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Resumo 

 

Objetivo: O objetivo principal da pesquisa é identificar e analisar os capacitadores do 

conhecimento e das estratégias de sobrevivência e avanço para a competitividade da 

CEMIG, uma concessionária estatal do setor elétrico. Relevância/originalidade: A 

escassez de estudos acadêmicos voltados para a identificação e análise dos 

Capacitadores do Conhecimento e das Estratégias de Sobrevivência e Avanço para a 

contribuição para a competitividade do setor elétrico embasam a realização desta 

pesquisa. Pretendeu-se, assim, efetivar o levantamento de informações estratégicas 

para a organização. Metodologia/abordagem: A pesquisa foi um estudo de caso 

descritivo, envolvendo as abordagens quantitativa e qualitativa e os dados coletados 

foram analisados à luz do modelo teórico de Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001). A 

unidade de análise foi a CEMIG e a população foi constituída pelos seus gerentes e 

superintendentes da Companhia em uma amostra de 76 respondentes. Principais 

resultados: Todos os capacitadores estão presentes na organização. Os 

capacitadores 2 - "gerenciar as conversas" e 4 - "criar o contexto capacitante" 

mostraram contribuições importantes para a competitividade, podendo ser 

considerados como seus pontos fortes. Os capacitadores 1 - "instilar a visão do 

conhecimento", 3 - "mobilizar os ativistas do conhecimento" e 5 - "globalizar o 

conhecimento", apareceram de forma parcial, sendo   considerados oportunidades de 

melhoria. Ainda, ficou sinalizado que a organização possui em sua estratégia a 

preocupação tanto com a sobrevivência quanto com o avanço. Contribuições 

teóricas/metodológicas: Espera-se que a pesquisa possa contribuir para a Academia 

ampliando as discussões sobre os Capacitadores do Conhecimento e das Estratégias 

de Sobrevivência e Avanço para a competitividade em uma empresa do setor elétrico, 

sobretudo considerando que foram encontrados poucos estudos sobre eles. 

Contribuições sociais/para a gestão: Para a CEMIG, um maior conhecimento acerca 

de sua realidade organizacional e um fortalecimento mercadológico. Para o autor, uma 

clareza sobre a área de gestão do conhecimento e como utilizar este conhecimento 

como diferenciação competitiva em cenários de sobrevivência e avanço das empresas. 

 

Palavras-chave: Capacitadores do Conhecimento, Estratégias de Sobrevivência e 

Avanço, Competitividade; Gestão do Conhecimento; CEMIG 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract 

 

Objective: The main objective of the research is to identify and analyze the Knowledge 

Enablers and Survival and Advance Strategies for the competitiveness of CEMIG, a 

state utility in the electricity sector. Relevance/originality: The scarcity of academic 

studies aimed at identifying and analyzing Knowledge Enablers and Survival and 

Advance Strategies for the contribution to the competitiveness of the electricity sector 

are the basis for this research. It was intended, therefore, to carry out the survey of 

strategic information for the organization. Methodology/approach: The research was 

a descriptive case study, involving quantitative and qualitative approaches and the 

collected data were analyzed in light of the theoretical model of Von Krogh, Ichijo and 

Nonaka (2001). The unit of analysis was CEMIG and the population consisted of its 

managers and superintendents of the Company in a sample of 76 respondents. Main 

results: All trainers are present in the organization. Enablers 2 - "Manage the 

conversations" and 4 - "Create the enabling context" showed important contributions to 

competitiveness and can be considered as their strengths. The enablers 1 - "instill the 

vision of knowledge", 3 - "mobilize knowledge activists" and 5 - "globalize knowledge", 

appeared in a partial way, being considered opportunities for improvement. 

Furthermore, it was indicated that the organization's strategy is concerned with both 

survival and advance. Theoretical/methodological Contributions: It is expected that 

the research can contribute to the Academy by expanding the discussions on 

Knowledge Enablers and Survival and Advance Strategies for competitiveness in a 

company in the electricity sector, especially considering that few studies were found 

about them. Social/Management Contributions: For CEMIG, greater knowledge 

about its organizational reality and market strengthening. For the author, a clarity about 

the area of knowledge management and how to use this knowledge as competitive 

differentiation in scenarios of survival and advance of companies. 

 

Key Words: Knowledge Enablers, Survival and Advance Strategies, Competitiveness; 

Knowledge management; CEMIG 
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1 Introdução 

 

Já a algum tempo a gestão do conhecimento tem se tornado um assunto muito 

comentado e debatido nas organizações por ser considerada uma grande vantagem 

competitiva. No entanto, embora seja fácil teorizar uma cultura que valorize o 

aprendizado, colocá-la em prática tem outra percepção, uma vez que o conhecimento 

é de difícil mensuração. Se por um lado, a necessidade de se criar um diferencial 

competitivo entre as organizações se torna cada vez maior, fica claro que este se torna 

possível através do conhecimento. E a partir daí, surge o conceito de gestão do 

conhecimento que é um conjunto de processos que governa a criação, disseminação e 

utilização do conhecimento para atingir plenamente os objetivos da organização 

(DAVENPORT & PRUSAK, 2003).  

 

No Brasil e no mundo a gestão do conhecimento tornou-se mais presente a partir da 

década de 1990. Hoje em dia, vários pesquisadores se dedicam ao tema como 

Vasconcelos (2000); Davenport e Prusak (2003); Terra (2005); Gonçalves (2010); 

Alvarenga Neto, Barbosa e Pereira (2013); Carvalho Jr. (2013); Silva (2013); Gomes 

(2014); Braga (2014); Pereira, Pereira, Vasconcelos e Ferreira (2015); Pereira, Duarte 

e Costa (2017) e Oliveira e Bolsoni (2019). 

 

Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) defendem que os gerentes devem promover a 

criação do conhecimento, em vez de controlá-la, o que foi denominada como 

Capacitação para o Conhecimento. Nonaka e Takeuchi (1997) ressaltam que o motivo 

do sucesso das empresas japonesas se deve à sua postura diante de uma crise. Nesta 

situação, as mesmas costumam voltar-se para a criação do conhecimento 

organizacional. Esta estratégia é uma forma de romper com o passado e ingressar em 

territórios de novas oportunidades.  

 

Um dos grandes desafios das organizações é colocar em prática a gestão do 

conhecimento como uma metodologia da eficiência operacional. Mas é necessário 

transformá-la em uma estratégia na organização.  

 

Com a constante valorização do conhecimento nas organizações, a gestão do 
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conhecimento torna-se um diferencial competitivo. Quanto a criação do conhecimento 

organizacional, Nonaka e Takeuchi (1997) reforçam a importância da criação e 

aplicação do mesmo, principalmente para inovar em produtos e serviços nas 

organizações.  

 

Alguns autores como Choo (2003) e Silva (2013) ressaltam que, da construção do 

conhecimento resultam novos conhecimentos que levam a inovações, novos produtos 

e novas capacidades organizacionais. O conhecimento do homem se transformou em 

fator 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 et al. (2001) consideram que, para o conhecimento ser utilizado como 

vantagem competitiva, a criação do conhecimento deve ser inserida na estratégia da 

organização. As estratégias, segundo esses autores 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 as de avanço 

agem na melhoria do desempenho para o futuro.  

 

Ainda segundo Von Krogh et al. (2001) 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. Para manter as estratégias de 

sobrevivência, as organizações buscam dificultar a entrada de novos concorrentes no 

mercado.  

 

Complementando, as estratégias de avanço visam proporcionar a rentabilidade da 

organização no futuro, além de contribuir para o aumento de sua competitividade. O 

objetivo 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.  

 

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 et al. 

(2001) afirmam que a criação do conhecimento exige um contexto capacitante que 
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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. 

 

Neste ambiente da busca constante pela competitividade, insere-se a CEMIG – 

Companhia Energética de Minas Gerais S.A., empresa criada em 1952 com o objetivo 

de analisar as condições energéticas do Estado e executar um projeto de 

desenvolvimento e implantação de um parque industrial em Minas Gerais. A holding 

constitue um dos mais sólidos e importantes grupos do segmento de energia elétrica 

do Brasil, tendo participação acionária em mais de 20 empresas e consórcios. É uma 

companhia de capital aberto controlada pelo Governo do Estado de Minas Gerais, 

possui mais de 198 mil acionistas em 44 países. Suas ações são negociadas nas 

Bolsas de Valores de São Paulo, Nova York e Madri. Hoje a Empresa é uma referência 

na economia global, reconhecida por sua atuação sustentável. Há 20 anos 

consecutivos, faz parte do Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World).  

 

Reconhecida pela excelência técnica de seu pessoal, a CEMIG é considerada uma 

empresa modelo no setor elétrico brasileiro ultrapassando as fronteiras de sua área de 

concessão em Minas, atuando em outros estados brasileiros e em mais de dez países, 

onde a marca CEMIG é marca de excelência na venda de serviços e de consultoria 

para a área energética. Devido a Lei nº 10.848 de março de 2004, que definiu o novo 

modelo do setor elétrico, obrigando as empresas integradas a se desverticalizarem, a 

CEMIG (http://www.cemig.com.br, publicado em 22, maio, 2012) foi desmembrada em 

uma holding e duas subsidiárias integrais: CEMIG Distribuição S.A. e CEMIG Geração 

e Transmissão S.A.  

 

Apesar da CEMIG ser considerada uma empresa modelo e estar atenta ao mercado 

onde está inserida, não foi encontrado nenhum estudo que analise os seus 

capacitadores do conhecimento e como eles contribuem para a sua competitividade. 

Foram consultadas as bases de dados da Anpad, Singep e Semead.  

 

Com base no contexto descrito, firma-se para esta pesquisa, a seguinte pergunta: 

• Quais são os capacitadores do conhecimento e as estratégias de sobrevivência 

e avanço identificados na CEMIG que podem contribuir para a sua 

http://www.cemig.com.br/
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competitividade? 

 

1.1 Objetivos 

 

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

específicos. 

 

Objetivo geral: 

 

• Identificar os Capacitadores do Conhecimento da CEMIG e analisar suas 

contribuições para as Estratégias de Sobrevivência e Avanço para a 

Competitividade da Empresa. 

 

Objetivos específicos:  

 

• Identificar os capacitadores do conhecimento utilizados na CEMIG; 

• Mapear e descrever as estratégias de sobrevivência e avanço na CEMIG; 

• Verificar, na percepção do corpo gerencial, se os capacitadores do 

conhecimento na CEMIG contribuem para sua competitividade. 

 

1.2 Justificativa e Relevância 

 

A escassez de estudos acadêmicos voltados para a analise dos capacitadores do 

conhecimento e como eles contribuem para a competitividade do setor elétrico 

embasam a realização desta pesquisa. Portanto, pretende-se com a pesquisa efetivar 

o levantamento de informações estratégicas para a organização, evidenciando de que 

forma a gestão do conhecimento impacta sobre o aumento da competitividade e 

ampliando o conhecimento desse tema no meio organizacional. 

 

O tema é importante no âmbito acadêmico por ampliar pesquisas e demonstrar a 

influência do tema gestão do conhecimento no segmento elétrico e por colaborar na 

identificação das práticas que contribuem para a competividade de uma organização, 

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

conhecimento, de apresentação e sugestão de melhorias para o aumento de eficiência.  

 

A motivação do autor pela pesquisa se deu pela busca de um tema inovador para a 

organização que está passando uma profissionalização da sua alta direção jamais vista 

em sua história e que a gestão do conhecimento poderá contribuir muito para o seu 

crescimento.  

 

1.3 Estrutura da Dissertação 

 

Esta dissertação está estruturada em seis capítulos. O primeiro contém a introdução do 

trabalho que contextualiza o tema e apresenta o problema, a questão norteadora, os 

objetivos e as justificativas. 

 

O segundo capítulo aborda o referencial teórico que contextualiza a Era da Informação 

e do Conhecimento, a Sociedade do Conhecimento, o Conhecimento Organizacional, 

a Gestão do Conhecimento e Competitividade, apresentando os principais autores que 

serviram de referência para estes constructos. 

 

O terceiro capítulo descreve a 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 

e informações importantes sobre sua atuação no setor elétrico, discorrendo, também, 

sobre o novo modelo do setor elétrico brasileiro e sobre sua estrutura organizacional.  

 

O quinto capítulo trata dos resultados da pesquisa. Inicialmente são apresentadas a 

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

como as estratégias de sobrevivência e avanço utilizadas pela empresa.  

 

O último capítulo apresenta as considerações finais, bem como as limitações da 

pesquisa e as suas contribuições, além de sugestões para trabalhos futuros. 
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2  Referencial Teórico 

Este capítulo apresenta os principais conceitos sobre gestão do conhecimento que 

darão fundamentação teórica para a realização da pesquisa. Tem o objetivo de 

contextualizar e embasar o tema inserido no ambiente organizacional, apresentando 

os modelos e ferramentas que contribuem para o aumento da competitividade. Ainda, 

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

de inovação para as estratégias de sobrevivência e avanço nas organizações.  

 

2.1 A Era da Informação e do Conhecimento 

 

A partir dos anos 80, o conhecimento passa a desempenhar um papel-chave na 

sociedade, marcando profundamente a economia quando comparada com a Era 

Industrial. Segundo Drucker (2013), o conhecimento não é mais um recurso, mas sim 

o único recurso significativo atualmente. Ele afirma que o fato de o conhecimento ter 

se tornado o recurso, mais do que um recurso, é o que torna singular a nova 

sociedade, conhecida como “sociedade do conhecimento”.  

 

A Era da Informação é o período que veio logo após a Era Industrial. Sua consolidação 

veio a partir da década de 1970, com a invenção da informática e aperfeiçoamento da 

tecnologia. Segundo Silva (2013), com a chegada do século XXI o conhecimento é 

muito valorizado, onde acúmulo de informação e deste conhecimento já tem o mesmo 

valor que tinha o acúmulo de patrimônio na Era Industrial.  

 

Observa-se que o conhecimento passa a ter uma importância estratégica para os 

negócios das organizações dessa nova era “Novo é reconhecer o conhecimento como 

um ativo corporativo e entender a necessidade de geri-lo e cercá-lo do mesmo cuidado 

dedicado à obtenção de valor de outros ativos mais tangíveis” (DAVENPORT & 

PRUSAK, 2003, p. 24).  

 

De acordo com Barbosa, Sepúlveda e Costa (2009), “informação” e “conhecimento” 

têm significativa importância para a eficácia e eficiência das organizações atuais, 

porque o conhecimento tem sido encarado como um novo recurso econômico e o 

trabalhador do conhecimento como importante ativo. 
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A respeito da transição da Era da Informação para a Era do Conhecimento, Crawford 

(1994) afirma que o capital humano é o ponto central na transformação global, onde 

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. 

 

Essa nova era do Conhecimento também 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, segundo Stewart (1998). No entanto, observa-se que 

a simples presença desses elementos não é o bastante para garantir a evolução dessa 

era. Para chegar de forma mais efetiva do que outrora e, de certo modo, mobilizar e 

se constituir conhecimento e que essa semente germine em terreno amplo e ganhe 

corpo, o pensamento vai em direção ao entendimento de que é preciso, 

principalmente, vontade política.  

 

2.2 A Sociedade do Conhecimento 

 

As primeiras manifestações a respeito de uma nova sociedade, que seria baseada 

nas potencialidades da informação, gerando riqueza para as organizações foi 

manifestada por Bel (1978) de acordo com Burch (2005) e Nehmy & Paim (2002). 

Segundo Dziekaniak e Rover (2011), apesar de Bel não ter proposto a nomenclatura 

de Sociedade da Informação, foi ele que desenvolveu algumas teses para a nova 

sociedade. Estas ideias estavam baseadas em critérios como a alteração no setor de 

serviços, uma vez que cresceriam vinculados ao conhecimento e este serviria como 

mola propulsora de concorrência entre as empresas.  

 

Foi em 1990, que o termo Sociedade da Informação aparece com o desenvolvimento 

da Internet e das tecnologias da informação e comunicação. A partir daí, de acordo 

com Dziekaniak e Rover (2011), a pesquisa e desenvolvimento e inovações 

tecnológicas passariam a ser o centro da atenção dos países que buscam o 

aprimoramento do conhecimento e onde acreditava-se que quem detivesse 

conhecimento, deteria o poder.  
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Ainda, é destacado por Dziekaniak e Rover (2011, p.4):  

Desse modo, se de um lado tem-se a informação como mola 
propulsora do crescimento do capitalismo e, com isso o aumento de 
desigualdades sociais, de outro lado, tem-se o desenvolvimento de 
uma consciência maior, plural, que escapa ao mando das grandes 
potências econômicas.  Haja vista às potencialidades ofertadas pelo 
próprio desenvolvimento das tecnologias da informação e 
comunicação, através das quais a informação parece adquirir força 
própria e se dissipar ciberespaço afora, sem possibilidades de 

controle.  
 

Segundo Lucci (2000, p.5):  

Essa nova sociedade que está se formando, e que tem por base o 
capital humano ou intelectual, é chamada de Sociedade do 
Conhecimento. Nessa sociedade onde as ideias, portanto, passam a 
ter grande importância, têm por objetivo a construção de um mundo, 
de uma sociedade mais saudável do ponto de vista econômico e 
social, que possa desfrutar de uma melhor qualidade de vida. 

