empresa de operação de pronta entrega no Brasil. Nós temos essa 
modalidade no mundo inteiro e isso é praticamente nossa maior fortaleza.E 
sair justamente desse modelo para avançar na pré-venda significa muita 
coragem e muita vontade de fazer a coisa acontecer, isso foi pra mim um 
momento radical da empresa. O modelo funciona até hoje, onde [sic] temos 
70% de pronta entrega e 30% de pré-venda e isso deve ter ainda um 
aumento, porque o sistema de pré-venda tem um custo menor para a 
empresa, mas ele tem que ter a mesma eficácia de uma pronta entrega.  

Considerando em produtos, uma inovação radical foi a vinda do Doritos 
para o Brasil. No ano de 2000, quando ele veio, a empresa vendia uma 
caixa com 12 unidades por mês por caminhão, e como a PepsiCo acreditou 
no produto, hoje ele é líder de vendas, vende em média 200 caixas com 35 
unidades cada. O diferencial para crescer com a marca foi fazer os 
vendedores acreditarem nessa inovação, “vender” isso para eles.Mexemos 
com a cabeça das pessoas, mostrando conhecimento sobre o produto. 
Outra coisa que envolve experiência, na época, a própria equipe mostrou 
que tinha um dos sabores que não era tão agradável e a companhiaescutou 
o “chão” e travou esses produtos, o que fez com que a coisa acontecesse, 
porque esses funcionários se sentiram parte do negócio por terem sido 
ouvidos.Ele compraram a ideia do produto e fizeram a coisa acontecer.  
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A partir das respostas apresentadas nas questões 3e 4, é possível afirmar que a 

PepsiCo consegue criar e utilizar o conhecimento, gerado por meio da capacitação 

dele, para criar novos produtos e serviços sustentando sua estratégia de avanço e 

trazendo retorno competitivo à organização. Foi possível identificar qu,e utilizando-

se do capacitador gerenciar conversas pelo uso ativo das opiniões dos funcionários, 

obteve-se o sucesso no lançamento de Doritos, sendo esse um produto inovador 

não implementado pelo concorrentes. Reforça-se que dentre os resultados obteve-

se como retorno o aumento das vendas,o que trouxe, consequentemente, 

rentabilidade para a organização, fator esse que gera vantagem competitiva e 

avanço para a organização.  

 

Assim, o resultado apresentado demonstra a ligação entre os capacitadores do 

conhecimento e asestratégias de avanço da empresa, contribuindo para sua 

competitividade. Conforme afirmam Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001), a criação de 

conhecimentos exclusivos, disponíveis para atividades que criam valor ou promovam 

a melhor utilização do conhecimento são fundamentais para a competitividade da 

organização. Choo (1998) reforça esse entendimento, apontando que da construção 

do conhecimento resultam novos conhecimentos, que levam a inovações, novos 

produtos e novas capacidades organizacionais.  

 

Avaliando as respostas àquestão 5 – “A empresa possui um bom posicionamento de 

mercado em comparação aos concorrentes” apresentou a maior porcentagem de 

concordância dentre todas as questões pesquisadas. Em sua opinião, o que 

contribui para que empresa tenha esse resultado?”–, é possível identificar que o uso 

da capacitação do conhecimento na produção de inovações resulta no bom 

posicionamento de mercado da empresa. O resultado pode ser afirmado 

considerando que o respondente aponta que:  

 Quando se fala em PepsiCo, se fala em produtos líderes e inovadores;  

 São inovações geradas pelas pessoas que fazem a PepsiCo ser líder;  

 A Pepsico lança produtos que ditam regras no mercado;  

 “Abrir as portas” e ouvir a geração Y, ou seja, jovens, é importante para 

empresa; 

 Pensamentos diferentes, “meio loucos”, podem parecer avançados demais, mas 

são importantes;  
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 Os produtos inovadores e os pensamentos inovadores das pessoas são os 

diferenciais da PepsiCo.  

 

As frases que indicam as situações exemplificadas são:  

 
Quando se fala em PepsiCo, a gente fala em Ruffles, Cheetos, Doritos, 
Toddy, Toddynho, fala em Aveia Quacker e é justamente essa inovação não 
só em produtos, mas também em pessoas que faz a PepsiCo ser líder e 
ditar as regras do mercado. Todas as empresas de salgadinhos têm que 
seguir algumas regras que a PepsiCo coloca no mercado.Até de produtos a 
gente consegue fazer produtos no mercado que logo após os concorrentes 
costumam tentar lançar produtos parecidos.  

Quanto a gente fala em inovação de pessoas, uma época atrás, em um 
treinamento de RH, eu fiz uma pergunta “Como lidar com geração Y? Como 
lidar com a pressa da geração Y? Como lidar com a geração que quer 
entrar na empresa e logo querem crescer e querem desafios?” A Pepsico 
abre as portas para várias pessoas da geração Y e eu tenho meus 50 anos 
e 20 de PepsiCo e eu sinto como essa geração é apressada, mas como ela 
é importante para as empresas.  

A empresa que fica parada hoje no tempo, ela não cresce, ela precisa 
investir em mentes novas, pessoas novas e em pessoas que tenham 
pensamentos que possam parecer “meio loucos”, meio avançados demais. 
Nós precisamos de produtos inovadores e cabeças inovadoras, isso é o 
diferencial da PepsiCo.Nós somos líderes, mas se nós deixarmos as coisas 
na mesmice, eu vou daqui cinco anos fazer uma nova entrevista e dizer: nós 
éramos líderes de mercado. E o que aconteceu? Perdemos as pessoas, 
paramos de contratar pessoas novas, paramos de lançar produtos 
inovadores, e hoje eu acho a PepsiCo nesse sentido nota 10. 
 
 

Considerando as respostas apresentadas, é possível identificar o reforço da 

presença do uso do conhecimento das pessoas na organização para melhoria 

contínua na inovação de processos e produtos da empresa. Elementos como 

liderança de mercado e lançamento de produtos mais uma vez são reforçados como 

diferenciais competitivos na PepsiCo. Destaca-se, ainda, dentre as respostas a 

percepção do gerente de que, caso a empresa fique parada no tempo, ou seja, não 

inove, não lance produtos e nem ouça as ideias novas das pessoas; o resultado será 

afalta de avanço e a estagnação da PepsiCo. Essa percepção vem ao encontro do 

pensamento de Alvarenga Neto (2008, p.25), que afirma “que o investimento em 

educação e capacitação contínuas é condição sinequa non à economia da Era do 

Conhecimento, e que a mente humana tornou-se uma força direta de produção”. 