 

De acordo com Burch (2005) é perceptível a existência de duas realidades distintas. 

A que apresenta uma sociedade existente (Sociedade da Informação) e a que é 

desejada (Sociedade do Conhecimento) por organismos que se importam com o 

desenvolvimento social, como as universidades, alguns braços da ONU, 

Organizações não governamentais (ONGs), mas que, infelizmente, ainda é uma 

sociedade em potencial e não uma realidade institucionalizada. Sendo assim, o que 

por vezes parece se experimentar em alguns momentos na história da sociedade 

contemporânea, é a experimentação da liberdade, mesmo de forma tímida, de forma 

consciente, promovida pelo acesso à informação a qual, mesmo nos países 

periféricos, consegue chegar de forma mais efetiva do que antigamente.  

 

Segundo Amaral (2006, p.9): “Na Sociedade do Conhecimento, a educação ocupa um 

lugar central, e as novas tecnologias apoiam a sua disseminação”. Acredita-se que 

desse modo deveria ser o ideal de sociedade, porém essa afirmação não se traduz 

na realidade vivenciada pelos países considerados de economia periférica. Portanto 

se entende por Sociedade do Conhecimento, a sociedade em que o conhecimento se 

encontra ao alcance de todos que o desejarem.  

 

O marco da sociedade do conhecimento é a transição do capital físico e financeiro da 

sociedade industrial para o capital humano e intelectual. A sociedade industrial 
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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 informatização 

da sociedade com o intuito de disseminar a informação e gerar conhecimento.  

 

A Sociedade do Conhecimento, passou a ser o ponto focal para o desenvolvimento 

competitivo das organizações. Drucker (1999) acredita que o conhecimento, mais que 

o capital e o trabalho, é o único recurso econômico significativo da sociedade atual. 

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

através da interação de três processos independentes: a revolução da tecnologia da 

informação, a crise econômica do capitalismo e a presença de movimentos sociais, 

culturais e econômicos.  

 

A revolução da tecnologia da informação também motivou o surgimento do 

Informacionalismo ou Sociedade Informacional, em que a geração de riqueza, o poder 

e a cultura passam a depender da capacidade tecnológica das sociedades e dos 

indivíduos. Um dos últimos autores a se debruçar fortemente sobre esta temática foi 

Castells (1999) para quem a sociedade contemporânea é uma Sociedade 

Informacional, na qual a escolha pelo termo informacional se justificaria, uma vez que, 

segundo Castells (1999, p. 45 citado por Nehmy & Paim, 2002): “a geração, o 

processamento e a transmissão da informação tornam-se fontes fundamentais de 

produtividade e poder. Estando a informação no cerne das discussões”.  

 

Com a adoção do termo “informacional”, Castells (1999) busca destacar que o 

conhecimento se transformou no principal fator de produção no mundo 

contemporâneo. Ainda em Castells (1999) percebe-se que se está vivenciando o 

pleno desenvolvimento informacional. Apesar das sociedades continuarem a investir 

na agricultura (fator de produção agrária) e também nas indústrias (fator de produção 

industrial), a lógica da informação detém grande poder sobre os demais setores das 

sociedades. Apesar de que, os conhecimentos e informações sempre foram cruciais 

em todos os modos de desenvolvimento, haja vista que o processo produtivo sempre 

se baseou em algum nível de conhecimento e em informação processada. No entanto, 

uma das principais características da sociedade informacional, segundo Castells 

(1999), é a ação do conhecimento sobre os próprios conhecimentos, enquanto fonte 

de produtividade principal. 
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A ideia do conhecimento como recurso competitivo tornou-se muito utilizada na 

sociedade ocidental, onde devido a uma formação histórica, as empresas ocidentais 

reconhecem primordialmente o conhecimento explícito, que pode ser facilmente 

sistematizável e comunicável, conforme afirmam Nonaka e Takeuchi (1997). A 

sociedade oriental por outro lado, entende que o conhecimento é o resultado do 

processamento de informações e aproveitamento de visões subjetivas e intuições de 

todos os integrantes da organização. Isso implica que o conhecimento tácito, aquele 

que está na mente das pessoas, é amplamente aceito e constitui o ponto de partida 

da inovação.  

 

Os empregados deixaram de ser vistos apenas como uma “engrenagem da máquina”, 

facilmente substituíveis e, atualmente, representam o maior valor que uma empresa 

possui: seu capital intelectual. 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). 

 

O grande diferencial da Sociedade do Conhecimento é sua capacidade de gerar e 

absorver as informações e inovações transformando-as em efetivo conhecimento. 

Nessa perspectiva, a produção de riqueza e lucro começou a ser distinguida pelo 

conhecimento, que se tornou a principal fonte de vantagem competitiva sustentável. 

Nessa sequência Crawford (1994, p.16) 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”.  

 

A consequência da crescente importância do conhecimento, em detrimento de outros 

fatores de produção e recursos econômicos tradicionais, pode ser identificada através 

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

evidências demonstram a intensificação do uso do conhecimento como recurso, como 

o aumento de investimentos em pesquisa e desenvolvimento nas organizações.  
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Na então Sociedade do Conhecimento, o Conhecimento se torna um recurso 

econômico de grande valia, quando devidamente alinhado à estratégia da 

organização, capaz de gerar vantagens competitivas em seus mercados de atuação, 

segundo a E-Consulting Corporation (2004). 

 

2.3 O Conhecimento Organizacional 

 

O conhecimento ganhou mais importância no século XXI principalmente porque 

passou a ser considerado como diferencial competitivo nas organizações. As 

mudanças pelas quais a sociedade passou nas últimas décadas marcaram 

definitivamente a entrada na Era do Conhecimento, de maneira totalmente 

irreversível, inclusive no que se refere ao mercado e ao mundo corporativo. 

Conhecimento é o grande diferencial, o que separa uma organização de sucesso de 

uma que fecha suas portas. 

 

Segundo Barbosa, Sepúlveda e Costa (2009), a “informação” e o “conhecimento” são 

hoje de tamanha importância para a eficácia e eficiência das organizações, que são 

responsáveis pela concepção contemporânea de sociedade da informação ou 

sociedade do conhecimento. São dois aspectos essenciais que, juntamente com os 

tradicionais recursos de produção, são capazes de promover aumento de receitas, 

maior capacidade de inovação e competitividade. 

 

Nesse contexto, é destacada por esses autores, além de Nonaka e Takeuchi (1997) 

e Davenport e Prusak (2003), a criação de novos conhecimentos pela empresa 

passando pela conversão de conhecimentos tácitos (baseados em experiências 

pessoais, know how e motivações) para conhecimentos explícitos (codificados em 

manuais e procedimentos), passíveis de serem reutilizados pela organização de forma 

estratégica.  

 

Porém, estes mesmos autores, incluindo Von Krogh, Nonaka e Ichijo (2001), também 

discutem a complexidade de uma organização no gerenciamento eficaz do 

conhecimento. Sendo assim, a criação de conhecimentos e seu gerenciamento 

constituem-se em um processo dinâmico que depende de uma mudança de 
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posicionamento geral dos membros da organização. O intuito é prover um contexto 

adequado que facilite o trâmite do conhecimento organizacional.  

 

Dessa forma, o gerenciamento do conhecimento organizacional trata-se, de fato, do 

gerenciamento do contexto e das condições nas quais o conhecimento pode ser 

criado, compartilhado e disponibilizado para uso com o objetivo de atingimento das 

metas organizacionais (Choo & Alvarenga Neto, 2010). 

 

Para se manterem competitivas, as organizações precisam criar conhecimento 

organizacional e gerar aprendizagem. “Os novos conhecimentos sempre se originam 

nas pessoas” (NONAKA, 2000, p. 31). A criação do conhecimento para as 

organizações, portanto, envolve a capacidade de “adquirir, criar, acumular e explorar 

o conhecimento”. Esta “criação acontece quando o conhecimento dos indivíduos 

passa a ser cristalizado como parte da organização” (NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p. 

83). Porém, a criação não é uma “simples compilação de fatos, mas um processo 

humano singular e irredutível, que não se produz com facilidade” (VON KROGH; 

ICHIJO; NONAKA, 2001, p.15). 

 

Para que a construção de conhecimento exista é necessário um relacionamento entre 

o conhecimento tácito e o explícito, e a elaboração de processos sociais que 

possibilitam a criação de novos conhecimentos por meio da conversão do 

conhecimento tácito em conhecimento explícito (NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p. 82-

83). “Empresas criadoras de conhecimento, seriam, pois, aquelas que criam, 

sistematicamente, novos conhecimentos, disseminam-nos pela organização inteira e, 

rapidamente, os incorporam as novas tecnologias e produtos” (TERRA, 2005, p. 78). 

 

Segundo a abordagem de Nonaka e Takeuchi (1997, p.65) o conhecimento pode ser 

criado com base em duas dimensões: a ontológica, onde o conhecimento só é criado 

pelos indivíduos; e a epistemológica, que considera que os homens adquirem 

conhecimentos criando e tendo suas próprias experiências. A conversão do 

conhecimento explícito para o tácito seria a dimensão epistemológica da criação do 

conhecimento. A dimensão ontológica que seria o nível organizacional ocorre quando 

vários processos de conversão do conhecimento tácito e explícito acontecem em um 

ciclo ascendente do indivíduo até pontos da organização com o ambiente (NONAKA; 
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TAKEUCHI, 1997, p. 65).  

 

A necessidade de gerenciar o conhecimento nas organizações é urgente, e para isto 

é necessária a criação do contexto no qual as empresas devem se inserir para que 

haja maior facilidade para que isso ocorra. As mudanças decorrentes da sociedade 

do conhecimento e o aumento da necessidade da vantagem competitiva estimulam 

as organizações a formarem um ambiente facilitador para a criação do conhecimento 

organizacional, surgindo assim, como uma resposta a esse movimento, a Gestão do 

Conhecimento. 

 

2.4 Gestão do Conhecimento e Competitividade 

 

Para Von Krogh, Nonaka e Ichijo (2001) a Gestão do Conhecimento – GC começa a 

se destacar a partir da década de 1990 como metodologia capaz de guiar os rumos 

da sociedade pós-industrial da informação. Essa nova ótica parte da premissa, de 

geração de vantagem competitiva a partir da perspectiva do conhecimento e 

construção de um ambiente fecundo ao aprendizado contínuo pelos gerentes de alto 

nível e trabalhadores em geral. 

 

O objetivo é possibilitar o reconhecimento do valor do conhecimento na tentativa de 

torná-lo um diferencial competitivo. O ciclo de vida dos produtos está sendo reduzido 

drasticamente, graças ao crescente investimento em pesquisa e desenvolvimento. 

Hoje, as empresas que mantêm uma gestão do conhecimento eficaz tendem a se 

tornarem líderes de seus mercados e ter um envolvimento com o mercado externo. 

(TERRA, 2005). A evolução tecnológica e a competição tornaram o tempo e o 

conhecimento um importante diferencial competitivo para as organizações.  

 

Terra (2005) ainda cita que existe a necessidade de se adquirir conhecimento através 

de um maior gerenciamento por parte das empresas, de modo que se possa aliar a 

busca do conhecimento à busca dos resultados. Assim, o conhecimento adquirido tem 

que ser revertido em produtividade, em qualidade e em soluções inovadoras para que 

possa se constituir em diferencial competitivo sustentável para a organização.  
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O trabalhador do conhecimento, é um grande ativo do contexto organizacional 

moderno. O poder econômico e de produção de uma empresa moderna está também 

em suas capacidades intelectuais internas além de seus ativos intangíveis, sendo o 

executivo do conhecimento aquele que sabe alocar este recurso para uso produtivo e 

gerenciar o intelecto baseado no conhecimento. Da mesma forma, a competitividade 

será positivamente influenciada por aqueles que detiverem mais vantagem de 

conhecimento, desenvolvendo a capacidade de gerenciá-lo em relação à sua 

captação, produção e disseminação. 

 

Como já ressaltado, a gestão do conhecimento tem sido um tema bastante abordado 

ultimamente em meio as organizações, por se tratar de um modelo de gestão que visa 

gerir o capital intelectual, maior riqueza das organizações hoje em dia. Esta gestão 

inclui os processos de criação, disseminação e utilização do conhecimento, efetuados 

por seus colaboradores.  

 

Alguns autores acham importante ressaltar que a prática da Gestão do Conhecimento 

é ainda relativamente nova, e, por ser um conceito polêmico ainda gera grandes 

discussões. Para colaborar no entendimento do tema, citam-se aqui algumas 

contribuições de alguns autores da área. 

 

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

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

consideram dados, informação e conhecimento. 

 

Reis (2005) reconhece que a Gestão do Conhecimento é tida como elemento 

propulsor de mudanças no comportamento dos indivíduos, pois estimula o 

compartilhamento intensivo de experiências e competências e do gerenciamento dos 

estoques informacionais, visando à criação de conhecimentos que servem de base 

para as ações organizacionais e asseguram a sobrevivência da organização dentro 

dos parâmetros atuais. 

 

Para Davenport e Prusak (2003), o conhecimento organizacional e sua adequada 

utilização são a chave para o estabelecimento de vantagens competitivas 

sustentáveis. Para eles, a Gestão do Conhecimento se constitui no esforço na 
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realização de num processo que integra em sua estratégia organizacional a gestão de 

pessoas, tecnologia da informação e comunicação em três fases: geração, 

coordenação e transferência do conhecimento. 

 

Mas é através de Nonaka e Takeuchi (1997) que um novo entendimento acerca do 

conhecimento organizacional e gestão do conhecimento foi formado: o que afirma ser 

a criação do conhecimento uma tarefa estratégica das organizações e considerada a 

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

competitividade sustentada. Esta visão, elaborada através da observação de diversas 

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

apenas como máquinas para processar o conhecimento. 

 

Nonaka e Takeuchi (1997) indicam que o fator de diferenciação dessas organizações 

é sua capacidade de criar conhecimento novo a partir de um ambiente propício à 

externalização do conhecimento tácito, sua combinação com o explícito, através do 

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

produtos, processos e sistemas. 

 

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

conhecimentos dos indivíduos envolvidos, do grupo e pode ser conduzido para um 

novo conhecimento organizacional. Nonaka e Takeuchi (1997) acrescentam que as 

empresas japonesas são “peritas em fomentar a inovação de forma contínua, 

incremental e em espiral” através da criação do conhecimento, o que justifica sua 

competitividade. 

 

A Figura 1 apresenta a espiral do conhecimento e os modos de conversão do 

conhecimento, propostos por Nonaka e Takeuchi (1997). Este processo 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). 
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A socialização refere-se ao processo de compartilhar o conhecimento; a 

externalização ao processo de tornar o conhecimento algo concreto, conceitual, 

explícito; a combinação diz respeito ao processo de gerar novo conhecimento através 

da união de vários conhecimentos explícitos; e a internalização está relacionada ao 

processo de assimilação do conhecimento explícito pelo indivíduo, gerando um novo 

conhecimento interno e assim sucessivamente. 

 

 

 Figura 1 - Modos de Conversão do Conhecimento 
 Fonte: Adaptado de Nonaka e Takeuchi (1997, p.80) 

 

A Espiral do Conhecimento, segundo Nonaka e Takeuchi (1997), explica o sucesso 

na competição internacional conquistado pelas empresas japonesas nas décadas de 

70 e 80. Esse sucesso se deveu à sua capacidade e especialização na criação do 

conhecimento organizacional. Esses autores acrescentam que a criação do 

conhecimento organizacional está relacionada à “capacidade de uma empresa de 

criar novo conhecimento, difundi-lo na organização como um todo e incorporá-lo a 

produtos, serviços e sistemas” (NONAKA & TAKEUCHI, 1997, p. 1).  

 

Mcinerney (2006, p. 57) ressalta que: “para que informações e conhecimentos possam 

ser compartilhados de modo fácil, confortável e transparente, é preciso que haja 

propício ambiente para compartilhar o conhecimento a ser implantado”. Para Davenport 

e Prusak (2003, p. 109-113), “é necessário, em primeiro lugar, que a empresa adote 

métodos de compartilhamento que estejam de acordo com a cultura organizacional. 
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Algumas empresas estimulam as conversas, fora ou dentro do ambiente de trabalho, 

outras adotam um local para a interação”. Porém, para Von Krogh et al.(2001, p. 17), 

“é necessário que os indivíduos que participam destes momentos de compartilhamento 

dividam suas crenças e experiências com os demais membros”. 

 

Sobre a importância das equipes, Senge, (2003, p. 44) aponta que: “a aprendizagem 

em equipe é vital, pois as equipes, e não os indivíduos, são a unidade de aprendizagem 

fundamental nas organizações modernas”. Segundo Von Krogh et al.(2001, p. 106), é 

preciso que exista uma profunda socialização das equipes que estão envolvidas nos 

projetos, criando, microcomunidades de conhecimento. Havendo socialização é 

possível não apenas identificar a visão de cada membro como também de chegar a 

consenso com relação à tomada de decisão. Ainda, para Garvin, “as organizações que 

aprendem cultivam a arte de ouvir com abertura e atenção. Os gerentes devem manter-

se receptivos às críticas” (GARVIN, 2000, p.69). 

 

Para tornar mais transparente as responsabilidades dos gerentes, Von Krogh et 

al.(2001) sugerem em seu modelo duas estratégias imprescindíveis e complementares 

que possibilitam a criação do conhecimento — sobrevivência e avanço. As estratégias 

de sobrevivência atuam na exploração do conhecimento para manter seu atual nível de 

sucesso e desempenho e as de avanço agem na melhoria do desempenho para o 

futuro, aumentando sua competitividade. Ambas as estratégias serão analisadas 

posteriormente. 

 

2.5 Modelos e Etapas da Gestão do Conhecimento 

 

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

o conhecimento utilizando ferramentas e ações que proporcionem o aumento da 

competitividade.  

 

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. 
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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. 

 

Com base em Vasconcelos (2000, pág. 60), é possível diferenciar 3 momentos 

importantes do processo de gestão do conhecimento: a) aquisição e geração do 

conhecimento, b) disseminação/compartilhamento/transferência do conhecimento e c) 

codificação do conhecimento ou construção da memória. 

 

Oliveira Júnior (2001, p.144) conceitua administração do conhecimento como o 

processo de identificar, desenvolver, disseminar e atualizar o conhecimento 

estrategicamente relevante para a empresa, seja a partir de esforços internos à 

organização, seja a partir de processos que extrapolam suas fronteiras. 

 

Von Krogh et al. (2001) asseveram que a criação do contexto capacitante é “condição 

fundamental para que o processo aconteça e o conhecimento seja gerado” (2001, p. 

16). As empresas devem, ao invés de tentarem gerenciar o conhecimento, focar na 

capacitação para o conhecimento, o que implica em atividades organizacionais que 

tenham impacto positivo na criação do conhecimento. Para atingir seus objetivos, as 

organizações necessitam fomentar e assegurar a criação de novos conhecimentos de 

forma sistemática e contínua. Para os autores, a eficácia de um programa de Gestão 

do Conhecimento está na percepção de que o conhecimento não é privilégio de 

especialistas e sim, de todos os membros da organização, onde a mesma se beneficia 

com a mobilização da criatividade e da inovação de com base em um contexto 

capacitante amplo. Ainda, os autores consideram que alguns fatores na criação do 

conhecimento organizacional são preponderantes na 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.  

 

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. 
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Bukowitz e Williams (2002) definem gestão do conhecimento como sendo o processo 

pelo qual a organização gera riqueza, a partir do seu conhecimento ou capital 

intelectual. Segundo Silva (2013), 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 

informação”, e a 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.  

 

Para Choo (2003), as organizações atuam na geração do conhecimento através do 

aprendizado e progressivo aprimoramento nos processos decisórios. 

 

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. Usualmente, 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).  

 

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 

corra esse processo, é necessário identificar, desenvolver, disseminar e atualizar o 

conhecimento que está implícito nas práticas individuais e coletivas da organização. 

 

O gerenciamento do conhecimento organizacional trata-se, de fato, do gerenciamento 

do contexto e das condições nas quais o conhecimento pode ser criado, compartilhado 

e disponibilizado para uso com o objetivo de atingimento das metas organizacionais 

(Choo & Alvarenga Neto, 2010). 
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Dentro desse cenário, a vantagem competitiva de uma corporação só pode ser 

alcançada através de uma gestão do conhecimento eficiente e efetiva. Somente 

gerindo, conservando, disseminando, criando, combinando e aplicando o capital 

intelectual coletivo, através de estratégias acertadas, é possível criar soluções e 

inovações que mantenham a empresa forte no mercado extremamente dinâmico e 

competitivo de hoje. (https://www.uppertools.com.br/, n.d) 

 

Conclui-se que a Gestão do Conhecimento se constitui da combinação de aspectos 

tecnológicos, estruturais, humanos, culturais e comportamentais. É uma abordagem 

através da qual as organizações que consideram o conhecimento como valor, podem 

evoluir. Constitui uma mudança de paradigma gerencial e não apenas de ferramentas, 

o que coloca o aprendizado contínuo como estratégia capaz de gerar competitividade 

e demanda um aprofundamento do significado de aprender no ambiente de trabalho. 

 

Diversos autores como Cardoso (2007), Santos e Popadiuk (2010), Castro, Mello 

Junior e Pinto (2012) investigaram a relação entre a gestão do conhecimento e a 

competividade nas organizações. Muitos concluíram 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.  Foi evidenciado que 

nas empresas estudadas os gestores reconhecem uma associação entre as práticas 

de gestão do conhecimento e a aquisição de uma vantagem competitiva de forma a 

gestão do conhecimento é utilizada como recurso estratégico e constitui uma fonte de 

vantagem competitiva sustentável. 

  

Nessa perspectiva, a partir das contribuições de Von Krogh et al. (2001), são 

apresentadas a seguir as formas como as organizações podem usar o conhecimento 

para o aumento de sua vantagem competitiva, estabelecendo estratégias de 

sobrevivência e avanço. 

 

2.6 O modelo de Von Krogh, Ichijo e Nonaka 

 

Von Krogh et al.(2001, pág. 17) apontam que “a capacitação do conhecimento deve ser 

vista de maneira circular; e objetivar sempre a ampliação do potencial de criação do 

conhecimento”. Considera que, para o uso do conhecimento ser utilizado como 

https://www.uppertools.com.br/
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vantagem competitiva nas organizações, a criação do conhecimento deve fazer parte 

de seu referencial estratégico.  

 

Geralmente as estratégias das organizações se concentram em resultados objetivos e 

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

impulsionam para novos mercados e garantam a sua sobrevivência. Como parte da 

criação do conhecimento, Von Krogh et al. (2001) afirmam que um panorama 

capacitante pode contribuir para esse desenvolvimento, podendo ser físico, virtual, 

mental ou os três ao mesmo tempo, pois o conhecimento, diferentemente de dados e 

informações, depende muito desse panorama. O fator determinante para o sucesso da 

criação do conhecimento, conforme os autores, é o contexto capacitante ou “ba” (ou 

“lugar”), sendo que o “ba” é um espaço compartilhado que fomenta o relacionamento 

entre os membros da organização nas diversas fases desse processo. E esse 

relacionamento deve ser visto como prioridade, não podendo ser tratado apenas 

ideologicamente como um algo talvez inatingível no ambiente de negócios. 

 

Uma estratégia eficaz para os negócios, são as organizações criarem novos 

conhecimentos e utilizá-los de forma a obter vantagem competitiva a longo prazo. Para 

isso, é fundamental o papel dos gerentes na transformação do potencial representado 

pelos conhecimentos em ações que agregam valor, transformando conhecimento tácito 

em algo acessível e utilizável. 

 

2.6.1 As Estratégias de Sobrevivência e Avanço 

 

As estratégias de sobrevivência asseguram a rentabilidade da empresa no presente e 

seu objetivo é garantir o domínio sobre o cenário atual dos negócios. Acentua pontos 

fortes e fracos no conhecimento da empresa. Seu propósito é tirar proveito das 

oportunidades de negócios existentes e neutralizar ameaças (como a entrada de um 

novo concorrente no mercado), garantindo um domínio sobre o atual ambiente de 

negócios da empresa. 

 

As estratégias de avanço constroem a rentabilidade da empresa no futuro. Elas 

reforçam os pontos fortes e tentam eliminar os pontos fracos da futura base de 

conhecimentos da empresa. Seu propósito é tirar proveito das oportunidades futuras 
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de negócios e neutralizar os efeitos de ameaças futuras. Essas estratégias são típicas 

de setores emergentes. Na elaboração desse tipo de estratégia a experiência e o 

conhecimento atual são menos importantes do que imagens criativas, intuitivas e 

imaginosas do pessoal de nível médio ou da linha de frente.  

 

Em geral, o equilíbrio cuidadoso entre estratégias de avanço e de sobrevivência 

permitirá que a empresa se prepare para o desaparecimento das fronteiras, para 

mudanças inesperadas no setor, para rápida desvalorização dos atuais conhecimentos 

e competências e para a obsolescência dos produtos e serviços existentes. 

 

Os autores ressaltam que, em ambientes estáveis, a empresa consegue prosperar 

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

vantagem competitiva, isso permitirá que elas preservem o seu domínio sobre produtos 

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

 

Mas se o ambiente mudar ou se a empresa passar por transformações, a preocupação 

com a sobrevivência no presente pode colocar em risco o futuro da empresa. 

Considerando que no mundo globalizado de hoje muitas delas atuam em ambientes 

instáveis, tornam-se necessárias estratégias para garantir o avanço.  

 

Os autores também reforçam que, para as organizações desenvolverem a estratégia 

de avanço, devem vislumbrar novos aspectos do atual ambiente de negócios visando 

dominar o ambiente do futuro. Ainda, devem buscar maneiras de influenciar a evolução 

do setor a fim de aumentar seu futuro poder de negociação sobre fornecedores e 

clientes potenciais.  

 

Na formulação de estratégias de avanço deve-se analisar o conhecimento em 

categorias amplas que serão capazes de orientar processos de diferenciação mais 

refinados. 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. 
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O desafio para os gerentes é conseguir manter o equilíbrio entre pensamento de 

sobrevivência e pensamento de avanço na prática diária. “Os executivos devem 

formular e implementar estratégias de avanço que também não estejam sendo 

implementadas por concorrentes atuais ou potenciais” (Von Krogh et al, 2001, p.101). 

 

O processo de formulação da estratégia oferece a melhor oportunidade para restaurar 

o equilíbrio entre sobrevivência e avanço. Nesse processo devem ser considerados a 

rentabilidade, a concorrência, as fontes de vantagem competitiva e o conhecimento 

tanto para estratégias de avanço quanto de sobrevivência. 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.  

 

Na Tabela 1 pode-se verificar os processos e vantagens competitivas decorrentes das 

duas estratégias. 

 

Tabela 1 - Referencial estratégico para o conhecimento 

S
o
b
re

v
iv

ê
n
c
ia

 

Vantagem 
Competitiva 

Fontes da 
Vantagem 

Competitiva 

Papel do 
Conhecimento 

Importantes 
Processos de 
Conhecimento 

R
e
s
u
lt
a
d
o
s
 

E
s
tr

a
té

g
ia

 

Rentabilidade 
corrente 

Economias de 
escala 

Valioso, difícil de 
imitar e de 
substituir 

Transferência de 
conhecimento 

R
e
n
ta

b
ili

d
a
d

e
 s

u
p

e
ri
o
r 

à
 m

é
d
ia

 

s
e
to

ri
a

l 

Não 
implementada 

pelos 
concorrentes 

Economias de 
escopo 

Exclusivo ou 
público 

Melhoria contínua 
Os que tentam,  
não conseguem 

reproduzir as 
vantagens 
originais 

Diferenciação de 
produtos e 
serviços 

Capacidade de 
transferência às 

vezes é mais 
importante que o 

conteúdo 

Os que tentam, 
Inovação radical 
não conseguem 

reproduzir as 
vantagens 
originais 

Economias de 
escopo potenciais 

Novos 
conhecimentos 

transferíveis 
Inovação radical 
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A
v
a
n
ç
o

 

Rentabilidade 
corrente 

Economia de 
escala potenciais 

Novos 
conhecimentos 
para inovação 

dos processos e 
produtos 

Criação de 
conhecimento 

R
e
n
ta

b
ili

d
a
d

e
 f
u
tu

ra
 s

u
p

e
ri

o
r 

à
 m

é
d
ia

 

s
e
to

ri
a

l 

Os que tentam, 
Inovação radical 
não conseguem 

reproduzir as 
vantagens 
originais 

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) 
 

Para que as estratégias de avanço e sobrevivência sejam implementadas nas 

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

autores, as estratégias geram processos de conhecimento de dois tipos básicos: a que 

cria conhecimento e geralmente contribui para o avanço e a que transfere o 

conhecimento contribuindo para sobrevivência. 

 

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

conhecimento, em outras palavras, no desenvolvimento de contexto capacitante. Na 

gestão do conhecimento 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, desmembrados em 

cinco categorias, cerne desse modelo. 

 

2.6.2 Os Capacitadores do Conhecimento 

 

Os autores ressaltam que “a capacitação do conhecimento deve ser vista de maneira 

circular, objetivando sempre a ampliação do potencial de criação do conhecimento” 

(Von Krogh et al 2001; pág. 17) e não apenas no atingimento de metas gerenciais. O 

Contexto facilitador e as condições capacitadoras são essenciais para a criação de 

conhecimento organizacional e devem ser identificadas e operacionalizadas para as 

empresas que almejam a inovação e a vantagem competitiva.  
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Adicionalmente os autores chamam a atenção para a importância do desenvolvimento 

do contexto capacitante e sugerem cinco capacitadores do conhecimento: Instilar a 

visão do conhecimento (legitima as iniciativas de criação do conhecimento em toda a 

empresa); Gerenciar as conversas (exerce forte influência sobre os demais 

capacitadores); Mobilizar os ativistas do conhecimento enfatiza as pessoas que iniciam 

e coordenam os processos de criação do conhecimento; Criar o contexto adequado, 

apresenta pouco vínculo com a estrutura da empresa, onde o contexto capacitante deve 

se basear na solicitude da organização e por fim, Globalizar o conhecimento local 

objetiva a disseminação do conhecimento entre os níveis organizacionais. A descrição 

desses capacitadores se encontra nos itens subsequentes. 

 

2.6.2.1 Capacitador 1 - Instilar a visão do conhecimento  

 

As organizações têm dificuldade de estabelecer qual conhecimento precisarão no futuro 

para tomar decisões. Um dos principais desafios para os gerentes na economia do 

conhecimento é descobrir qual conhecimento as empresas precisarão no futuro porque 

o próprio futuro do negócio é de difícil previsão. Outra dificuldade nesse tipo de previsão 

é a aceleração do crescimento do conhecimento.  

 

Dentro desse contexto, para lidar com o desenvolvimento do conhecimento inesperado 

é necessária uma abordagem estruturada para refletir sobre o que as empresas devem 

saber e não sobre o que elas precisam saber. Essa abordagem deve ajudar os gerentes 

a mudar preventivamente suas crenças justificadas sobre produtos, clientes, etc. Esta 

mudança envolve instilar a visão do conhecimento. Instilando a visão do conhecimento 

os gerentes estimulam a formação de comunidades, a justificação de conceitos e a 

nivelação do conhecimento por toda a organização. 

 

A visão do conhecimento é a razão de ser das estratégias de avanço, ou seja, é a razão 

de ser da necessidade de criação de conhecimento em termos competitivos. A visão 

de conhecimento abrange o tipo e o conteúdo de conhecimento a ser desenvolvido na 

organização e assim proporciona orientação nítida aos membros das comunidades. 

Com a visão do conhecimento adequada, os autores afirmam que a empresa deve 

inspirar a buscar conhecimento em certas áreas e construir estoques de conhecimento 

a serem utilizados no futuro. Outro papel da visão do conhecimento enfatizará a 
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importância da criação do conhecimento como função organizacional, atrelando ao 

desenvolvimento da organização ao equilíbrio das estratégias para seu avanço e da 

sua sobrevivência.  

 

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 et al (2001) explicam que a visão do 

conhecimento confere aos planejadores organizacionais um mapa mental de três áreas 

correlatas: (1) o mundo em que vivem, (2) o mundo em que devem viver, (3) o 

conhecimento que deve buscar e criar. 

 

No primeiro mapa mental, o objetivo é motivar os membros da organização a pensar 

nas respectivas atividades como parte de um quadro mais amplo. Assim cada membro 

não deverá limitar seu pensamento a área específica, mas também a buscar fontes de 

conhecimento que contribuam para a empresa 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, 

especializações  e a evolução da sociedade e seus possíveis impactos. 

 

As duas primeiras partes da visão fornecem imagens do presente e do futuro. Essa 

terceira parte da visão indica como passar do presente para o futuro. O terceiro mapa 

mental diz respeito as correntes de conhecimento a serem desenvolvidas a fim de 

alcançar a situação futura transpondo as fronteiras entre as disciplinas, tecnologias, 

funções e áreas de especialização. 

 

2.6.2.2 Capacitador 2 - Gerenciar as conversas 

  

Para Von Krogh et al (2001, p.156), as conversas “são a base do conhecimento por 

meio social em qualquer organização”. Por meio de discussões ampliadas, que 

abrangem desde divagações pessoais até exposições formais, o conhecimento pessoal 

se torna disponível para os outros. Cada participante pode explorar as novas idéias e 
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refletir sobre os pontos de vista alheios. O intercâmbio de idéias, opiniões e crenças 

que ocorre em uma conversa possibilita o compartilhamento tácito dentro da 

comunidade. Por isso, nas comunidades produtivas, as conversas podem liberar os 

poderes inovadores dos seus participantes e impulsionar o processo de criação de 

conhecimento. 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 requerem conversas com outras pessoas” 

(Von Krogh et al, 2001, p.158). 

 

As boas conversas exigem ritmo e etiqueta para que haja criação do conhecimento. 