 

Partindo da questão 6e última – “Dentre os resultados a PepsiCo apresentou uma 

oportunidade para o uso de espaços virtuais para proporcionar a aprendizagem e 

formação de conhecimento. De acordo com seu ponto de vista, como isso pode ser 
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melhorado e contribuir para competitividade da empresa?” –, as respostas 

proporcionaram a confirmação da necessidade do uso dos espaços virtuais e 

também da utilização do compartilhamento do conhecimento e de que forma podem 

ser desenvolvidos na empresa. Os pontos citados foram:  

 Realmente o uso de espaços virtuais deixa a desejar; 

 Poderíamos melhorar construindo nas principais capitais espaços virtuais para 

as pessoas terem contatos, principalmente com pessoas do EC, para divulgação 

de novidades; 

 O uso da TV corporativa existe, mas falta um momento para parar e ver o que 

está acontecendo; 

 Falta momento para expressar a opinião dentro de algo mais rápido pelo 

ambiente virtual; 

 Os problemas de link dificultam o avanço no uso de espaços virtuais, 

principalmente em unidades do interior; 

 Como o mundo é cada vez mais voltado para espaços virtuais, não introduzi-los 

pode prejudicar o avanço da empresa.  

 

As frases que apontam os exemplos citados são: 

 
Realmente nesse ponto a gente deixa muito a desejar, nós não usamos os 
espaços virtuais, a PepsiCo ainda é uma empresa muito operacional e ela é 
muito de base operacional ainda mesmo, porque já vem do mercado 
brasileiro, que vem mudando muito nos últimos dez anos e justamente o 
que poderíamos mudar, está melhorando, e nesse aspecto aempresa não 
melhorou.  

Poderíamos melhorar construindo pelo menos nas principais capitais 
espaços onde as pessoas poderiam ter um contato maior com o EC, com as 
novidades. Hoje a única coisa que temos dentro das filiais é a TV 
Corporativa, mas muitas vezes as pessoas não têm aquele momento para 
parar, para ver o que está acontecendo, e outra, expressar sua opinião 
naquele sentido dentro de uma coisa mais rápida, ou seja, virtual. 

Nós temos problemas hoje de link, coisa que uma empresa multinacional do 
porte da PepsiCo não poderia ter.Nós temos filiais no interior que ficam 
totalmente fora do ar dois dias e isso é uma coisa que, para o Brasil, ainda é 
muito difícil.Muitas vezes nós temos tecnologias avançadas que você não 
consegue colocar no interior por essa limitação.  

Mas eu acho que, nas capitais, nós já poderíamos ter um espaço muito 
mais bem realizado e montado e isso não tem.No EC eu sei que já existe e 
lá funciona bem, mas com o pessoal interno, com o pessoal que muitas 
vezes trabalha no operacional não tem, mesmo trabalhando em SP perto do 
EC, isso a gente precisa fazer um trabalho maior.  

O mundo hoje é voltado para uma tendência, cada vez mais forte, de 
espaços virtuais e, se isso não acontecer, se você não investir nisso, você 
não vai acompanhar o mundo, não vai existir um avanço.E se você não 
deixar isso acontecer, você vai travando muitas vezes as pessoas de 
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participarem no momento exato do que está acontecendo. Eu acredito que 
isso é uma coisa que precisamos trabalhar cada vez mais, porque faz falta e 
não é hoje uma coisa normal, é uma coisa necessária e muito rápida que 
deveria estar sendo trabalhada.  
 
 

As respostas apresentadas pelo gerente reforçam o resultado da necessidade de 

melhoria para o uso de espaços virtuais no compartilhamento do conhecimento 

evidenciado na pesquisa quantitativa. Por meio dos capacitadores proporcionar o 

contexto adequado e globalizar o conhecimento local, é possível identificar 

elementos que podem ser explorados para favorecer a difusão do conhecimento na 

empresa.Dentre eles estão: o uso da TV corporativa presente nas unidades e a 

criação de espaços virtuais com momentos direcionados para seu uso. Existem 

dificultadores que hoje interferem no avanço do uso dos espaços virtuais, que são a 

falta do momento destinado para isso e a má qualidade do link nas unidades. Para 

Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001), um ponto importante para o desenvolvimento 

desse capacitador é romper as barreiras físicas, culturais, organizacionais e 

gerenciais que podem comprometer a eficácia do conhecimento. Conforme afirma 

também o gerente entrevistado, como o mundo é cada vez mais voltado para 

espaços virtuais, não introduzí-los pode prejudicar o avanço da empresa.  

 

5.5 Contribuições da presença dos capacitadores do conhecimento e das 

estratégias de sobrevivência e avanço para a competitividade da 

empresa pesquisada 

 

De acordo com Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001), em sua estratégia central de 

negócios, as organizações precisam criar conhecimentos e utilizá-los de forma eficaz 

obtendo como efeito a vantagem competitiva. Sendo assim, com base no objetivo 

central desta pesquisa,buscou-se analisar quais são as contribuições dos 

capacitadores do conhecimento e das estratégias de sobrevivência e avançopara a 

competitividade da empresa pesquisada. Para atingir este objetivo, utilizou-se a 

análise das respostas obtidas nas pesquisas quantitativa e qualitativa. 

 

Para iniciar a análise, conforme apresentado no QUADRO 4, identifica-se na 

empresa pesquisada que os resultados proporcionados pela presença dos 

capacitadores do conhecimento alimentam a presença das estratégias em alguns 
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momentosapenas de sobrevivência, alguns de avanço e em outros nas duas 

estratégias que com sua presença contribuiem diretamente para a sua 

competitividade.  

 

QUADRO 4 - Análise das contribuições dos capacitadores e das estratégias para 

competitividade da empresa pesquisada 

Fonte: Elaborado pela autora.  

Os resultados apresentados para os capacitadores 1 – instilar a visão do 

conhecimento – e 2 – gerenciar conversas –, demonstram que a empresa analisada 

possui em geral bons resultados, que, somados, favorecem o aumento de sua 

competitividade. Isso ocorre pela presença de alguns fatores como: o incentivodos 

    
CAPACITADOR 

          RESULTADOS  ESTRATÉGIA CONTRIBUIÇÕES PARA 
COMPETIVIDADE 

 

INSTILAR A 

VISÃO DO 

CONHECIMENTO 

 

E 

 

GERENCIAR 

CONVERSAS 

 

 
Geração e estoque de novos 
conhecimentos;  
Transformação e criação de 
novos produtos e serviços;  
Inovação incremental. 