Elas devem ser regidas por elementos como abertura, paciência, capacidade de ouvir, 

experimentação de novos conceitos, polidez, formação de argumentos convincentes e 

coragem.  

Existem dois objetivos para as conversas: a confirmação do conhecimento e a criação 

do conhecimento. As conversas para “confirmação do conhecimento” servem para 

confirmar conhecimento explícito, ou seja, são sobre conceitos que já existem e se 

concentram no presente, em fatos e na realidade concreta. Por isso seus impactos e 

escopo são muito limitados, confirmando competências existentes, ainda que 

possibilitando a solução eficaz de problemas. 

 

Quando a conversa busca a “criação do conhecimento”, não existe uma base de 

conhecimento sobre a qual estabelecer as competências e não se dispõe de fatos 

sólidos ou modelos explícitos que confirmem o conhecimento criado. Por isso, o escopo 

e os impactos são ilimitados. 

 

As conversas são importantes na criação do conhecimento e, portanto devem ser 

gerenciadas adequadamente. Para essa tarefa, sugere-se quatro princípios 

norteadores a serem seguidos pelos gerentes de conversas: 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 interessantes e que contem com uma grande e desejada 
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participação. Os gerentes de conversas deverão fazer com que as pessoas conversem 

entre si e também fornecer bons motivos para que se preserve o entusiasmo das 

conversas. Para isso ele deve criar pontos de entrada para as conversas 

conscientizando que seu objetivo é a criação do conhecimento e garantindo que os ritos 

de entrada são justos e de fácil compreensão. Conversas sobre inovações nos 

produtos, serviços ou processos devem ser amplamente divulgadas e nelas os 

indivíduos precisam ter a oportunidade de se manifestarem. Os gerentes podem ajudar 

a desenvolver rituais de conversa que encorajem a participação. 

 

As conversas para criação do conhecimento exigem regras e etiquetas certas para que 

se convertam em experiências agradáveis e memoráveis. Todos os participantes 

devem compartilhar o objetivo de criar conhecimento e estar conscientes que cada 

conversa deve desencadear outras conversas. 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 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, tais regras assumem formas diferentes, consoantes às características da 

organização e sua importância varia em função da composição do grupo. 

 

Nas conversas criadoras do conhecimento, o material de trabalho dos participantes é o 

conhecimento tácito que é trabalhado até a obtenção de um conceito. 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 por acordo e/ou por compreensão. 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. O grupo pode entrar 

em um acordo a respeito dos conceitos a serem mantidos ou todos compreendem 

realmente o conceito e julgam que ele representa o conhecimento tácito do grupo. A 

questão gerencial aqui é fazer as incisões certas, no momento certo.  

 

A empresa criadora do conhecimento vive de sua linguagem. Não há novo protótipo, 

produto ou serviço sem um novo conceito, traduzido em linguagem que transmita seu 
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significado. O princípio “fomentar a linguagem inovadora” norteia as conversas 

criadoras de conhecimento, sob o aspecto gerencial, 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. 

 

2.6.2.3 Capacitador 3 - Mobilizar os ativistas do conhecimento  

 

Acredita-se que a capacitação para o conhecimento depende da energia e do 

comprometimento duradouro da organização à criação do conhecimento. Por isso o 

terceiro capacitador é tão importante ao processo. Os ativistas do conhecimento são 

atores importantes em pelo menos quatro fases da criação do conhecimento. No 

começo do processo, eles geralmente formam comunidades de conhecimento e 

suavizam a trajetória para a criação e justificação de conceitos bem como para a 

construção de protótipos. Acima de tudo, os ativistas são fundamentais no nivelamento 

de conhecimento, pois são responsáveis pela energização e integração dos esforços 

de criação do conhecimento em toda a empresa.  

 

O ativismo do conhecimento pode concentrar-se em um departamento específico ou 

em determinada pessoa, ou situar-se em departamentos e funções já existentes. Os 

gerentes podem atuar como ativistas do conhecimento, principalmente na formação de 

microcomunidades que compartilham o conhecimento tácito. Embora as gerências 

tenham um papel importante no ativismo, os membros das equipes precisam se 

energizar assim como almejar uma visão do conhecimento mais ampla. 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 acordo com Von Krogh et al (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 
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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. 

 

Os papéis dos ativistas podem variar de acordo com as particularidades do negócio, 

contudo, segundo os autores, em geral existem três papéis principais: catalisadores da 

criação do conhecimento, coordenadores dos programas de criação do conhecimento, 

e mercadores de antevisões. 

 

As mudanças organizacionais podem acontecer motivadas por motivos externos à 

organização ou por meio da iniciativa pessoal de alguém que alerte a organização sobre 

o impacto de prováveis eventos futuros. Dentro desse contexto os catalisadores de 

criação do conhecimento tem a função de perceber e recolher dentro da organização, 

através do contato com seus membros, dados, ideias, oportunidades, perguntas e 

problemas. Por meio deles o ativista pode disparar um processo de criação do 

conhecimento. Outra função do catalisador é ajudar a desenvolver um contexto 

capacitante para criação do conhecimento. Esse contexto pode ser promovido por meio 

de “espaços de conhecimento” – ou “ba” - que estimulem a inovação.  

 

Os coordenadores das iniciativas de criação de conhecimento são essenciais em quase 

todas as empresas porque a empresa criadora do conhecimento deve enfatizar 

principalmente a conexão ativa das atividades locais de criação do conhecimento. A 

função desses coordenadores é reconhecer a importância do papel das comunidades 

na criação do conhecimento e, além de, arregimentar as pessoas certas para formação 

de comunidades, eles devem integrar os esforços isolados das diversas comunidades. 

Quando as comunidades compartilham um senso de propósito mais amplo é mais fácil 

coordenar os esforços das comunidades.  

 

Os mercadores de antevisões devem indicar a trajetória para criação de conhecimento 

em diferentes comunidades. Ele preserva a perspectivas de comunidade, mas ajusta a 

escala para abranger visões mais amplas. 
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2.6.2.4 Capacitador 4 - Criar o contexto adequado  

 

Criar o contexto adequado envolve estruturas organizacionais que fomentem 

relacionamentos sólidos e colaboração eficaz. À medida que o conhecimento e a 

inovação se tornam mais importantes para o sucesso competitivo, não é surpresa que 

muitos executivos manifestem insatisfação quanto às estruturas organizacionais 

tradicionais. Organogramas tradicionais, com sua rigidez hierárquica e sua integração 

vertical, não mais são capazes de coordenar atividades de negócios em um mundo 

onde as fronteiras são nebulosas, os relacionamentos são cada vez mais complexos e 

o ambiente competitivo se encontra em fluxo constante. 

 

O fundamental é estruturar a empresa de modo que a criação do conhecimento em 

toda organização seja mais eficaz e mais eficiente, demolindo tantas barreiras pessoais 

e organizacionais quanto possível. Criar o contexto adequado influencia o 

compartilhamento do conhecimento tácito dentro das comunidades, a criação de 

conceitos e a conseqüente construção de protótipos.  

 

O contexto adequado causa, principalmente, um impacto na justificação dos conceitos. 

Isso ocorre porque os conceitos são justificados do ponto de vista organizacional e dos 

objetivos estratégicos. Para facilitar a criação do conhecimento, as estruturas 

organizacionais devem reforçar a interação entre conhecimento tácito e explícito 

através de muitas fronteiras diferentes.  

 

O contexto capacitante é o fator que impulsiona a criação do conhecimento e o “ba” se 

refere ao contexto certo – aquele que fomenta novos relacionamentos dentro das 

comunidades, entre as fronteiras dos grupos, em todo âmbito da organização, 

promovendo as iniciativas necessárias à liberação do conhecimento tácito. Contextos 

capacitantes surgem por geração espontânea e os relacionamentos podem 

proporcionar confiança, apoio e comprometimento imprescindíveis a essa geração 

espontânea. 

 

O contexto capacitante é um espaço de conhecimento compartilhado que encoraja e 

fomenta a participação em muitos níveis diferentes, promovendo a convivência. O 

ambiente social deve proporcionar o avanço da criação individual ou coletiva. Assim, o 
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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. As interações no contexto capacitante se situam no âmago 

do bae podem ocorrer a partir de diferentes interações. 

 

2.6.2.5 Capacitador 5 - Globalizar o conhecimento local  

 

Globalizar o conhecimento local é o último capacitador analisado e está estritamente 

relacionado com a nivelação do conhecimento, última fase do processo de criação do 

conhecimento. O principal objetivo desse capacitador é a difusão de conhecimentos por 

toda a organização. Esse capacitador exerce impacto positivo sobre a formação das 

comunidades, sobretudo em localidades almejadas para a difusão do novo 

conhecimento. Contudo, a globalização do conhecimento local não afeta diretamente o 

compartilhamento de conhecimento tácito dentro das comunidades, a criação de 

conceitos, a justificação de conceitos ou a construção de protótipos, pois se tratam em 

geral de processos autônomos. 

 

Um requisito importante para o desenvolvimento do conhecimento é o rompimento das 

barreiras físicas, culturais, organizacionais e gerenciais, que podem comprometer a 

eficácia da transferência do conhecimento. Recomenda-se o processo de globalização 

do conhecimento local, cuja meta principal consiste em ampliar a capacidade de ação 

social, a competência e o desempenho eficaz da tarefa. Ou seja, uma vez que as 

condições locais são especificas de cada operação, o conhecimento transferido deve 

amalgamar-se com o conhecimento local e com as práticas e experiências existentes e 

que já proporcionam vantagens competitivas. 

 

Assim, ao invés de se falar de transferência de conhecimento é preferível pensar em 

termos de globalização do conhecimento por meio da criação do conhecimento em 

âmbito local. Sob a perspectiva capacitante, o conhecimento transferido de outras 

partes da empresa deve ser visto como fonte de inspiração e de insights para as 

operações locais e não como uma ordem direta a ser acatada. 

 

Os cinco capacitadores descritos do modelo Capacitação para o Conhecimento 
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possuem dois elos destacados por Von Krogh et al (2001, p. 18) com o modelo de 

Criação do Conhecimento de Nonaka e Takeuchi (1997). Carvalho, Vasconcelos, 

Tavares e Ziviani (2013, p. 45) explicam esses dois elos e justificam por que a 

capacitação para o conhecimento pode contribuir com o desenvolvimento da criação 

do conhecimento: 

além desses capacitadores o foco em relacionamento é necessário, 
mas apesar de parecer óbvio, muitas organizações não conseguem 
que esse item esteja em harmonia com o ambiente corporativo dos 
negócios, pois a arena global nunca esteve tão competitiva. Como 
parte da criação do conhecimento, Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) 
afirmam que um contexto capacitante pode contribuir com esse 
desenvolvimento. Esse contexto pode ser físico, virtual, mental ou os 
três ao mesmo tempo, pois o conhecimento, diferentemente de dados 
e informações, depende muito do contexto. 
 

 

Von Krogh et al.(2001), balizando-se nos desafios e na complexidade em torno da 

criação desse contexto, propõem a divisão do processo de criação do conhecimento 

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

justificativa de conceitos; construção de protótipos; nivelamento de conhecimentos. 

Essas cinco fases são explicadas por Pereira (2005, p. 44), sendo que a primeira fase: 

compartilhamento do conhecimento tácito corresponde, 
aproximadamente, ao processo de socialização, quando os indivíduos 
compartilham o conhecimento interno que possuem por toda a 
empresa. Na segunda fase, o conhecimento tácito compartilhado é 
convertido em conhecimento explícito, na forma de um novo conceito, 
num processo semelhante à externalização. Na terceira fase, o novo 
conceito precisa ser justificado, e é quando a empresa determina se 
realmente vale a pena perseguir o novo conceito. Caso a decisão de 
prosseguir seja positiva, o conceito é convertido em um arquétipo, que 
pode assumir a forma de um protótipo de um produto, uma nova 
campanha de marketing, a descrição de um novo serviço ou um 
sistema gerencial inovador, por exemplo. 
 

Nesse sentido, Von Krogh et al. (2001) acrescentam que quando essa divisão é levada 

para o dia a dia de uma organização o compartilhamento tácito exige que as pessoas 

dividam também suas crenças pessoais sobre determinada situação. Neste momento 

a justificativa se torna pública formando para os demais membros um novo conceito a 

respeito dessa situação, cada indivíduo se defronta com o desafio de justificar suas 

próprias crenças com o novo conceito formado e seria este o ponto mais fraco da 

criação do conhecimento, quando ele passa pela explicação, persuasão e coesão 

humana. 
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Através da Tabela 2, Von Krogh et al. (2001) mostram quando e com que intensidade 

cada capacitador afeta a criação do conhecimento.  

 

Tabela 2 - Capacitadores para o conhecimento e as fases da criação do conhecimento 

Capacitadores 
do 

Conhecimento 

Compartilhamento 
do Conhecimento 

Tácito 

Criação                          
de                 

Conceitos 

Justificação                   
de                     

Conceitos 

Construção                
de                  

Protótipos 

Nivelação                       
do                

Conhecimento 

1) Instilar a 
visão do 

conhecimento 

 
✓ ✓✓ ✓ ✓✓ 

2) Gerenciar 
as Conversas ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ 

3) Mobilizar 
os ativistas 

do 
conhecimento 

 
✓ ✓ ✓ ✓✓ 

4) Criar o 
contexto 

adequado 
✓ ✓ ✓✓ ✓ ✓✓ 

5) Globalizar o 
conhecimento 

local 
    ✓✓ 

Fonte: Adaptado de Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001, p. 18). 

 

Os autores ainda concluem que “em qualquer projeto a criação do conhecimento deve 

ocorrer numa atmosfera de solicitude na qual os membros da organização desenvolvem 

forte interesse em aplicar as ideias fornecidas por outros” (p. 18). 

 

Entre muitas pesquisas realizadas para a construção deste trabalho, foram identificadas 

na literatura publicações recentes utilizando o modelo de Von Krogh et al. (2001), em 

que os pesquisadores avaliaram o contexto capacitante e os capacitadores do 

conhecimento, entre eles: Braga, Vasconcelos  e Neves  (2013), Carvalho Jr., 

Vasconcelos, Tavares e Ziviani (2013), Gomes (2014), Pereira, Duarte e Costa (2017),  

Silva, Vasconcelos, Jeunon e Duflot (2016), Pereira, Pereira, Vasconcelos e Ferreira 

(2015) etc.  
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2.7 Contribuições do Referencial Teórico para a Pesquisa  

 

O referencial teórico contribuiu para o desenvolvimento desta pesquisa ao demonstrar 

o embasamento teórico do conhecimento organizacional e da vantagem competitiva 

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

conhecimento como um recurso organizacional rumo ao desenvolvimento do diferencial 

competitivo.  

 

À medida que se aborda o conhecimento nas organizações a partir dessa ótica, nota-

se que elas gerem este conhecimento com foco na obtenção de resultados e 

principalmente na constância destes resultados. A partir deste pressuposto, a pesquisa 

buscará responder os objetivos específicos destacados no capítulo de introdução, sob 

a luz da teoria de Von Krogh et al.(2001). 

 

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

objetivos propostos. 
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3 Metodologia 

 

Serão abordadas neste capítulo as estratégias metodológicas utilizadas na pesquisa 

para o atingimento dos objetivos propostos e obtenção da resposta à questão 

norteadora. São apresentados: a caracterização da pesquisa incluindo o método 

utilizado, a contextualização do ambiente de pesquisa, o tipo, a definição da unidade 

de análise e instrumentos de coleta de dados.  

 

3.1 Caracterização da Pesquisa 

 

Esta pesquisa possui como objeto de estudo as contribuições dos capacitadores do 

conhecimento e das estratégias de sobrevivência e avanço para a competitividade de 

uma empresa concessionária de energia elétrica de Minas Gerais.  

 

Conforme a classificação de Vergara (2005), a pesquisa é classificada quanto aos fins 

como descritiva, onde busca expor características de determinada população ou de 

determinado fenômeno. Pode também estabelecer correlações entre variáveis e definir 

sua natureza. Segundo a autora, a pesquisa descritiva tem por finalidade observar, 

registrar e analisar os fenômenos sem, entretanto, entrar no mérito de seu conteúdo. 

Na pesquisa descritiva não há interferência do investigador, que apenas procura 

perceber, com o necessário cuidado, a frequência com que o fenômeno acontece. 

 

De acordo com Gil (2002), pesquisa descritiva é a que deseja identificar atitudes ou 

opiniões manifestadas em uma população. Já segundo Collis e Hussey (2014, p. 24), 

a pesquisa descritiva tem como foco descrever o comportamento dos fenômenos e é o 

que se espera conseguir dentro da organização pesquisada. 

 

Quanto aos meios, 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, 2014). 
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Em acréscimo, Yin (2001) define  estudo de caso como um processo empírico que 

investiga um fenômeno contemporâneo no seu âmbito da vida real, especialmente 

quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. Parte 

do desenvolvimento prévio de proposições teóricas para conduzir a coleta e a análise 

de dados e relaciona-se a uma situação tecnicamente única, podendo embasar-se em 

várias fontes de evidências, tais como bibliográficas, documentais, observação direta, 

observação participante e entrevistas ou artefatos físicos, que devem convergir em 

relação ao mesmo conjunto de fatos ou descobertas. 