 
 

SOBREVIVÊNCIA  

 
Liderança de mercado;  
Rentabilidade no presente. 
 

 

MOBILIZAR OS 

ATIVISTAS DO 

CONHECIMENTO 

 
Formulação de novas ideias; 
Melhoria contínua;  
Inovação radical. 

 
 

AVANÇO  

Algo não implementado 
pelos concorrentes; 
Características 
diferenciadas para 
negócios futuros;  
Rentabilidade futura. 

 

CRIAR O 

CONTEXTO 

ADEQUADO 

 

 
 
Criação e evolução do 
conhecimento; Autonomia e 
criatividade;  
Melhoria contínua para 
atender suas necessidades.  
 

 

SOBREVIVÊNCIA  

           E 

      AVANÇO 

 

 
 
Dificulta a entrada de 
novos concorrentes;  
Vantagens originais nos 
produtos e serviços.  
 

 

GLOBALIZAR O 

CONHECIMENTO 

LOCAL 

 

 
Disseminação de 
conhecimentos; 
Nivelamento do 
conhecimento;  
Inovações. 
 

 

AVANÇO 

 

 
Adaptação às 
circunstâncias locais;  
Vantagens originais;  
Aumento do poder de 
negociação  
Posicionamento 
diferenciado no mercado.  
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gestores ao compartilhamento do conhecimento, a comunicação de ideias e valores 

que favorecem um sentimento positivo em relação ao cargo e o estímulo para uma 

visão de futuro. A presença dos fatores citados pela empresa pode gerar o 

desenvolvimento de conhecimentos inesperados entre os setores. Para Von Krogh, 

Ichijo e Nonaka (2001), a geração de novos conhecimentos proporciona novos 

estoques deles, que, quando utilizados, resultam na transformação de produtos e 

serviços, fator esse favorável para a competitividade da empresa.  

 

A presença da criação de novos produtos e serviços, na PepsiCo, pode ser 

comprovada por meio da questão “Percebo que a empresa possui processos de 

fabricação para novos produtos e serviços”, cujo resultado quantitativo demonstrou 

porcentagens favoráveis à concordância. O resultado também pode ser confirmado 

pela fala do entrevistado: 

 
Quando se fala em PepsiCo, a gente fala em Ruffles, Cheetos, Doritos, 
Toddy, Toddynho, fala em Aveia Quacker e é justamente essa inovação não 
só em produtos, mas também em pessoas que faz a Pepsico ser líder e 
ditar as regras do mercado.  
 

A prática da criação de novos produtos e serviços ainda contribui para alimentar a 

estratégia de sobrevivência da empresa pesquisada. A estratégia de sobrevivência é 

fundamental para proporcionar a rentabilidade da organização, principalmente no 

presente; investir em sua manutenção significa obter competitividade, uma vez que 

ela proporciona o domínio sobre o cenário atual dos negócios (VON KROGH; 

ICHIJO; NONAKA, 2001). Considerando a elevada porcentagem para concordância 

(84%) da questão “A empresa possui um bom posicionamento de mercado em 

comparação aos concorrentes”, é possível afirmar que a empresa pesquisada possui 

um bom domínio de mercado em relação aos concorrentes, o que confirma as 

contribuições para a estratégia de sobrevivência. Este posicionamento no mercado 

também foi ressaltado na pesquisa qualitativa, conforme a fala abaixo do gerente: 

 
 
 
A PepsiCo é uma empresa, das quais [sic] eu conheço no mercado, mais 
corajosa para inovar tanto em produtos quanto em processos. Eu acho que 
tem que ser mesmo, porque ela é líder do segmento e ela tem que ditar as 
regras do mercado. 
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Partindo das contribuições do capacitador 3 – mobilizar os ativistas do conhecimento 

–, foi possível perceber que, dentro da empresa, as conversas vivenciadas inspiram 

a ampliação de conceitos e estimulam a formulação de novas ideias entre as 

pessoas envolvidas. Além disso, a PepsiCo estimula as pessoas a desenvolverem 

conceitos e novas criações e proporciona ações que estimulam a criação de seus 

conhecimentos para além de suas funções atuais. 

 

A criação de novos conhecimentos, dentre suas contribuições, sustenta a presença 

da estratégia de avanço. O ambiente favorável tanto para a transferência de 

conhecimento, quanto para criação de novos conceitos em seu processo resulta na 

melhoria contínua do conhecimento da organização; contribuindo diretamente para a 

inovação de seus processos e produtos e a ocorrência da inovação radical. A 

possibilidade da ocorrência da inovação radical alimenta a estratégia de avanço, 

sendo uma fonte diferenciada de competitividade. Dentre seus resultados, por 

possibilitar algo não implementado pelos concorrentes, a inovação radical ainda 

produz vantagens originais, o que gera impacto para sua rentabilidade futura.  

 

Analisando as questões “Em geral a empresa possui características diferenciadas de 

experiências adquiridas nos negócios atuais para a criação de negócios futuros” e 

“Percebo que a empresa possui ações para diminuir os impactos gerados por 

ameaças de mudança contínua de posicionamento do produto-mercado no ambiente 

competitivo que ela se encontra”, e considerando que ambas apresentaram 

porcentagens significativas de concordância; é possível afirmar que a empresa 

pesquisada possui inovações (características diferenciadas) que produzem 

vantagens originais. Essas vantagens conferem um posicionamento de produto-

mercado diferenciado dos concorrentes, resultando em rentabilidade para a 

organização.  

 

A existência de inovação na empresa também fica evidenciada na seguinte fala do 

gerente: 

 
Um grande exemplo de inovação radical que a empresa teve foi o projeto de 
pré-venda, porque a empresa é conhecida como praticamente a maior 
empresa de operação de pronta entrega no Brasil. Nós temos essa 
modalidade no mundo inteiro e isso é praticamente nossa maior fortaleza. E 
sair justamente desse modelo para avançar na pré-venda significa muita 
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coragem e muita vontade de fazer a coisa acontecer, isso foi pra mim um 
momento radical da empresa. O modelo funciona até hoje, onde [sic] temos 
70% de pronta entrega e 30% de pré-venda e isso deve ter ainda um 
aumento, porque o sistema de pré-venda tem um custo menor para a 
empresa, mas ele tem que ter a mesma eficácia de uma pronta entrega. 
 