 

Ainda, para Yin (2001), 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. 

 

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

pressuposto de que as duas abordagens são complementares. Em muitas 

circunstâncias, a utilização de única abordagem, quer a qualitativa, quer a quantitativa, 

pode ser insuficiente para abarcar toda a realidade observada. Portanto, elas podem e 

devem ser utilizadas como complementares, sempre que o planejamento da 

investigação esteja em conformidade com o método (COLLIS e HUSSEY, 2014). 

 

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, 2014, 

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

chegar às conclusões sobre uma população completa. 

 

Segundo Collis e Hussey (2014, p. 26), o método qualitativo, ao contrário do 

quantitativo, é mais subjetivo e se propõe a “examinar e refletir as percepções para 

obter um entendimento de atividades sociais e humanas”. Estes autores acrescentam 

que a ênfase da pesquisa qualitativa é na qualidade e na profundidade dos dados, que 

serão plenos de significados (p. 63). 

 

A abordagem qualitativa é pertinente, pois como Marconi e Lakatos (2007) salientam, 

os estudos qualitativos desenvolvem-se em uma situação natural, sendo rica em dados 
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descritivos ao focalizar a realidade de forma complexa e contextualizada. Minayo (2007) 

cita que estes estudos não têm a pretensão de alcançar a verdade, afirmando o que é 

certo ou errado. Em pesquisas deste cunho, a preocupação primeira é com a 

compreensão lógica que permeia a prática que se dá na realidade. Preocupa-se com 

um nível de realidade que não pode ser quantificado. A autora salienta que: 

 

“o método qualitativo é o que se aplica ao estudo da história, das 
relações, das representações, das crenças, das percepções e das 
opiniões, produtos das interpretações que os humanos fazem a 
respeito de como vivem, constroem seus artefatos e a si mesmos, 
sentem e pensam”. (MINAYO, 2007, p.57) 
 

 

3.2 Unidade de análise, População e Amostra 

 

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

tornou-se necessária. Segundo Collis e Hussey (2014, p. 73), “é o tipo de caso ao qual 

as variáveis ou fenômenos sendo estudados e o problema da pesquisa se referem, e 

sobre o qual se coletam e analisam dados”. 

 

Segundo Tavares (2009), a definição da unidade de análise é essencial para a 

realização da pesquisa, e refere-se ao local onde são observados os fenômenos que 

se pretende estudar, podendo ser uma organização, um setor e até mesmo um 

indivíduo.  

 

A unidade de análise referente à pesquisa é a CEMIG – Companhia Energética de 

Minas Gerais, concessionária de energia elétrica do estado. Segundo Collis e Hussey 

(2014), 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. 

 

A população estudada foi constituída pelos gerentes e superintendentes da Companhia. 

O total de empregados que compõe a população é de 145 indivíduos, sendo 27 

superintendentes, que é a alta administração e 118 gerentes, considerados a média 

liderança, distribuídos nas Diretorias e Regionais da empresa. Ainda tem-se que 
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considerar que alguns gerentes e superintendentes possuem cargos acumulativos. 

 

Entenda-se aqui por população não o número de habitantes de um local, como é 

largamente conhecido o termo, mas um conjunto de elementos, no caso gestores, que 

possuem as características que são objeto de estudo (VERGARA, 2005, p. 50).  

 

A amostragem para este estudo foi não-probabilística por acessibilidade, portanto 

responderam ao questionário aqueles gerentes que se disponibilizaram a fazer isso. 

Para compor a amostra como respondentes,obteve-se o número de 145 funcionários 

da organização.  

 

Laville e Dionne (1999) definem amostra probabilística como o tipo de amostra da qual 

todos os elementos de uma população têm oportunidade conhecida e não-nula de fazer 

parte. Uma amostra que não tenha essas características é dita não-probabilística. “A 

amostragem por acessibilidade é distante de qualquer procedimento estatístico” 

(VERGARA, 2005, p. 51). 

 

Nesse sentido, Selltiz, Wrightsman, Cook e Kidder (1975) reforçam que o uso de 

amostragem não-probabilística é uma das principais escolhas por alunos que 

desenvolvem uma monografia ou uma dissertação de mestrado. A amostragem por 

acessibilidade constitui o menos rigoroso de todos os tipos de amostragem, por isso 

mesmo não há rigor estatístico para se calcular o número de respondentes da amostra. 

 

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

divididas entre as 14 diretorias, 27 superintendências e 122 gerências. A CEMIG utiliza 

várias nomenclaturas e siglas para identificar suas áreas funcionais, sendo as diretorias 

e superintendências  denominadas abaixo: 

 

• DPR – Presidência 

o Superintendência de Auditoria Interna – AI  

o 1 Gerência Executiva 

 

• DTI – Diretoria Adjunta de Tecnologia da Informação 

o 6 Gerências Adjuntas  
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• DCS - Diretoria Adjunta de Comunicação Empresarial e Sustentabilidade 

o 4 Gerências Adjuntas  

 

• DGP - Diretoria Adjunta de Gestão de Pessoas e Serviços Corporativos 

o Superintendência de Serviços Corporativos – SC 

▪ 4 Gerências Executivas  

o 4 Gerências Adjuntas  

 

• DSL - Diretoria Adjunta de Suprimentos e Logística 

o Superintendência de Suprimentos e Logística – SL 

▪ 4 Gerências Executivas  

 

• DCI - Diretoria Adjunta de Compliance, Riscos Corporativos e Controles 

Internos 

o 4 Gerências Adjuntas  

 

• DRE - Diretoria Adjunta de Relações Institucionais 

o Superintendência de Regulação – RE 

▪ 4 Gerências Executivas  

 

• DEA - Diretoria Adjunta de Estratégia, Meio Ambiente e Inovação 

o 3 Gerências Adjuntas  

 

• DFN - Diretoria de Finanças e Relaçoes com Investidores 

o Superintendência de Controladoria – CR 

▪ 4 Gerências Executivas  

o Superintendência de Planejamento e Controle Corporativo – PP 

▪ 3 Gerências Executivas  

o Superintendência de Relações com Investidores – RI 

 

o Superintendência de Gestão de Finanças Corporativas – GF 

▪ 2 Gerências Executivas  
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• DCP – Diretoria CEMIGPar (CEMIG Participações) 

o Superintendência de Gestão de Participação em Grandes Hídricas e 

Negócios de Transmissão – NT 

▪ 1 Gerências Executiva  

o Superintendência de Gestão de Participação e Novos Negócios de 

Geração – NG 

▪ 2 Gerências Executivas  

o Superintendência de Suporte à Gestão de Participações e Avaliação 

de Novos Negócios – CN 

▪ 2 Gerências Executivas  

o Superintendência de Gestão de Participação de Distribuição e 

Soluções – ND 

 

• DCD - Diretoria CEMIG Distribuição 

o Superintendência de Relacionamento com Clientes da Distribuição – 

RC 

▪ 4 Gerências Executivas  

o Superintendência de Expansão e Manutenção da Alta Tensão da 

Distribuição- EA 

▪ 4 Gerências Executivas  

o Superintendência de Engenharia da Distribuição – ED 

▪ 5 Gerências Executivas  

o Superintendência de Expansão e Manutenção Preventiva da Média 

e Baixa Tensão da Distribuição – EM 

▪ 8 Gerências Executivas  

o Superintendência de Proteção da Receita – PR 

▪ 4 Gerências Executivas  

o Superintendência de Serviços Comerciais e Emergenciais da 

Distribuição –SD 

▪ 8 Gerências Executivas  

 

• DGT - Diretoria CEMIG Geração e Transmissão 

o Superintendência de Ativos de Transmissão – AT 

▪ 5 Gerências Executivas  



56 

 

 

o Superintendência de Ativos de Geração – AG 

▪ 6 Gerências Executivas  

o Superintendência de Expansão e Operação da Geração e 

Transmissão – EO 

▪ 6 Gerências Executivas  

o Superintendência de Gestão de Empreendimentos Próprios e 

Participações –EP 

▪ 9 Gerências Executivas  

 

• DCC - Diretoria CEMIG Comercialização 

o Superintendência de Prospecção e Relacionamento Comercial com 

Clientes Corporativos – RL 

▪ 5 Gerências Executivas  

o Superintendência de Compra e Venda de Energia no Atacado – CV 

▪ 4 Gerências Executivas 

o Superintendência de Planejamento da Comercialização – PC 

▪ 2 Gerências Executivas 

 

• DRJ - Diretoria de Regulação e Jurídica 

o Superintendência Jurídica Empresarial – JE 

▪ 2 Gerências Executivas 

o Superintendência Jurídica Corporativa – JC 

▪ 2 Gerências Executivas 

 

Para a etapa da pesquisa qualitativa, foi aplicado um questionário em um funcionário 

da alta liderança, responsável pela engenharia e gestão de ativos da área de 

distribuição de energia,  uma das áreas mais estratégicas da organização. Esta etapa 

da pesquisa visa verificar, na percepção da alta direção da organização, se os 

capacitadores do conhecimento e os referenciais estratégicos mapeados na CEMIG 

contribuem para sua competitividade.   

 

O líder escolhido atualmente é Superintendente de Engenharia e Gestão de Ativos da 

Distribuição, com mais de 30 anos de atuação na empresa, com vasta experiência na 

gestão da engenharia, automação e sistemas de distribuição de energia, planejamento 
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da expansão do sistema elétrico e execução de serviços comerciais e emergenciais. O 

critério de acessibilidade também fundamentou essa escolha.  

 

3.3 Coleta de Dados 

 

Na coleta desta pesquisa foram utilizados dados primários e secundários. Conforme 

Collis e Hussey (2014, p. 154) “dados primários são os dados originais, aqueles que 

são coletados na fonte”. A obtenção desse tipo de dados para a pesquisa foi realizada 

através de aplicação de questionários, compostos por perguntas relacionadas 

diretamente aos capacitadores do conhecimento conforme Von Krogh et al.(2001).  

 

No processo de coleta de dados, a aplicação de questionários 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, fechado 

e estruturado (VERGARA, 2005). 

 

Para esta pesquisa, utilizou-se primeiramente um questionário contido no APÊNDICE 

A, onde as questões do questionário foram criadas por Silva (2013) e adaptado pelo 

autor baseando-se no modelo teórico de Von Krogh et al (2001). Segundo Silva (2013), 

o questionário utiliza-se da escala de mensuração Likert e ao responderem a um 

questionário baseado nessa escala, os pesquisados especificam seu nível de 

concordância ou discordância 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 

resultados pode-se interpretar o resultado final, como a representação de sua posição 

em uma escala de atitude. 

 

No questionário aplicado foram apresentadas 33 questões. Nelas os respondentes 

realizaram escolhas que variavam entre: ‘concordo totalmente’, ‘concordo 

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

totalmente’. As questões apresentadas foram utilizadas para identificar a existência dos 

capacitadores do conhecimento e a presença das estratégias de sobrevivência e 
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avanço da organização, conforme a divisão apresentada na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Classificação das Questões de Acordo com o Modelo de Von Krogh, Ichijo 
e Nonaka (2001) 

Capacitadores do Conhecimento 

Questões Tema 

1, 2, 3, 4 e 5 Instilar a visão do conhecimento 

6, 7, 8 e 9 Gerenciar as conversas 

10, 11, 12 e 13 Mobilizar os ativistas do conhecimento 

14, 15, 16 e 17 Criar o contexto adequado 

18, 19,20 e 21 Globalizar o conhecimento local 

Estratégias da Organização 

Questões Tema 

22, 23, 24, 25 e 26 Estratégias de sobrevivência 

26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 Estratégias de avanço 

Fonte: Adaptado de Silva (2013) 

 

O questionário foi submetido a um Pré-teste, onde foi aplicado a quatro Engenheiros 

Coordenadores. O intuito foi de avaliar se a interpretação das questões está clara, se 

o conteúdo do questionário está de acordo com a proposta apresentada e que fossem 

inseridas observações e sugestões para melhorar o mesmo. Todos os respondentes 

do Pré-Teste fizeram uma boa avaliação do questionáio, o que foi definitivo para a 

efetiva aplicação ao público alvo da pesquisa. 

 

De acordo com Aaker, Kumar e Day, (2001), o objetivo do pré-teste é assegurar que o 

questionário atinja as expectativas do pesquisador com relação às informações que 

precisam ser obtidas.   

 

Para a coleta das respostas, foi utilizada a plataforma Microsoft FORMS, onde o 

questionário foi estruturado. A pesquisa foi divulgada no Canal de Liderança Oficial da 

Empresa, destinado aos membros da alta e média liderança da organização através do 

e-mail corporativo CEMIG Online CEMIGOnline@CEMIG.com.br que continha o link de 

acesso ao Questionário: Acesse aqui o formulário. 

mailto:CemigOnline@cemig.com.br
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAe__YRCsKdUMUdDSlgyMzE2M05LN0w4SEYzMkhWQTBLMi4u
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Figura 2 - Divulgação do Link para acesso Pesquisa Quantitativa 
Fonte: CEMIG Online CEMIGOnline@CEMIG.com.br de 05/03/2021 
 

Durante o período de coleta de dados, o autor vivenciou uma situação de picos 

percentuais de respostas. Do total de respondentes, 20% deles responderam no 

primeiro dia, 30% no quinto dia e 28% no último dia.  

 

Na segunda parte da pesquisa, a partir da análise dos dados obtidos com a aplicação 

do questionário do APÊNDICE A, aplicou-se um segundo questionário, também 

adaptado de Silva (2013), este baseado no modelo de Von Krogh et al (2001), conforme 

evidenciado no APÊNDICE B.  

 

A princípio, esta segunda parte da pesquisa, seria uma entrevista. 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. Gil (2002, p.115) considera a entrevista uma técnica 

de coleta de dados “que envolve duas pessoas numa situação face a face em que uma 

delas formula questões e a outra responde”. Segundo Collis e Hussey (2014), seu 

objetivo é descobrir o que os entrevistados fazem, pensam ou sentem sobre o assunto 

mailto:CemigOnline@cemig.com.br
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pesquisado. Mas, devido ao momento de pandemia no país, o superintendente preferiu 

responder a pesquisa por escrito, com base nas questões abertas constantes do 

APÊNDICE B. Dessa forma, o questionário foi enviado por e-mail e depois de três dias 

foi devolvido para a devida análise. 

 

A pesquisa contou também com o levantamento dos dados secundários. Esse tipo de 

dados, segundo Collis e Hussey (2014) são dados que já existem, já foram coletados, 

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

abordado, que já foram organizados e contribuem para discorrer 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, ao assunto da pesquisa e à própria organização pesquisada.  

 

Após o levantamento dos dados, realizou-se a análise e o tratamento dos mesmos. 

 

3.4 Estratégia de Análise e Tratamento de Dados 

 

Nesta pesquisa, foram realizadas as estatísticas descritivas, utilizando-se a amostra de 

76 respondentes para avaliar em que níveis se encontram os itens que compõem as 

dimensões estudadas, construindo-se um intervalo de confiança de 95%. Segundo 

Silva (2013), uma estimativa pontual não leva em consideração o erro amostral nem o 

desvio-padrão associado à distribuição de probabilidade. Por esse motivo, o intervalo 

de confiança foi utilizado.  

 

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 pela escala Likert, sendo pelo grau de 

concordância, 1 = discordo totalmente, 2 = discordo parcialmente, 3 = nem concordo 

nem discordo, 4 = concordo parcialmente e 5 = concordo totalmente, admitiu-se que 

médias inferiores a 3 indicam grau de não concordância.  

 

Os dados quantitativos na pesquisa foram tratados pelos softwares Microsoft FORMS 

e EXCEL 2013. O uso desses aplicativos possibilitou a construção das figuras que 

foram interpretadas nos itens 5.2. e 5.3.  
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Os dados qualitativos colhidos no questionário individual com a utilização do 

APÊNDICE B, foram submetidos a análise de conteúdo baseado no modelo de Von 

Krogh et al (2001). 

 

A Tabela 4 apresenta a estratégia utilizada na análise dos dados, correlaciona os 

objetivos específicos propostos nesta pesquisa com os autores que dão sustentação 

teórica ao assunto abordado e os instrumentos de coleta de dados correspondentes. 

 

Tabela 4 - Estratégia de Análise de Dados 

Objetivos 
Específicos  

Autores  Tipo de Pesquisa 

Fonte/            
Instrumento 
de Coleta de 

Dados 

Identificar os 
capacitadores do 
conhecimento 
utilizados na CEMIG. 

Von Krogh, Ichijo e 
Nonaka (2001) 
Braga (2013) 
Carvalho Júnior (2103) 
Silva (2013) 
  

Pesquisa de 
Campo 

Questionário: 
Questões 1 a 
21 
(Anexo A)  

Mapear e descrever 
as estratégias de 
sobrevivência e 
avanço na CEMIG. 

Von Krogh, Ichijo e 
Nonaka (2001) 
Braga (2013) 
Carvalho Júnior (2103) 
Silva (2013) 

Pesquisa de 
Campo 

Questionário: 
Questões 22 a 
33 
(Anexo A)  

Verificar, na 
percepção do corpo 
gerencial, se os 
capacitadores do 
conhecimento na 
CEMIG contribuem 
para sua 
competitividade. 