Outro fator de diferenciação competitiva identificado na PepsiCo é a presença do ba, 

que representa o espaço compartilhado para alimentar novos relacionamentos, que 

proporcionam constante evolução ao conhecimento (VON KROGH; ICHIJO; 

NONAKA, 2001). 

 

A partir da identificação do ba, proporcionado pela presença do capacitador 4 – criar 

o contexto adequado,– é possível afirmar que empresa propicia um ambiente para a 

criação de uma rede de relacionamentos e interações, que unifica os espaços 

mentais do envolvidos na criação e evolução do conhecimento. Os resultados da 

pesquisa demonstraram que, em uma avaliação global, os funcionários na PepsiCo 

podem compartilhar seus conhecimentos sem restrição, sendo estimulados pela 

liderança a desenvolverem sua autonomia, o que em seus resultados proporciona a 

criatividade individual ou coletiva. Na pesquisa qualitativa, o gerente também 

ressaltou esse resultado, comentando sobre a cultura da empresa de manter “portas 

abertas”, que facilitam a livre expressão das ideias e sugestões, como explicitado 

abaixo: 

 
Uma das coisas que mais me surpreendeu quando eu vim trabalhar na 
PepsiCo foi o nível de portas abertas. Se você circula dentro do EC ou de 
qualquer unidade do Brasil, você consegue conversar, independente de sua 
função ou nível, até mesmo com diretores, presidentes, com o mesmo 
patamar normal de um bate-papo e isso faz com que as pessoas fiquem 
mais livres para dar opinião.  
 

A evolução do conhecimento, proporcionada pela experiência do ba, quando 

utilizada na organização, pode dificultar a entrada de novos concorrentes no 

mercado, revelando-se uma estratégia de sobrevivência. Caso ocorra no mercado a 

entrada de possíveis produtos substitutos, os efeitos da experiência e/ou economias 

de escopo são utilizados via conhecimento, como ferramenta capaz de atender as 

necessidades presentes de manter o diferencial competitivo (VON KROGH; ICHIJO; 

NONAKA, 2001).  

 

Na PepsiCo foi possível identificar que o uso do conhecimento para sua melhoria 

contínua dificulta a entrada de novos concorrentes, confirmado pelo resultado de 
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54% de concordância na questão “Em geral percebo que a empresa busca dificultar 

a entrada de novos concorrentes no mercado, utilizando do seu conhecimento e 

experiência para atender suas necessidades”. Para Von Krogh, Ichijo e Nonaka 

(2001), possibilitar a criatividade permitindo a redundância e a variedade torna o 

ambiente mais estimulante, com mais apoio e comprometimento mútuo; um 

ambiente em que os participantes, juntos, convertem o conhecimento tácito em 

explícito. Como complementa Terra (2005), o compartilhamento do conhecimento 

leva à compreensão de sua natureza, o que produz resultados necessários para 

organização. Esse resultado – uso do conhecimento para melhoria contínua e que 

pode dificultar a entrada de concorrentes – também pode ser identificado na 

pesquisa qualitativa, conforme frase abaixo do gerente sobre a implantação da 

marca Doritos no Brasil: 

 
[...]O diferencial para crescer com a marca foi fazer os vendedores 
acreditarem nessa inovação, “vender” isso para eles. Mexemos com a 
cabeça das pessoas, mostrando conhecimento sobre o produto. Outra coisa 
que envolve experiência, na época, a própria equipe mostrou que tinha um 
dos sabores que não era tão agradável e a companhia escutou o “chão” e 
travou esses produtos, o que fez com que a coisa acontecesse, porque 
esses funcionários se sentiram parte do negócio por terem sido ouvidos.Ele 
compraram a ideia do produto e fizeram a coisa acontecer. 
 

Analisando as redes de relacionamento, que proporcionam constante evolução do 

conhecimento na PepsiCo, ainda é possível afirmar que sua presença também pode 

contribuir para a estratégia de avanço da empresa. A ampliação dessa rede de 

relacionamento constitui uma fonte de avanço para organização, desde que ela não 

tenham sido implementada pelos concorrentes, pela criação de conhecimentos 

novos, que podem ser utilizados para a diferenciação de potencial de produtos e 

serviços, trazendo fontes originais de vantagem competitiva.  

 

Em uma análise geral, a presença do capacitador 4 na empresa pesquisada indica a 

existência de inúmeros diferenciais competitivos. É possível considerar que eles vão 

ao encontro do modelo estratégico para a sobrevivência e avanço, contribuindo para 

que a empresa possa ser diferenciada em seu setor de atuação e fortalecendo seu 

posicionamento, tanto no presente, quanto no futuro. 

 

Dentre os resultados da avaliação do capacitador 5 – globalizar o conhecimento 

local–,foi possível identificar que, em geral, os gerentes L06 e acima da localidade 
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EC percebem conhecimentos de outros lugares divulgados em sua localidade. 

Também existe a presença da aplicação de treinamentos pela universidade 

corporativa, porém em geral mais presente para funcionários L06 e acima e frontline. 

Existe a divulgação do conhecimento em outras localidades de funcionários L06 e 

acima e as visitas a outras unidades é praticada geralmente apenas por eles e por 

aqueles da localidade fábrica. A identificação de ações para compartilhar o 

conhecimento local de forma global, mesmo encontrado apenas em alguns níveis e 

localidades, proporciona a difusão do conhecimento local gerando um nivelamento 

dele em toda a organização. Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) apontam que a 

contribuição do desenvolvimento da difusão do conhecimento é o rompimento de 

barreiras físicas, culturais, organizacionais e gerenciais que podem comprometer a 

eficácia da transferência do conhecimento. Dessa forma, cada vez que o 

conhecimento, principalmente o certo, se torna acessível às pessoas e grupos certos 

numa empresa; pode proporcionar rodadas de inovações. À medida que as várias 

unidades usam o conhecimento e o adaptam às suas circunstâncias locais, a 

vantagem competitiva aumenta para toda a organização. Na pesquisa qualitativa, 

isso pode ser apontado pela seguinte frase do gerente: 

 
Hoje, por exemplo, nós temos casos nas fábricas que [sic] a supervisão é 
feita pela própria equipe; eles são autogerenciáveis e isso traz bons 
resultados, esse é um exemplo de ideia que veio da própria equipe e não do 
EC. 
 

A contribuição para inovação, gerada pela globalização do conhecimento na 

organização, influencia diretamente o desenvolvimento da estratégia de avanço. 

Principalmente quando possibilita algo não implementado pelos concorrentes, a 

inovação produz vantagens originais, contribuindo para a rentabilidade futura da 

organização e para seu posicionamento diferenciado de mercado. Esse resultado 

pode ser identificado pela concordância apresentada à questão “A empresa visa 

dominar o ambiente do futuro buscando maneiras de influenciar a evolução do seu 

setor a fim de aumentar seu poder de negociação sobre fornecedores e clientes 

potenciais”.  

 

Os resultados apresentandos evidenciam que, conforme afirmam Von Krogh, Ichijo e 

Nonaka (2001), na gestão do conhecimento, independentemente da ótica aplicada, a 

necessidade da manutenção da vantagem competitiva sustentável é preponderante. 
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Porém, para que isso ocorra,a gestão do conhecimento deve contar com a geração 

de capacitadores do conhecimento, que contribuem para suas estratégias de 

sobrevivência e avanço.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da análise dos objetivos desta pesquisa, a seguir apresentam-se as 

considerações finais, bem como suas possíveis contribuições para a academia, para 

a organização pesquisada e para a autora. Da mesma forma, procura-se listar as 

limitações percebidas e sugestões futuras de pesquisas. 

 

Este trabalho teve como objetivo principal identificar e analisar as contribuições dos 

capacitadores do conhecimento e das estratégias de sobrevivência e avanço para a 

competitividade de uma empresa multinacional do setor de alimentos. 

 

Para atingir este objetivo, inicialmente, realizou-se a revisão da literatura de 

aspectos conceituais sobre: o conhecimento na sociedade, o conhecimento 

organizacional e o conhecimento e sua relação com a competitividade. Partindo do 

modelo utilizado de referência para esta pesquisa, abordou-se também o conceito 

dos cinco capacitadores para o conhecimento e das estratégias de sobrevivência e 

avanço propostos por Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001).  

 

A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica e de campo. A pesquisa foi 

descritiva e realizada por meio de estudo de caso,utilizando-se de entrevistas com 

funcionários da empresa objeto deste estudo.  

 

Em sequência, através de realização da pesquisa de campo, foram identificados os 

capacitadores do conhecimento e as estratégias de sobrevivência e avanço da 

empresa pesquisada. Após a identificação, foi realizada, à luz do modelo proposto 

por Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001), a análise das contribuições para a 

empresados capacitadores e das estratégias identificados na pesquisa. 

 

Quanto aos fins, a pesquisa de campo foi descritiva e quanto aos meios, um estudo 

de caso, utilizando-se das abordagens quantitativa e qualitativa. Como instrumento 

de coleta de dados, foram elaborados um questionário (APÊNDICE A) e umroteiro 

de entrevista (APÊNDICE B), com o objetivo de abranger os constructos e as 

dimensões que se pretendia investigar. A unidade de análise foi a empresa do setor 

de alimentos PepsiCo, que possui atualmente doze mil colaboradores. A unidade de 
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observação quantitativa foi composta por 219 funcionários e a qualitativa por um 

gerente da área de vendas, sendo esta a área de maior representatividade de 

funcionários na empresa pesquisada. Acrescenta-se que os entrevistados foram 

escolhidos pelo critério de acessibilidade.  

 

Como estratégia de análise dos dados, na pesquisa quantitativautilizou-se 

ossoftwaresR Core Team direcionado para pesquisas com escala Likert e o 

SmartPLS 2.0. direcionado para análise de confiabilidade e estatísitica descritiva; na 

pesquisa qualitativa foi realizada uma análise de conteúdo. Os dados obtidos na 

aplicação do questionário e na entrevista foram analisados conforme o modelo de 

Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001). 

 

A primeira parte da pesquisa buscou identificar na empresa pesquisada os cinco 

capacitadores para o conhecimento e as estratégias de sobrevivência e avanço 

propostos pelos autores mencionados.  

 

Considerando o objetivo específico da identificação dos capacitadores, considera-se 

que ele foi atingido, pois verificou-seque todos os capacitadores, uns com mais 

intensidade que outros, demonstraram atividades relativas à sua prática na empresa. 

Dentre aqueles que apresentaram melhores resultados destacam-se os 

capacitadores: 1) instilar a visão do conhecimento, 3) mobilizar os ativistas do 

conhecimento e 4) criar o contexto capacitante. Para os capacitadores 2) gerenciar 

as conversas e 5) globalizar o conhecimento, considera-se a presença de forma 

parcial, uma vez que algumas das questões pesquisadas apresentaram 

oportunidades de melhoria.  

 

Destaca-se na pesquisa, podendo ser considerado como ponto forte na empresa 

pesquisada, o capacitador 3– mobilizar os ativistas do conhecimento. Esse 

capacitador exerce uma maior influência na organização,possibilitando a motivação 

e integração entre os responsáveis pela criação do conhecimento. Em 

consequência, estes ajudam a promover um ambiente capacitante adequado, que 

por sua vez estimula a liberação e o nivelamento do conhecimento em toda a 

empresa.  
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Como oportunidade de melhoria, destacam-se os capacitadores, encontrados de 

forma parcial,2– gerenciar as conversas– e 5 – globalizar o conhecimento. A 

oportunidade de melhoria no capacitador 2 está relacionada ao baixo índice de 

concordância dos respondentes do nível L1 a L05, de operações, vendas e CDV. Ao 

gerenciar as conversas, é importante que a empresa envolva de forma equilibrada 

todos os níveis, áreas e localidades presentes. Já no capacitador 5, considerando 

que os resultados de concordância concentram-se nos respondentes do EC e com 

nível L06 e acima;é importante que o conhecimento local seja difundido na 

organização como um todo, proporcionando sua nivelação entre todas as áreas, 

níveis e localidades.  

 

Considerando o objetivo específico da identificação das estratégias de sobrevivência 

e avanço, considera-se atingidoo objetivo, pois verificaram-se resultados favoráveis 

à concordância, que demonstram que a empresa possui em sua estratégia a 

preocupação tanto com a sobrevivência quanto com o avanço. Como afirmam Von 

Krogh, Ichijo e Nonaka (2001), para que uma organização se prepare para 

mudanças inesperadas em seu setor, como uma possível desvalorização dos seus 

atuais conhecimentos ou até mesmo a perda da utilidade de seu produto ou serviço 

por avanço por parte da concorrência; o equilíbrio entre as estratégias de avanço e 

de sobrevivência torna-se fundamental.  