Von Krogh, Ichijo e 
Nonaka (2001) 
Braga (2013) 
Carvalho Júnior (2103) 
Silva (2013) 

Pesquisa de 
Campo 

Questionário:  
Questões 1 a 7 
(Anexo B)  

Fonte: Adaptado de Silva (2013) 
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4 Caracterização da Empresa Pesquisada 

 

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

institucional disponibilizado no site oficial da CEMIG e também o material interno em 

formato digital distribuído para os funcionários e ainda parte da monografia do autor 

desta pesquisa. 

 

4.1 O Surgimento da CEMIG 

 

A CEMIG começou a ser planejada no Governo Milton Campos (1945 a 1950), quando 

foram realizados estudos sobre a questão da energia elétrica, com o objetivo de 

analisar as condições energéticas do Estado e propor a criação de uma empresa que 

fosse responsável pela execução desse projeto, dando suporte para a implantação de 

um parque industrial em Minas. Sua criação, no entanto, só ocorreu no dia 22 de maio 

de 1952, no Governo Juscelino Kubitscheck com o nome de Centrais Elétricas de Minas 

Gerais. Sua primeira fonte de receitas veio com a transferência que lhe foi feita pelo 

Estado, da Usina de Gafanhoto, construída em 1946, com capacidade instalada de 

12.880Kw. 

 

Benedito Valadares e Milton Campos foram os formuladores de uma nova mentalidade 

que pretendia animar a vocação industrial do Estado; mas o executor de fato dessa 

política foi Juscelino Kubitscheck. Quando chegou ao governo de Minas Gerais, 

Juscelino não vacilou em tornar realidade o que estava nos planos. A razão 

fundamental da CEMIG ter nascido forte foi o apoio do Governador de Minas Gerais, 

que criou as condições e tudo facilitou para que a Empresa tivesse sucesso. Entre 

essas condições, duas foram de extrema importância: a garantia de recursos e a 

liberdade para funcionar como uma verdadeira Empresa. Para realizar isso o 

Governador contou, inicialmente, com a experiência de dois homens: o médico Júlio 

Soares e o engenheiro Lucas Lopes. O primeiro atuou como um eficiente mediador 

entre o meio técnico e o político; o segundo foi o principal construtor da Empresa. 

(CEMIG 35 anos, 1987, p.18). 
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Na época da criação da CEMIG, existiam empresas regionais de energia elétrica sob o 

controle do Estado e todas elas foram incorporadas. Em seus primeiros dez anos de 

atividade, a CEMIG se preocupou, essencialmente, com a geração de energia elétrica 

para atender à demanda do parque industrial mineiro. Essa fase culminou com a 

inauguração da grande usina de Três Marias, ainda hoje um marco da engenharia 

nacional. Para acelerar o processo de industrialização do Estado, a CEMIG e o Banco 

de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) criaram o Instituto de Desenvolvimento 

Industrial de Minas Gerais (INDI) para elaborar estudos capazes de despertar o 

interesse de investidores nacionais e estrangeiros, estimulando-os a implantar novas 

indústrias no Estado. 

 

Após construir um moderno sistema de transmissão, capaz de permitir a interligação 

de toda a energia gerada e a sua distribuição por praticamente todo o Estado, a CEMIG 

teve condições de estender seus serviços às principais cidades de Minas, que, através 

de um serviço de fornecimento de energia elétrica seguro e confiável, puderam 

implantar planos de crescimento e desenvolvimento. 

 

Um marco histórico na vida da CEMIG foi a transformação da empresa em Companhia 

Energética pelo então governador Hélio Garcia no dia 18 de setembro de 1984, 

ampliando o seu objetivo social e estendendo as atividades da empresa aos demais 

campos da energia, em quaisquer de suas fontes, com vistas à sua exploração 

econômica. Em 17 de dezembro do mesmo ano, uma assembléia geral extraordinária 

dos acionistas aprovou as alterações no estatuto social da empresa. Com a 

responsabilidade de ser controladora de outras fontes de energia, a CEMIG passou a 

trabalhar com mais intensidade em outras áreas, atuando conforme os interesses do 

estado e executando um papel de coordenadora dos assuntos energéticos – ampliando 

suas perspectivas e também seus desafios. 

 

4.2 A CEMIG 

 

A Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG é uma das maiores e mais 

importantes concessionárias de energia elétrica do Brasil, por sua posição estratégica, 

competência técnica e mercado atendido. Hoje, a empresa é composta por 177 

Sociedades, 13 Consórcios e 2 FIPs (Fundos de Investimentos em Participações), além 
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de possuir ativos e negócios em 24 estados brasileiros e no Distrito Federal. Assim, a 

CEMIG é a maior empresa integrada do setor de energia elétrica do Brasil. Só em Minas 

Gerais, ela mais de 8,6 milhões de consumidores, divididos entre 774 municípios.  

 

 

Figura 3 - Composição Acionária da CEMIG 
Fonte: http://ri.CEMIG.com.br/governanca-corporativa/composicao-acionaria/ Acesso em: 29 abr. 2021 

 

Além disso, a empresa é a maior comercializadora de energia para clientes livres do 

país e um dos maiores grupos geradores. Ainda, é o maior grupo de distribuição de 

energia da América do Sul, com destaque em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Por 

meio da CEMIG Distribuição e da Light, atende a mais de 12 milhões de consumidores. 

 

Assim, a área de concessão da CEMIG cobre cerca de 97% do território de Minas 

Gerais, correspondendo a 562.760 km². Nessa área de concessão, possui 44 usinas 

de geração, com base predominantemente hidrelétrica.  

 

Por meio da Light Serviços de Eletricidades S.A, são mais de quatro milhões de 

consumidores atendidos em uma área de 10.970 km² do Estado do Rio de Janeiro, 

servindo cerca de 10 milhões de pessoas, de um total de 16,5 milhões de habitantes. 

 

http://ri.cemig.com.br/governanca-corporativa/composicao-acionaria/
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Buscando atingir os objetivos, planos, processos e diretrizes da CEMIG, a seguir são 

apresentadas a sua missão, visão e valores que regem o seu trabalho: 

 

• Missão: Fornecer soluções integradas de energia limpa e acessível à sociedade, de 

maneira inovadora, sustentável e competitiva. 

 

• Visão: Estar entre os três melhores grupos integrados de energia elétrica do Brasil 

em governança, saúde financeira, desempenho de ativos e satisfação de clientes. 

 

• Valores: 

• Respeito à vida: Agir com prudência, prevenindo acidentes em qualquer 

situação. 

• Integridade: Agir com ética, transparência e honestidade. 

• Geração de valor: Criar soluções para o bem-estar e a prosperidade de clientes, 

acionistas, empregados, fornecedores e sociedade. 

• Sustentabilidade e responsabilidade social: Suprir energia segura, limpa e 

confiável, contribuindo de forma sustentável para o desenvolvimento econômico 

e social. 

• Comprometimento: Agir com responsabilidade, entusiasmo, dedicação e 

proatividade. 

• Inovação: Ser criativo e buscar novas soluções para os desafios da empresa. 

 

Com quase 70 anos de história, a empresa é atuante nas áreas de geração, 

transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica e ainda na distribuição 

de gás natural. 

 

Ocupando a sexta posição entre as maiores geradoras do País, a CEMIG, por meio de 

suas subsidiárias integrais, controladas e coligadas de geração, possuem uma 

capacidade instalada de 5,9 Gigawatts.  

 

A CEMIG, por intermédio de suas controladas e coligadas de transmissão de energia 

elétrica, opera uma rede de transmissão de quase 10.000 km. É o segundo maior grupo 

de transmissão de energia do País. Esse sistema de transmissão é responsável pelo 
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transporte dos grandes blocos de energia desde os grandes centros geradores até os 

centros consumidores, viabilizando, por meio das subestações de transmissão 

espalhadas pelas diversas regiões da área de concessão, o atendimento aos sistemas 

de subtransmissão e distribuição.  

 

A CEMIG Distribuição S/A (ou CEMIG D) é a maior distribuidora de energia elétrica do 

Brasil em extensão de rede, possuindo o maior índice de atendimento a consumidores 

de baixa renda do país, fornecendo energia elétrica a 42,9% do total de consumidores 

de classe residencial. 

 

 

Figura 4 - Área de Atuação dos Negócios da CEMIG 
Fonte: https://www.CEMIG.com.br/quem-somos/ Acesso em: 29 abr. 2021 

 

A CEMIG é a maior comercializadora de energia do Brasil. O posicionamento 

satisfatório da CEMIG em relação ao mercado é proporcionado por sua capacidade de 

atrair e manter os clientes, através de práticas que auxiliam o consumidor na gestão 

https://www.cemig.com.br/quem-somos/
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eficiente da energia, orientando também sobre as energias renováveis.  

 

Embora o principal negócio da CEMIG seja geração, transmissão e distribuição de 

energia elétrica, ela também se dedica ao negócio de distribuição de gás natural. A 

Gasmig é a distribuidora exclusiva de gás natural canalizado em todo o território de 

Minas Gerais, atendendo aos segmentos industrial, residencial, comercial, gás natural 

comprimido (GNC), gás natural liquefeito (GNL), automotivo (GNV), e termelétrico. 
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5 Apresentação e Análise de Resultados 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar as informações obtidas através dos 

questionários aplicados na Média e Alta Liderança da Organização. Para atingir os 

objetivos do estudo, ele foi estruturado em quatro seções: a primeira trata da 

caracterização dos respondentes, a segunda apresenta o resultado quanto aos 

Capacitadores do conhecimento na CEMIG, a terceira trata das Estratégias de 

sobrevivência e avanço e por fim, a quarta parte discorre sobre a relação dos 

Capacitadores do conhecimento identificados na organização e a competitividade. 

 

5.1 Caracterização dos Respondentes da Pesquisa  

 

Objetivando delinear o perfil dos respondentes, a seguir apresentam-se as principais 

características identificadas a partir da amostra final dos 76 respondentes, ou seja, 

52,4% da população. 

 

Considerando a variável de distribuição por cargo da liderança da organização, 

apresentada na Figura 5, 83% dos respondentes atuam como Gerentes e 17% como 

Superintendentes. O resultado revela, em valores proporcionais, uma participação 

similar entre os dois cargos, sendo que 48,1% dos Superintendentes e 53,4% dos 

Gerentes responderam à pesquisa.  

 

 

Figura 5 - Distribuição dos respondentes por cargo de atuação 
Fonte: Dados da pesquisa – (MG, março/2021) 
 

Observando as Diretorias onde estes Líderes atuam, houve a participação de 13 

Diretorias, ou seja, 92,9% do total, tendo uma boa abrangência na organização. 

Conforme a Figura 6, a Diretoria que teve a maior participação na pesquisa foi a DCD 
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- Diretoria CEMIG Distribuição com 30,3%, seguida da DGT - Diretoria CEMIG Geração 

e Transmissão e da DCC - Diretoria CEMIG Comercialização com 19,7% e 14,5% de 

participação respectivamente. Atenta-se que a DCD e a DGT são as duas maiores 

Diretorias da organização.  

 

 

          Figura 6 - Distribuição dos respondentes por Diretoria 

            Fonte: Dados da pesquisa – (MG, março/2021) 

 

A abrangência de representantes das várias diretorias é um ponto importante para a 

pesquisa, pois se consegue obter uma visão ampla do perfil da organização de forma 

amostral.  

 

Considerando a formação dos respondentes, de acordo com a Figura 7, a grande 

maioria dos Líderes são Engenheiros, contendo 76,3% dos respondentes. Em seguida, 

apresentam-se os Administradores e Economistas com 7,9% cada um de participação. 

Ainda, houve um respondente que sinalizou ter uma formação diferente das que foram 

disponibilizadas no questionário. Como foi dada a opção de resposta neste caso, houve 

um respondente que sinalizou ter formação em ciência da computação. Chama a 

atenção que a Administração, mesmo sendo a terceira maior formação entre os 

respondentes, não é a de nenhum membro da alta liderança.  
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Figura 7 - Formação Acadêmica dos respondentes 
Fonte: Dados da pesquisa – (MG, março/2021) 

 

Analisando o nível de escolaridade dos respondentes, a Figura 8 revela que a maioria 

deles, 46 profissionais (60,5%), possui Especialização/MBA Completo, seguido de 25 

profissionais (32,9%) que possuem Mestrado Completo e 2 (2,6%) que estão cursando 

o Mestrado. Entre os Líderes respondentes, existe um com Doutorado completo e um 

em andamento, ambos gerentes das Diretorias DFN - Diretoria de Finanças e Relações 

com Investidores e DCD - Diretoria CEMIG Distribuição.  

 

 

   Figura 8 - Nível de Formação dos respondentes 

   Fonte: Dados da pesquisa – (MG, março/2021) 
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Observa-se que os respondentes têm dado continuidade aos seus estudos, o que é 

muito desejável no corpo de líderes da organização. A empresa tem um programa de 

incentivo estabelecido em instrução de procedimento de trabalho que estabelece 

critérios para participação e empregados ocupantes de cargos, não só de liderança, 

mas também do seu Plano Universitário em cursos de pós-graduação com 

coparticipação nos custos. 

 

Quanto à idade dos respondentes, os resultados apresentados na Figura 9 revelam 

uma maturidade no corpo de líderes respondentes a pesquisa. A faixa etária que vai 

dos 40 aos 49 anos compreende 49% dos respondentes, seguida da faixa de 50 aos 

59 anos que apresentou resultado de 36%. Nota-se também que não foram 

encontrados respondentes abaixo de 30 anos. 

 

 

Figura 9 - Distribuição dos respondentes por Idade 
Fonte: Dados da pesquisa – (MG, março/2021) 

 

No que tange ao tempo de empresa dos respondentes, de acordo com a Figura 10, 

38% deles estão na organização a mais de 30 anos, seguido da faixa que compreende 

o tempo de 10 a 20 anos, apresentando também uma maturidade organizacional para 

atuarem no cargo em que ocupam. Apenas 1 Superintendente da DRJ - Diretoria de 

Regulação e Jurídica é que está na organização a 5 anos ou menos. 
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Figura 10 - Tempo de Empresa dos respondentes 
Fonte: Dados da pesquisa – (MG, março/2021) 

 

Após a identificação do perfil dos respondentes, no próximo item, passa-se à análise 

dos capacitadores do conhecimento utilizados na CEMIG.  

 

5.2 Capacitadores do Conhecimento na CEMIG 

 

Segundo descrito no referencial teórico e na estratégia de análise de dados, o modelo 

utilizado para identificação dos capacitadores do conhecimento foi proposto por Von 

Krogh et al. (2001). As questões de 1 a 21 contidas no Apêndice A objetivaram a 

identificação da presença dos cinco capacitadores na organização. 

 

Conforme citado na metodologia, os itens do questionário foram mensurados pelo grau 

de concordância de uma escala de mensuração Likert, sendo 1 = discordo totalmente, 

2 = discordo parcialmente, 3 = nem concordo nem discordo, 4 = concordo parcialmente 

e 5 = concordo totalmente e que as médias inferiores a 3 indicam grau de não 

concordância. As médias dos resultados padronizados para os capacitadores do 

conhecimento presentes estão apresentados na Tabela 5.  

 

Observa-se nesta Tabela que as questões utilizadas para identificar a presença do 

capacitadores do conhecimento de acordo com o grau de concordância para as 

afirmativas, estão com uma média entre 3 e 5. O desvio padrão médio apresentado 

entre os Capacitadores foi equivalente a 0,3, indicando uma homogeneidade nas 

respostas. Outro ponto a ser observado é a baixa Amplitude apresentada entre todos 

os resultados gerais que compõem a identificação dos Capacitadores do 

Conhecimento, equivalente a 1,3, evidenciando uma baixa variabilidade dos dados da 

amostra. Esta baixa amplitude fica ainda mais evidente quando estratificada por 
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capacitador. No Capacitador 2 - Gerenciar as Conversas, esta amplitude é de apenas 

0,2.  

 

Destaca-se que nenhuma das médias das questões apresentaram resultados abaixo 

de 3,0, que se identificados representariam discordância parcial ou total das afirmativas. 

 

Considerando a média de todas as questões para identificação de cada capacitador, o 

que possui maior propensão à concordância é o Capacitador 2 - Gerenciar as 

Conversas com o resultado médio de 4,1, sendo um ponto forte para a organização. 

Destaca-se que as quatro questões que compõem este Capacitador obtiveram 

resultado igual ou maior que 4,0. Ainda, a questão que obteve a maior média, de 

resultado 4,4, foi a 16 – “Minha liderança me proporciona um grau de autonomia que 

me estimula ser criativo”, revelando que há um ambiente de autonomia entre os líderes 

para a criação do conhecimento.  