 

A última etapa da pesquisa, que corresponde ao objetivo geral desta dissertação, 

teve como propósito identificar as contribuições dos capacitadores do conhecimento 

e das estratégias de sobrevivência e avanço para a competitividade da organização. 

Por meio da análise realizada, foram constatadas diversas contribuições,tanto por 

parte dos capacitadores do conhecimento, quanto por parte das estratégias de 

sobrevivência e de avanço da PepsiCo, conforme apresentado abaixo.  

 

Considerando os capacitadores 1– instilar a visão do conhecimento– e 2– gerenciar 

conversas –, a empresa apresentou o incentivo, dado pelos gestores, ao 

compartilhamento do conhecimento e à comunicação de ideias e valores que 

favorecem a criação de conhecimentos inesperados. Quando utilizados, os 

conhecimentos possibilitam a transformação e criação de produtos e serviços, sendo 

esse um fator favorável para a competitividade da empresa. Na PepsiCo, a 
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confirmação desse resultado pode ser comprovadapela alta porcentagem de 

concordância à questão “Percebo que a empresa possui processos de fabricação 

para novos produtos e serviços” e pela fala do gerente da área de vendas, 

quandocitouexemplos de produtos inovadores, como o Doritos, e expressou a 

preocupação da empresa em modificar os processos com basenas opiniões dos 

funcionários. Este resultado ainda está de acordo com os valores da empresa, que 

declara visar a um ambiente de trabalho que inclui pessoas com diferentes 

características e modos distintos de pensar. Para ela, isso leva à inovação e à 

capacidade de identificar novas oportunidades de mercado, ajudando no 

desenvolvimento de novos produtos e fortalecendo o compromisso de crescer 

através de pessoas com autonomia. 

 

É possível ainda identificar que a prática da criação de novos produtos e serviços 

contribui para alimentação da estratégia de sobrevivência da empresa pesquisada, 

sendo fundamental para proporcionar sua rentabilidade, principalmente no presente, 

trazendo retorno competitivo pelo domínio sobre o cenário atual dos negócios 

gerado. Esse resultado pode ser confirmado pela alta favorabilidade daquestão “A 

empresa possui um bom posicionamento de mercado em comparação aos 

concorrentes” e pelos relatos do gerente.  

 

Partindo das contribuições do capacitador 3 – mobilizar os ativistas do conhecimento 

–, foi possível perceber que existem dentro da PepsiCoativistas que inspiram a 

ampliação de conceitos e estimulam a formulação de novas ideias entre as pessoas. 

A criação de novos conceitos resulta na melhoria contínua do conhecimento da 

empresa, o que contribui diretamente para a inovação de seus processos e 

produtos, possibilitando a ocorrência da inovação radical. Por sua vez, a inovação 

radical alimenta a estratégia de avanço e constituiuma fonte diferenciada de 

competitividade, por possibilitar algo não implementado pelos concorrentes, 

produzindo vantagens originais e gerando impacto para rentabilidade futura. Esse 

resultado pode ser comprovado na Pepsico pela favorabilidade nas questões “Em 

geral a empresa possui características diferenciadas de experiências adquiridas nos 

negócios atuais para criação de negócios futuros” e “Percebo que a empresa possui 

ações para diminuir os impactos gerados por ameaças de mudança contínua de 

posicionamento do produto-mercado no ambiente competitivo que ela se encontra”, 
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somados ao exemplo de inovação radical citada pelo gerente sobre o projeto de 

mudança de modelo de atendimento, considerado como fortaleza da empresa.  

 

Considerando o capacitador 4 – criar o contexto adequado –, com a presença do 

ambiente para a criação de rede de relacionamentos e interações que unifica os 

espaços mentais dos envolvidos na criação e evolução do conhecimento, a pesquisa 

demonstrou que os funcionários na PepsiCo podem compartilhar seus 

conhecimentos sem restrição. A liderança estimula a autonomia em seus 

funcionários, propriciandoa criatividade individual ou coletiva.  

 

Os resultados obtidos com a evolução do conhecimento, em melhoria contínua, 

dificultam a entrada de novos concorrentes no mercado, mantendo a estratégia de 

sobrevivência da organização. Essaconstataçãofoi confirmada pelo resultado de 

concordância à questão “Em geral percebo que a empresa busca dificultar a entrada 

de novos concorrentes no mercado” e pela frase do gerente que demonstra que o 

fato de ouvir opiniões de funcionários na empresa foi fundamental para o sucesso na 

implantação do Doritos.  

 

Ainda em relaçãoao capacitador 4 – criar o contexto capacitante–,é possível 

considerar que ele contribui para o avanço da empresa, considerando que o 

diferencial gerado em seu setor de atuação fortalece seu posicionamento de 

mercado, trazendo vantagem competitiva para a organização.  

 

Avaliando o capacitador 5 –globalizar o conhecimento local –, foi possível identificar 

que em geral o nível L06 e acima da localidade EC percebe a divulgação de 

conhecimentos criados em outros lugares. A identificação de ações para 

compartilhar o conhecimento local de forma global, mesmo presente apenas em 

alguns níveis e localidades, proporciona a difusão do conhecimento local gerando 

um nivelamento dele em toda a organização. À medida que as várias unidades usam 

o conhecimento e o adaptam às suas circunstâncias locais, a vantagem competitiva 

aumenta para a organização como um todo. A contribuição para a inovação, gerada 

pela globalização do conhecimento na organização, influencia diretamente o 

desenvolvimento da estratégia de avanço, produzindo vantagens originais e 

trazendo rentabilidade futura e posicionamento diferenciado de mercado. Esse 
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resultado foi identificado pela concordância àquestão “A empresa visa dominar o 

ambiente do futuro buscando maneiras de influenciar a evolução do seu setor a fim 

de aumentar seu poder de negociação sobre fornecedores e clientes potenciais”.  

 

Enfim, a partir dos resultados apresentados, pode-se concluir que os capacitadores 

do conhecimento e as estratégias de sobrevivência e avanço, identificadas na 

PepsiCo, contribuem efetivamente para sua competitividade.  

 

6.1 Limitações da pesquisa 

 

Como limitação desta pesquisa aponta-se a aplicação da entrevista a apenas um 

respondente na abordagem qualitativa. A participação de outros respondentes, em 

seus efeitos, poderia complementar com mais riqueza a discussão dos resultados, 

demonstrando a visão de representantes de outras áreas e localidades da empresa.  