 

Com o índice mais baixo na média, com resultado de 3,8, o Capacitador 3 - Mobilizar 

Ativistas do Conhecimento apresentou maior proximidade com o resultado nem 

concordo e nem discordo, indicando que os respondentes tendem a não confirmar a 

presença do capacitador, porém também não discordam da possibilidade de sua 

existência. Destaca-se que das quatro questões que compõem este Capacitador, três 

obtiveram notas abaixo de 4,0 e a questão 10 – “As conversas que participo na CEMIG 

me inspiram para ampliar conceitos e a formular novas ideias” obteve nota 4,3. Isso 

mostra que o ambiente organizacional inspira as pessoas a formularem novas ideias, 

mas por algum motivo essa inspiração não é estimulada a ser desenvolvida. Por essa 

razão, aponta-se a identificação desse capacitador como uma oportunidade para 

organização.                                               

 

Para as questões, dentre os resultados mais próximos para nem concordo e nem 

discordo destaca-se a questão 5 – “A CEMIG disponibiliza recursos para a criação de 

comunidades de especialistas que desejam compartilhar seus conhecimentos” que 

apresentou o resultado médio de 3,1, sinalizando que esta prática ainda não é 

considerada difundida pelos funcionários na organização. 
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Tabela 5 - Estatísticas Descritivas dos Capacitadores do Conhecimento 

 MÉDIA 
DESVIO 
PADRÃO 

AMPLITUDE 

IDENTIFICAÇÃO GERAL DOS CAPACITADORES 4,0 0,3 1,3 

CAPACITADOR 1 - INSTILAR A VISÃO DO 
CONHECIMENTO 

3,9 0,5 1,3 

1 
Sempre sou estimulado por compartilhar os 
meus conhecimentos com outros membros 
da CEMIG. 

4,3 0,9 ---- 

2 

Dentro da CEMIG sou envolvido em 
discussões contendo temas que envolvem 
assuntos para além do escopo da minha 
função. 

4,0 1,1 ---- 

3 
Minha liderança geralmente comunica ideias 
e valores positivos que me estimulam a me 
sentir bem em relação ao meu cargo.  

4,3 0,9 ---- 

4 
A CEMIG busca me indicar como ter a visão 
de me deslocar do presente para o futuro.  

3,8 1,0 ---- 

5 
A CEMIG disponibiliza recursos para a 
criação de comunidades de especialistas que 
desejam compartilhar seus conhecimentos. 

3,1 1,2 ---- 

CAPACITADOR 2 - GERENCIAR AS CONVERSAS 4,1 0,1 0,2 

6 
Sinto-me a vontade para expressar minhas 
ideias, opiniões e crenças com as pessoas 
da CEMIG. 

4,2 0,9 ---- 

7 

Minha liderança estimula discussões 
baseadas em dados do presente com o 
objetivo de solucionar problemas de forma 
eficaz. 

4,3 1,0 ---- 

8 

Geralmente participo de discussões de 
assuntos como inovações, processos, 
serviços e tecnologia e posso manifestar 
minha opinião. 

4,0 1,1 ---- 

9 

Participo de discussões de assuntos que 
transformam em novos conceitos 
compreensíveis para todos os membros que 
estavam envolvidos na conversa.  

4,1 0,8 ---- 
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CAPACITADOR 3 - MOBILIZAR ATIVISTAS DO 
CONHECIMENTO 

3,8 0,2 0,6 

10 
As conversas que participo na CEMIG me 
inspiram para ampliar conceitos e a formular 
novas ideias.  

4,3 1,0 ---- 

11 
Percebo que a CEMIG estimula as pessoas 
para desenvolverem conceitos e criações e 
novas criações.  

3,7 1,1 ---- 

12 
A CEMIG prepara as pessoas para 
realizarem novas tarefas que necessitam do   
conhecimento delas.  

3,7 1,0 ---- 

13 
Vejo ações que estimulam a criação de 
conhecimento na CEMIG.  

3,7 0,9 ---- 

CAPACITADOR 4 - CRIAR CONTEXTO 
ADEQUADO 

4,0 0,3 0,7 

14 
Utilizo de espaços virtuais para desenvolver 
a criação do conhecimento na CEMIG.  

3,6 1,0 ---- 

15 
Posso ampliar e compartilhar sem restrição, 
todo conhecimento que possuo da CEMIG.  

3,7 1,2 ---- 

16 
Minha liderança me proporciona um grau de 
autonomia que me estimula ser criativo.  

4,4 0,9 ---- 

17 
Sinto-me em um ambiente de apoio para 
dividir meus conhecimentos.  

4,3 0,8 ---- 

CAPACITADOR 5 - GLOBALIZAR O 
CONHECIMENTO LOCAL 

3,9 0,3 0,7 

18 
Percebo conhecimentos locais de outros 
órgãos divulgados no órgão onde trabalho.  

3,8 0,9 ---- 

19 
Participo de treinamentos na CEMIG que são 
criados pela UniverCEMIG.  

4,2 1,1 ---- 

20 
Minha liderança expõe o meu conhecimento 
para outros pontos da CEMIG.  

4,2 0,9 ---- 

21 
Visito outras unidades da CEMIG com o 
objetivo de adquirir e receber novos 
conhecimentos.  

3,5 1,2 ---- 

Fonte: Dados da pesquisa – (MG, março/2021) 
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Dando prosseguimento à identificação dos capacitadores, para cada uma das questões 

serão apresentadas figuras contendo os resultados percentuais das respostas de todos 

os respondentes e a devida análise das mesmas. Cada figura revela a divisão de 

resposta da escala Likert. Cada grau de mensuração foi dividido em uma cor conforme 

a legenda constante em cada figura.  

 

Para facilitar a compreensão dos resultados, foram somadas as respostas de ‘discordo 

totalmente’ com ‘discordo parcialmente’ e ‘concordo parcialmente’ com ‘concordo 

totalmente’, gerando as variantes ‘discorda’ e ‘concorda’ respectivamente e, 

separadamente, a terceira variante ao centro, ‘nem concordo e nem discordo’.  

 

5.2.1 Capacitador 1 - Instilar a visão do conhecimento 

 

Para identificar a presença do Capacitador Instilar a Visão do Conhecimento, foram 

utilizadas as questões 1, 2, 3, 4 e 5, conforme analisadas neste item. 

 

Os resultados da questão 1– “Sempre sou estimulado por compartilhar os meus 

conhecimentos com outros membros da CEMIG”, apresentados na Figura 11, revelam 

que 84,2% dos respondentes concordam que existe na empresa uma liberdade de 

expressão, possibilitando aos líderes uma troca de experiências e contribuindo com 

conhecimentos, que podem ser utilizados para o aprimoramento da prestação de 

serviços. Quanto aos resultados dos discordantes e dos que nem concordam e nem 

discordam, estes são 6,6% e 9,2% respectivamente. 

 

 

Figura 11 – Estímulo em compartilhar os conhecimentos  
Fonte: Dados da pesquisa – (MG, março/2021) 
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Considerando a análise por cargo, o resultado quase não se difere, sendo 84,1% entre 

os gerentes e 84,6% entre os superintendentes. Este resultado é muito importante, pois 

é a liderança que é responsável por estimular a instilação do conhecimento na 

organização. Entre os superintendentes não houve nenhum resultado discordante.  

 

Os resultados da questão 2 – “Dentro da CEMIG sou envolvido em discussões 

contendo temas que envolvem assuntos para além do escopo da minha função”, 

apresentados na Figura 12, revelam que 82,9% concordam que há o envolvimento dos 

líderes nas discussões para além do escopo de suas funções. O comportamento dos 

resultados nesta questão foi diferente da anterior. Os discordantes e os que nem 

concordam e nem discordam, são 14,5% e 2,6% respectivamente. 

 

 

Figura 12 - Envolvimento em discussões além do escopo da função. 
Fonte: Dados da pesquisa – (MG, março/2021) 

 

O que chama a atenção nesta questão é a diferença do resultado quando se analisa 

por cargo. Os gerentes que concordam foram 84,1%, muito parecido com o resultado 

global, mas entre os superintendentes o resultado foi 76,9%. Entre os discordantes, os 

resultados foram 12,7% e 23,1% para os gerentes e superintendentes respectivamente. 

Nenhum superintendente respondeu que nem concorda e nem discorda. 

 

Os resultados da questão 3 – “Minha liderança geralmente comunica ideias e valores 

positivos que me estimulam a me sentir bem em relação ao meu cargo”, apresentados 

na Figura 13, apresentam valores muito semelhantes entre o global e os cargos. Os 

resultados são 86,8%, 87,3% e 84,6% para o global, gerentes e superintendentes 

respectivamente. Este bom resultado favorece a instilação do conhecimento na 

organização.  
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Figura 13 – Comunicação de ideias e valores positivos através da liderança  
Fonte: Dados da pesquisa – (MG, março/2021) 

 

Os resultados da afirmativa 4 – “A CEMIG busca me indicar como ter a visão de me 

deslocar do presente para o futuro”, apresentados na Figura 14, revelam na visão global 

76,3% dos respondentes voltados para a concordância e uma distribuição igualitária de 

11,8% entre a discordância e o meio termo. A análise por cargo faz com que o nível de 

concordância dos superintendentes caia para 61,5% e o discordância eleve para 

23,1%. Enquanto o resultado dos gerentes, 79,4% concordam e 9,5% discordam. 

 

 

Figura 14 - A visão de deslocamento do presente para o futuro 
Fonte: Dados da pesquisa – (MG, março/2021) 

 

Este resultado é visto como uma oportunidade de melhoria, pois é importante 

principalmente para possibilitar reações estratégicas frente as mudanças no setor 

elétrico que já estão ocorrendo.  A visão do futuro possibilita ultrapassar as fronteiras 

entre as tecnologias, aprimorando os processos e favorecendo a competitividade da 

empresa. 

 

Os resultados da afirmativa 5 – “A CEMIG disponibiliza recursos para a criação de 
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comunidades de especialistas que desejam compartilhar seus conhecimentos”, 

apresentados na Figura 15, revelam na visão global o pior resultado da pesquisa, onde 

44,7% dos respondentes concordam com a afirmativa e 39,5% discordam.  

 

 

Figura 15 – A disponibilização de recursos para a criação de comunidades de 
especialistas  
Fonte: Dados da pesquisa – (MG, março/2021) 

 

Este resultado chama a atenção em virtude dos demais. Em muitas organizações há 

dificuldades em identificar e criar comunidades de especialistas, estabelecendo 

práticas para documentar e compartilhar o conhecimento. O papel crucial dessa ação 

estratégica para uma organização, é reforçado por Von Krogh et al. (2001, p.13), que 

enfatizam: “a importância das micro comunidades de conhecimento, os pequenos 

grupos dentro das organizações, cujos membros compartilham conhecimentos, assim 

como valores e objetivos comuns”.  

 

Quando se analisa os resultados por cargo, é verificado que 47,6% dos gerentes 

concordam com a afirmativa e 36,5% discordam, enquanto que 30,8% dos 

superintendentes concordam e 53,8% discordam. Este é o único resultado da pesquisa 

em que os discordantes são maioria. Trata-se aqui de um de ponto de melhoria 

importantíssimo, embora poucos ativistas se envolvam diretamente no 

compartilhamento do conhecimento tácito dentro das comunidades, promovendo de 

forma isolada o contexto capacitante adequado.  

 

Considerando o primeiro Capacitador para o conhecimento – Instilar a Visão do 

Conhecimento, objeto das questões 1, 2, 3, 4 e 5, pode-se afirmar que ele é utilizado 

na CEMIG, uma vez que conforme apresentado na Figura 16, das cinco questões, três 
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se encontram com porcentagens bem altas em concordância e duas delas apresentam 

concordâncias razoáveis. Mesmo utilizado, há pontos de atenção e oportunidades de 

melhoria no que tange a visão de futuro e as comunidades de especialistas. É 

importante lembrar que o compartilhamento do conhecimento, através da comunicação 

de ideias pelos líderes é que que fazem com que os demais funcionários da 

organização se sintam instigados a criarem conhecimento.  

 

 

Figura 16 - Resumo dos Resultados sobre o Capacitador 1 - Instilar a Visão do 
Conhecimento 
Fonte: Dados da pesquisa – (MG, março/2021) 

 

Como avigoram Von Krogh et al. (2001), instilar o conhecimento é importante para 

nivelá-lo, justificando conceitos tanto para a sobrevivência quanto para o avanço da 

organização.  

 

Ainda com os resultados obtidos das questões 1, 2, 3, 4 e 5 também foi possível 

identificar o primeiro momento do modelo da Espiral do Conhecimento de Nonaka e 

Takeuchi (1997). Nele ocorre a Socialização, que se refere ao processo de compartilhar 

o conhecimento e a criação do campo de interação que consequentemente, facilita o 

compartilhamento das experiências.  
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5.2.2 Capacitador 2 - Gerenciar as Conversas 

 

Para identificar a presença do Capacitador Gerenciar as Conversas foram utilizadas as 

questões 6, 7, 8 e 9 conforme analisadas neste item. 

 

Os resultados da questão 6 – “Sinto-me a vontade para expressar minhas ideias, 

opiniões e crenças com as pessoas da CEMIG”, apresentados na Figura 17, revelam 

que 86,8% dos respondentes concordam com a afirmativa. Entre os gerentes o 

resultado é 87,3% e entre os superintendentes é 84,6%. O resultado, de certa forma, 

foi o esperado, pois a própria função do cargo de liderança requer esse posicionamento. 

 

 

Figura 17 – Liberdade de expressão das ideias, opiniões e crenças  
Fonte: Dados da pesquisa – (MG, março/2021) 

 

Os resultados da questão 7 –“ Minha liderança estimula discussões baseadas em dados 

do presente com o objetivo de solucionar problemas de forma eficaz”, apresentados 

Figura 18, revelam um resultado médio de 85,5% para a concordância. Como ponto 

positivo da análise destaca-se o resultado de 92,3% para a concordância dos 

superintendentes. Os gerentes obtiveram 84,1% de concordância. 
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Figura 18 - Estímulo das discussões de soluções de problemas pela liderança. 
Fonte: Dados da pesquisa – (MG, março/2021) 

 

Os resultados da questão 8 – “Geralmente participo de discussões de assuntos como 

inovações, processos, serviços e tecnologia e posso manifestar minha opinião”, 

revelam na Figura 19, um resultado global 73,7% para concordância. Os resultados 

concordantes encontram-se mais altos para os superintendentes que apresentam 

resultado de 76,9%. Os gerentes apresentaram o resultado de 73,0%. 

 

 

Figura 19 - Participação de discussões sobre inovações, processos, serviços e 
tecnologia. 
Fonte: Dados da pesquisa – (MG, março/2021) 

 

Os resultados da afirmativa 9 – “Participo de discussões de assuntos que transformam 

em novos conceitos compreensíveis para todos os membros que estavam envolvidos 

na conversa”, apresentados na Figura 20, revelam um resultado global de 85,5% de 

concordância. Desta vez, os resultados concordantes encontram-se mais altos para os 

gerentes, que apresentam resultado de 87,3%. Os superintendentes apresentaram o 

resultado de 76,9% e chama a atenção os 15,4% discordantes dessa classe. 
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Figura 20 – Participação de discussões de novos conceitos compreensíveis para 
todos os membros envolvidos na conversa. 
Fonte: Dados da pesquisa – (MG, março/2021) 

 

Este percentual, destoante dos demais resultados discordantes desta questão se torna 

uma oportunidade de melhoria para os superintendentes. A pouca participação nas 

discussões da alta liderança constitui um ponto de atenção, pois poderá comprometer 

ou limitar a utilização dos conhecimentos gerados na empresa para esse grupo.  

 

Avaliando as respostas obtidas sobre as questões 6, 7, 8 e 9 sobre o Capacitador - 

Gerenciar conversas, conforme representado na Figura 21, nota-se que ele é 

integralmente utilizado na CEMIG. Isso é evidenciado no resultado da pesquisa, onde 

este Capacitador apresenta o melhor resultado dentre todos. Três das quatro questões 

obtiveram excelentes resultados e um apenas, resultado concordante razoável. É o 

ponto forte da organização. 

 

 

Figura 21 - Resumo dos Resultados sobre o Capacitador 2 - Gerenciar conversas 

Fonte: Dados da pesquisa – (MG, março/2021) 
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A primeira questão do capacitador reforça que a CEMIG possui um ambiente que 

favorece a expressão de ideias para a sua liderança. Silva (2013) afirma que a 

expressão é o pontapé inicial para que ocorra o gerenciamento das conversas e a          

formação das micro comunidades, 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 et al. (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.  

 

Importante reforçar que Von Krogh et al. (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. 

 

5.2.3 Capacitador 3 - Mobilizar os ativistas do conhecimento 

 

Para identificar a presença do Capacitador Mobilizar os Ativistas do Conhecimento, 

foram utilizadas as questões 10,11, 12 e 13 conforme analisadas neste item. 

 

Os resultados da questão 10 –“ As conversas que participo na CEMIG me inspiram para 

ampliar conceitos e a formular novas ideias”, apresentados na Figura 22, demonstram 

resultados globais positivos com 88,2% para a concordância. Os melhores resultados 

para concordância encontram-se com os gerentes com resultado de 88,9% seguido dos 

superintendentes com 84,6%. Enfatiza-se os discordantes entre esses últimos com 

resultado de 15,4% e nenhum ‘nem concordo nem discordo’.  
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Figura 22 – Inspiração para ampliar conceitos e a formular novas ideias através das 
conversas. 
Fonte: Dados da pesquisa – (MG, março/2021) 

 

Este resultado foi positivo e reforça que as conversas realizadas na CEMIG favorecem 

a criação de conceitos, possibilitando a formação de novas ideias. 