 

6.2 Contribuições da pesquisa 

 

Considera-se que esta pesquisa pode contribuir para a Academia, uma vez que 

amplia as discussões sobre o temadoscapacitadores do conhecimento e 

dasestratégias de sobrevivência e avanço,demonstrando suas contribuições para a 

competitividade em uma empresa do setor alimentício. Conforme já apresentado, 

existem pesquisas que reconhecem o conhecimento como fator fundamental para a 

competitividade das organizações, porém existem oportunidades na comprovação 

da efetividade da transformação do conhecimento em uma vantagem competitiva.  

 

Também para a Academia, a pesquisa pode contribuir na verificação de resultados 

gerados pela aplicabilidade dos modelos de criação de conhecimento e estratégias 

de sobrevivência e avanço propostos pelos autores VonKrogh, Ichijo e Nonaka 

(2001). A pesquisa ainda possibilitou a criação de um questionário, baseado no 

modelo de Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001), que poderá ser utilizado por outros 

pesquisadores como instrumento de coleta de dados na identificação das estratégias 

de sobrevivência e avanço e dos capacitadores do conhecimento. 
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A pesquisa também pode contribuir para a empresa, demonstrando que ela possui 

ciência sobre as regras de mercado e reação frente aos concorrentes. A pesquisa 

comprova que a PepsiCopossui diferenciais competitivos e está à frente no mercado 

pelo investimento na criação e melhoria contínua de seu conhecimento. Como 

exemplo, pode-se observar como a “simples” ação de um presidente em ouvir a 

opinião de um funcionário pode trazer mudança e inovação para a organização, que 

em seu resultado contribui para o equilíbrio de sua sobrevivência e seu avanço de 

forma competitiva. 

 

Para a autora da pesquisa, e funcionária da empresa, o resultado permitiu uma 

maior compreensão dos possíveis resultados da implantação de certas mudanças, 

que muitas vezes, como o próprio gerente entrevistado afirmou, “assustam”. A visão 

que se produziu com o trabalho é que tais mudanças, anteriormente não percebidas 

pela autora como vantagens, são de extrema importância, uma vez que seus 

resultados serão colhidos no futuro. A pesquisa ainda proporcionou a possibilidade 

de vincular a teoria à prática comprovando, por meio dos resultados obtidos, quais 

ações trazem resultados positivos e quais representam oportunidades que precisam 

ser reforçadas e trabalhadas.  

 

6.3 Sugestões para outras pesquisas 

 

Sugere-se, em futuras pesquisas,o empregodo mesmo modelo em outras 

organizações de grande porte e de outro setor, bem comoa utilização de uma maior 

abordagem qualitativa, com um maior número de entrevistados.  
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO 

 

Caro colega da PepsiCo,  

 

Meu nome é Michele Silva, estou na fase final do curso de Mestrado Profissional em 

Administração de Empresas da Faculdade Pedro Leopoldo/MG. A pesquisa abaixo 

irá fundamentar a elaboração da dissertação sobre o tema Gestão do Conhecimento 

e Competitividade e consiste em um dos requisitos para a conclusão do curso.  

 

A pesquisa em questão é um estudo de caso com a devida autorização da empresa. 

O objetivo é identificar e analisar as ações de capacitação do conhecimento que 

contribuem para sua competitividade.  

 

Agradeço antecipadamente sua contribuição para o meu trabalho.  

 

Michele Silva 

 

Parte A -Marque a resposta que melhor corresponda à sua opinião: 

  
QUESTÕES 

CONCORDO 
TOTALMEN

TE 

CONCORDO 
PARCIALMEN

TE 

NEM 
CONCORDO 

NEM 
DISCORDO 

DISCORDO 
PARCIALMEN

TE 

DISCORDO 
TOTALMEN

TE 

1 

Sinto-me a vontade para expressar 
minhas ideias, opiniões e crenças com 
as pessoas da organização. Von Krogh, 
Ichijo e Nonaka (2001) - Capacitador 2           

2 

Sempre sou estimulado por compartilhar 
os meus conhecimentos com outros 
membros da organização. Von Krogh, 
Ichijo e Nonaka (2001) - Capacitador 1           

3 

Dentro da organização sou envolvido em 
discussões contendo temas que 
envolvem assuntos para além do escopo 
da minha função. Von Krogh, Ichijo e 
Nonaka (2001) - Capacitador 1           

4 

Minha liderança geralmente comunica 
ideias e valores positivos que me 
estimula me sentir bem em relação ao 
meu cargo.Von Krogh, Ichijo e Nonaka 
(2001) - Capacitador 1           

5 

A organização busca me indicar como 
ter a visão de me deslocar do presente 
para o futuro. Von Krogh, Ichijo e 
Nonaka (2001) - Capacitador 1           

6 

Minha liderança estimula discussões 
baseadas em dados do presente com o 
objetivo de solucionar problemas de 
forma eficaz. Von Krogh, Ichijo e Nonaka 
(2001) - Capacitador 2           
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7 

Geralmente participo de discussões de 
assuntos como inovações, processos, 
serviços e produtos e posso manifestar 
minha opinião. Von Krogh, Ichijo e 
Nonaka (2001) - Capacitador 2           

8 

Participo de discussões de assuntos que 
transformam em novos conceitos 
compreensíveis para todos os membros 
que estavam envolvidos na conversa. 
Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) - 
Capacitador 2           

9 

As conversas que participo na 
organização me inspiram para ampliar 
conceitos e a formular novas ideias.Von 
Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) - 
Capacitador 3           

10 

Percebo que a organização estimula as 
pessoas para desenvolverem conceitos 
e criações e novas criações. Von Krogh, 
Ichijo e Nonaka (2001) - Capacitador 3           

11 

A organização prepara as pessoas para 
realizarem novas tarefas que necessitam 
do conhecimento delas. Von Krogh, 
Ichijo e Nonaka (2001) - Capacitador 3           

12 

Vejo ações que estimulam a criação de 
conhecimento na organização.  Von 
Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) - 
Capacitador 3           

13 

Utilizo de espaços virtuais para 
desenvolver a criação do conhecimento 
na organização. Von Krogh, Ichijo e 
Nonaka (2001) - Capacitador 4           

14 

Posso ampliar e compartilhar sem 
restrição, todo conhecimento que possuo 
da organização. Von Krogh, Ichijo e 
Nonaka (2001) - Capacitador 4           

15 

Minha liderança me proporciona um grau 
de autonomia que me estimula ser 
criativo. Von Krogh, Ichijo e Nonaka 
(2001) - Capacitador 4           

16 

Sinto-me em um ambiente de apoio para 
dividir meus conhecimentos. Von Krogh, 
Ichijo e Nonaka (2001) - Capacitador 4 

          

17 

Percebo conhecimentos locais de outras 
unidades divulgados na unidades onde 
trabalho.Von Krogh, Ichijo e Nonaka 
(2001) - Capacitador 5           

18 

Participo de treinamentos na 
organização que são criados pela 
Universidade Corporativa. Von Krogh, 
Ichijo e Nonaka (2001) - Capacitador 5.            

19 

Minha liderança expõe o meu 
conhecimento para outros pontos da 
organização. Von Krogh, Ichijo e Nonaka 
(2001) - Capacitador 5           

20 

Visito outras unidades da organização 
com o objetivo de adquirir e receber 
novos conhecimentos. Von Krogh, Ichijo 
e Nonaka (2001) - Capacitador 5           

21 

A empresa possui um bom 
posicionamento de mercado em 
comparação aos concorrentes. Von 
Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) – 
Estratégia Sobrevivência.           

22 

A atuação da minha liderança concentra 
somente nas necessidades imediatas, 
focando suas atividades em questões 
pontuais do presente. Von Krogh, Ichijo e 
Nonaka (2001) – Estratégia 
Sobrevivência.           



153 
 

23 

A atuação da minha liderança visa ações 
de longo prazo. Von Krogh, Ichijo e 
Nonaka (2001) – Estratégia Avanço.           

24 

Em geral percebo que a empresa busca 
dificultar a entrada de novos 
concorrentes no mercado, utilizando seu 
conhecimento e experiência como 
ferramenta capaz de atender suas 
necessidades. Von Krogh, Ichijo e 
Nonaka (2001) – Estratégia 
Sobrevivência.           

25 

Visando melhorias no negócio, minha 
empresa procura reforçar seus pontos 
fortes e desenvolver seus pontos fracos 
em relação ao seu conhecimento 
organizacional. Von Krogh, Ichijo e 
Nonaka (2001) – Estratégia Avanço.           

26 

Percebo que a empresa possui 
processos de fabricação para novos 
produtos e serviços. Von Krogh, Ichijo e 
Nonaka (2001) – Estratégia Avanço.           

27 

Em geral a empresa possui 
características diferenciadas de 
experiências adquiridas nos negócios 
atuais para criação de negócios futuros. 
Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) – 
Estratégia Avanço.           

28 

Percebo que empresa possui a formação 
de alianças estratégicas com instituições 
de pesquisa e tecnologia.  Von Krogh, 
Ichijo e Nonaka (2001) – Estratégia 
Avanço.           

29 

Percebo que a empresa possui ações 
para diminuir os impactos gerados por 
ameaças de mudanças contínua de 
posicionamento do produto-mercado no 
ambiente competitivo que ela se 
encontra. Von Krogh, Ichijo e Nonaka 
(2001) – Estratégia Avanço.           

30 

Minha empresa visa dominar o ambiente 
do futuro buscando maneiras de 
influenciar a evolução do seu setor a fim 
de aumentar seu futuro poder de 
negociação sobre fornecedores e 
clientes potenciais. Von Krogh, Ichijo e 
Nonaka (2001) – Estratégia Avanço.           

 
 
Parte B - Selecione a opção correspondente à alternativa escolhida (somente uma 
alternativa para cada questão). 
 

1 – Qual a sua idade? Abaixo de 
20 

Entre de 
21 a 30 
anos 

Entre 31 
e 40 
anos 

Entre 41 e 
50 anos 

Entre 
51 e 60 
anos 

Acima de 
60 anos 

Resposta  

            

 
 

2 – Qual a sua área de atuação na 
empresa? 

Administraç
ão 

Vendas         
Operaçõ
es 

Outros  

Resposta  
        



154 
 

 

3 – Qual o seu local de trabalho? Fábrica 
Comerci
al          

EC/ 
Rochave
rá 

Outros  

Resposta  
        

 

4 – Há quanto tempo trabalha na 
empresa? 

Menos de 
01 ano 

De 1,1 a 
3 anos 

De 3,1 a 
5 anos 

De 5,1 a 10 
anos 

De 20,1 
anos 
acima  

De 10,1 a 
20 anos             

Resposta  
            

5- Qual o seu nível de cargo? Front Line 
Entre 
L01 a 
L05          

L06 
acima      

Resposta  
      

  

6 – Qual a sua escolaridade? 
Ensino 
fundamental  

Ensino 
Médio  

Ensino 
superior  

Especializaç
ão MBA 

Mestrad
o  

Doutorad
o 

Resposta  
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

 

1. Considerando os resultados da pesquisa quantitativa, os respondentes em geral 

apontaram que a PepsiCocria um ambiente favorável à troca de experiências 

incentivando a criação do conhecimento. Em sua opinião, de que forma você 

identifica que a empresa incentiva essa criação do conhecimento? É possível 

perceber que isso é fundamental para competitividade dela?”  

 

2. Considerando a análise geral realizada, os respondentes L06 e acima,assim 

como os localizados no EC demonstraram ser mais conscientes da importância 

do conhecimento que os respondentes de outros níveis. Em sua opinião, o que 

pode ser feito para “instilar a visão do conhecimento” de forma equilibrada para 

todos os níveis da empresa? 

 

3. Considerando que a inovação é um fator que garante a competitividade e que a 

PepsiCo demonstrou bons resultados que sinalizam que ela inova em produtos e 

serviços, como você percebe que a PepsiCo lida com a inovação? 

 

4. É possível identificar alguma inovação radical e diferenciada realizada dentro da 

PepsiCo que contribui para sua competitividade? 

 

5. A questão “a empresa possui um bom posicionamento de mercado em 

comparação aos concorrentes” apresentou a maior porcentagem de 

concordância dentre todas as questões pesquisadas. Em sua opinião, o que 

contribui para que empresa tenha esse resultado? 

 

6. Dentre os resultados a PepsiCo apresentou uma oportunidade para o uso de 

espaços virtuais a fim de proporcionar a aprendizagem e formação de 

conhecimento. De acordo com seu ponto de vista, como isso pode ser 

melhorado e contribuir para a competitividade da empresa? 
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