 

Os resultados da questão 11 – “Percebo que a CEMIG estimula as pessoas para 

desenvolverem conceitos e criações e novas criações”, apresentados na Figura 23, 

revelam na avaliação global 69,7% de concordância, um ponto de atenção para a 

organização. O maior percentual de concordância encontra-se nos respondentes de 

nível gerencial que apresenta um resultado de 71,4%, enquanto que os 

superintendentes apresentaram um resultado menor de 61,5%. Ainda, entre os 

gerentes, os que discordam e os que ‘nem concordo nem discordo’ resultam em 14,3% 

cada um. Entre os superintendentes, a discordância alcançou os 23,1%. 

 

 

Figura 23 – Estímulo para o desenvolvimento de conceitos e criações. 

Fonte: Dados da pesquisa – (MG, março/2021) 
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Os resultados da questão 12 – “A CEMIG prepara as pessoas para realizarem novas 

tarefas que necessitam do conhecimento delas”, apresentados na Figura 24, revelaram 

em seu resultado global 69,7% para a concordância. Este resultado é muito semelhante 

entre os gerentes e superintendentes que apresentam resultados 69,8% e 69,2% 

respectivamente. A mudança de comportamento do resultado nesta questão, é a 

discordância entre os gerentes que alcançou os 17,5% em detrimento aos 15,4% entre 

os superintendentes. 

 

 

Figura 24 – Preparação das pessoas para realizarem novas tarefas. 
Fonte: Dados da pesquisa – (MG, março/2021) 

 

 

Com base no resultado apresentado, pode-se afirmar que a CEMIG tem foco no 

desenvolvimento profissional de sua liderança, mas precisa atentar porque 

aproximadamente 30% dela discorda ou não soube opinar sobre o tema, por se tratar 

de um público formador de opinião na organização. 

 

Os resultados da questão 13 – “Vejo ações que estimulam a criação de conhecimento 

na CEMIG”, representados na Figura 25 demonstram em seu resultado global 68,4% 

de concordância. Na análise por cargo, como nos itens anteriores desse capacitador, 

os resultados encontram-se equilibrados, com maiores resultados para a concordância 

para os superintendentes, apresentando um resultado de 69,2%. Mas chama a atenção 

nesta questão o alto resultado no quesito ‘nem concordo nem discordo’, onde 

apresentou 23,1% para os superintendentes e 17,5% para os gerentes.    
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Figura 25 – Ações que estimulam a criação de conhecimento na CEMIG. 
Fonte: Dados da pesquisa – (MG, março/2021) 

 

 

Considerando os resultados do terceiro Capacitador para o conhecimento – Mobilizar 

os Ativistas do Conhecimento, pode-se afirmar que ele é utilizado na CEMIG conforme 

representado na Figura 26. Obteve-se um resultado positivo à concordância em todas 

as questões 10, 11, 12 e 13. Mas ao mesmo tempo, esse Capacitador obteve índices 

razoáveis ‘nem concordo e nem discordo’ em três das suas questões, o que chama 

atenção, pelo público pesquisado. Esse comportamento indica que os respondentes 

tendem a não confirmar a presença do capacitador, porém também não discordam da 

sua existência.  

 

 

Figura 26 - Resumo dos Resultados sobre o Capacitador 3 - Mobilizar os Ativistas do 
Conhecimento 
Fonte: Dados da pesquisa – (MG, março/2021) 
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Isso mostra que o ambiente organizacional inspira as pessoas a formularem novas 

ideias, mas por algum motivo essa inspiração não é estimulada a ser desenvolvida. Por 

essa razão, aponta-se a identificação desse capacitador como uma oportunidade para 

organização.  

 

Mobilizar os Ativistas do Conhecimento traz um benefício para a Liderança da CEMIG 

e consequentemente para toda a organização, pois proporciona o desenvolvimento de 

novos conhecimentos. 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 et al. (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.  

 

5.2.4 Capacitador 4 - Criar o Contexto Adequado 

 

Para identificar a presença do Capacitador Criar o Contexto Adequado, foram utilizadas 

as questões 14,15, 16 e 17 conforme analisadas neste item.  

 

Os resultados da questão 14 –“Utilizo de espaços virtuais para desenvolver a criação 

do conhecimento na CEMIG” –, representados na Figura 27, revelaram no resultado 

global, um ponto de atenção com 64,5% de concordância contra 14,5% de 

discordância. Ainda se soma a este resultado os 21,1% dos que se posicionaram como 

‘nem concordo e nem discordo’, de forma indiferente diante a afirmação, indicando uma 

experiência neutra. 

 

 

Figura 27 – Utilização de espaços virtuais para o desenvolvimento da criação do 
conhecimento. 
Fonte: Dados da pesquisa – (MG, março/2021) 
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Por parte dos gerentes a concordância aumenta para 73% e entre os superintendentes 

o resultado cai drasticamente para 23,1%. Para esta última classe, mais da metade, 

61,5%, se posicionaram como ‘nem concordo e nem discordo’, talvez demonstrando 

uma baixa percepção sobre o tema. 

 

Os resultados da questão 15 –“Posso ampliar e compartilhar sem restrição, todo 

conhecimento que possuo da CEMIG”, apontados na Figura 28, revelam na análise 

global um índice igual ao da questão anterior, de 64,5%. Na análise por cargo, os 

resultados 65,1% e 61,5% foram identificados para os gerentes e superintendes 

respectivamente. Chama a atenção que, enquanto que os resultados de discordância 

geral e gerencial foram 23,7% e 22,2%, respectivamente, o dos superintendentes 

apresentou um resultado superior de 30,8%. Isso mostra que, quanto mais estratégico 

for o cargo, menos o conhecimento é compartilhado na organização.  

 

 

Figura 28 – Ampliação e compartilhamento sem restrição do conhecimento. 
Fonte: Dados da pesquisa (MG, março/2021) 

 

Os resultados da questão 16 – “Minha liderança me proporciona um grau de autonomia 

que me estimula ser criativo”, representados na Figura 29, no cargo gerencial 

apresentaram tendência a concordância (88,9%) maior que o resultado global (88,2%). 

Essa tendência reforça a presença de uma grande autonomia no corpo gerencial da 

CEMIG para a criação do conhecimento. O resultado entre os superintendentes 

também é expressivo (84,6%), o que evidencia que a liderança da organização tende 

a possibilitar um ambiente estimulante à criatividade. 
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Figura 29 - Grau de autonomia da liderança para a autonomia para ser criativo. 
Fonte: Dados da pesquisa – (MG, março/2021) 

 

Os resultados da questão 16 podem ser consequências da busca, do patrocínio através 

da liderança de dois dos valores da CEMIG apresentados no Capítulo 4: 

Comprometimento - Agir com responsabilidade, entusiasmo, dedicação e pro atividade 

e Inovação - Ser criativo e buscar novas soluções para os desafios da empresa.   

 

Os resultados da questão 17 –“ Sinto-me em um ambiente de apoio para dividir meus 

conhecimentos”, representados na Figura 30, em termos gerais, se apresentam de 

forma positiva, com 92,1% de concordância. Na análise por cargo, o resultado gerencial 

foi 93,7% e o dos superintendentes foi 84,6%.  

 

 

Figura 30 - Existência de um ambiente de apoio para compartilhar os conhecimentos. 

Fonte: Dados da pesquisa – (MG, março/2021) 

 

Este resultado favorece um ambiente equilibrado na liderança para o compartilhamento 

do conhecimento. Os resultados mais altos novamente foram encontrados nos gerentes 

que obtiveram resultado acima do global. 
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A partir das respostas de todas as questões que avaliam o Capacitador 4 – Criar o 

Contexto Adequado, sendo elas 14, 15, 16 e 17, conforme apresentado na Figura 31, 

é possível afirmar que esse contexto existe na CEMIG, pois das quatro questões, duas 

se encontram com percentuais bem altas em concordância e duas delas apresentam 

concordâncias razoáveis. Consegue-se evidenciar, por parte da liderança que há 

ambiente propício à interação entre eles. Basta saber se esse conhecimento pode ser 

difundido para toda organização.  

 

 

Figura 31 - Resumo dos Resultados sobre o Capacitador 4 - Criar o Contexto  
Fonte: Dados da pesquisa – (MG, março/2021) 

 

Von Krogh et al. (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 et al. (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. 

 

Segundo Silva (2013), o conhecimento pode ser criado de forma individual ou coletiva, 

caso contrário, será apenas uma interação social. Ainda, Davenport e Prusak (1998) 

afirmam que nas organizações o conhecimento se produz na mente das pessoas e, à 
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medida que são estimulados pelo ambiente, vão se disseminando. Nonaka e Takeuchi 

(1997) complementam que é através da expansão de contextos de interação entre os 

indivíduos que o conhecimento se torna transmissível, passando de tácito para 

explícito. 

 

5.2.5 Capacitador 5 - Globalizar o Conhecimento Local 

 

Para identificar a presença do Capacitador Globalizar o Conhecimento Local, foram 

utilizadas as questões 18,19, 20 e 21 conforme analisadas neste item. 

 

Os resultados da questão 18 –“Percebo conhecimentos locais de outros órgãos 

divulgados no órgão onde trabalho”, representados na Figura 32, revelam na avaliação 

global 73,7%% de concordância e 11,8% de discordância. Porém na análise por cargo, 

os superintendentes performaram 69,2% e 15,4% concordância e discordância 

respectivamente. Os resultados gerenciais se parecem muito com os globais. 

 

 

Figura 32 – Divulgação de conhecimentos entre órgãos. 
Fonte: Dados da pesquisa – (MG, março/2021) 

 

Os resultados da questão 19 –“ Participo de treinamentos na CEMIG que são criados 

pela UniverCEMIG”, representados na Figura 33, revelam na visão global 82,9% de 

concordância. Na análise por cargo, o corpo gerencial apresentou uma concordância 

de 85,7% e os superintendentes, 69,2%. Esse último resultado, apresentou-se menor 

devido que a UniverCEMIG é pouco utilizada para cargos da alta liderança. 
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Figura 33 - Participação de treinamentos na UniverCEMIG. 
Fonte: Dados da pesquisa – (MG, março/2021) 

 

Os resultados da questão 20 –“ Minha liderança expõe o meu conhecimento para outros 

pontos da CEMIG”, representados na Figura 34, revelam no resultado global 81,6% de 

concordância. Nesta questão, o cargo que apresenta um resultado maior que o global 

é o de superintendente (84,6%) perante o dos gerentes (81%). Nenhum 

superintendente respondeu ‘nem concorda e nem discorda’.  

 

 

Figura 34 – Exposição do conhecimento pela liderança para outras áreas.  
Fonte: Dados da pesquisa – (MG, Março/2021) 

 

Os resultados da questão 21 –“ Visito outras unidades da CEMIG com o objetivo de 

adquirir e receber novos conhecimentos”, representados na Figura 35, apresentam no 

critério global 56,6% de concordância. O que chama a atenção nessa questão é o 

resultado de 22,4% de discordância e 21,1% de ‘nem concorda e nem discorda’. A 

análise por cargo é bem semelhante. Dessa forma, percebe-se que as visitas da 

liderança a outras unidades da CEMIG não é uma prática difundida de forma 

equilibrada.  
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Figura 35 – Visitas a outras unidades da CEMIG. 
Fonte: Dados da pesquisa – (MG, Março/2021) 

 

Numa avaliação geral do Capacitador 5 - Globalizar o Conhecimento Local, conforme 

representado na Figura 36, em relação às questões utilizadas 18, 19, 20 e 21, é possível 

afirmar que esse contexto existe na CEMIG, pois das quatro questões, três encontram 

com percentuais altas em concordância, e apenas uma apresenta concordância 

razoável.  

 

 

Figura 36 - Resumo dos Resultados sobre o Capacitador 5 - Globalizar o 
Conhecimento Local 
Fonte: Dados da pesquisa – (MG, março/2021) 

 

Conforme citado por Von Krogh et al. (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 CEMIG, como a pesquisa foi 
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aplicada apenas à liderança, e como a organização é ampla territorialmente e 

culturalmente, a globalização faz-se necessária, e por isso, revela-se como um desafio.  

 

Após a identificação e análise dos capacitadores do conhecimento, no próximo item, 

passa-se à análise das Estratégias de Sobrevivência e Avanço na CEMIG. 

 

5.3 Estratégias de sobrevivência e avanço  

 

As questões 22 a 33 contidas no Apêndice A foram responsáveis por responder ao 

Objetivo de mapear as estratégias de sobrevivência e avanço na CEMIG considerando 

o grau de concordância apresentado pelos respondentes. Para as estratégias de 

sobrevivência e avanço, assim como para os capacitadores do conhecimento 

presentes, os itens do questionário foram mensurados pelo grau de concordância de 

uma escala de mensuração Likert. As médias dos resultados padronizados estão 

apresentados na Tabela 6.  

 

Observa-se nesta Tabela que as questões utilizadas para identificar a presença das 

estratégias de sobrevivência e avanço de acordo com o grau de concordância para as 

afirmativas, estão com uma média entre 2,6 e 4,1. O desvio padrão médio apresentado 

entre estratégias de sobrevivência e avanço foi equivalente a 0,5, indicando uma 

homogeneidade nas respostas. Assim como ocorreu no item 5.2, foi identificada uma 

baixa Amplitude apresentada entre todos os resultados gerais que compõem o 

mapeamento das estratégias de sobrevivência e avanço, equivalente a 1,4, 

evidenciando uma baixa variabilidade dos dados da amostra. Esta baixa amplitude fica 

ainda mais evidente quando estratificada por estratégia, onde a de Avanço, é de apenas 

0,6.  

 

No mapeamento das estratégias de sobrevivência e avanço as médias das questões 

apresentaram resultados abaixo de 3,0, que representam discordância total ou parcial 

das afirmativas. 

 

Analisando a média de todas as questões para identificação de cada estratégia de 

sobrevivência e avanço, as que possuem maior propensão à concordância foram a 

questão 27 –“ A atuação da minha liderança visa ações de longo prazo” e questão 22 – 
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“A empresa possui um bom posicionamento de mercado em comparação aos 

concorrentes” com o resultado médio de 4,1 e 4,0, respectivamente. Estes resultados 

se mostram como pontos fortes para a organização, pois apontam que a mesma possui 

uma liderança focada, tanto na sobrevivência no presente, como no avanço em uma 

visão a longo prazo. Mesmo atuando em um mercado monopolista, a organização, 

frente aos desafios do novo modelo do setor energético brasileiro, preocupa-se com os 

concorrentes e busca sempre inovar os seus serviços. 

 

Dentre os resultados mais próximos para nem concordo e nem discordo, destaca-se a 

questão 26 – “A CEMIG retém o valor e a singularidade dos conhecimentos da empresa 

e ao mesmo tempo os defende contra tentativas de imitação ou substituição pelos 

concorrentes”, com o resultado de 3,0 para média. Um ponto de atenção para esta 

questão, é a provável baixa percepção sobre o tema 

 

Com resultado de 2,6, a questão 23 – “A atuação da minha liderança concentra somente 

nas necessidades imediatas, focando suas atividades em questões pontuais do 

presente” apresentou o índice mais baixo na média entre todas as questões. Este 

resultado sinaliza uma atuação da liderança focada nas tomadas de decisões a médio 

e longo prazo na organização, o que é uma preocupação positiva com o avanço da 

instituição. 

 

Tabela 6 - Estatísticas Descritivas das Estratégias 

 MÉDIA 
DESVIO 
PADRÃO 

AMPLITUDE 

IDENTIFICAÇÃO GERAL DAS ESTRATÉGIAS DE 
AVANÇO E SOBREVIVÊNCIA 

3,5 0,5 1,4 

ESTRATÉGIA DE SOBREVIVÊNCIA 3,2 0,6 1,4 

22 
A empresa possui um bom posicionamento 
de mercado em comparação aos 
concorrentes.  

4,0 0,9 ---- 
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23 

A atuação da minha liderança concentra 
somente nas necessidades imediatas, 
focando suas atividades em questões 
pontuais do presente.  

2,6 1,3 ---- 

24 

Em geral percebo que a CEMIG busca 
dificultar a entrada de novos concorrentes no 
mercado, utilizando seu conhecimento e 
experiência como ferramenta capaz de 
atender suas necessidades.  

2,7 1,2 ---- 

25 

A CEMIG conhece as suas atuais fontes de 
vantagem competitiva e como aprimorá-las 
para sustentar essa vantagem competitiva ao 
longo do tempo.  

3,7 1,0 ---- 

26 

A CEMIG retém o valor e a singularidade dos 
conhecimentos da empresa e ao mesmo 
tempo os defende contra tentativas de 
imitação ou substituição pelos concorrentes.  

3,0 1,0 ---- 

ESTRATÉGIA DE AVANÇO 3,7 0,2 0,6 

27 
A atuação da minha liderança visa ações de 
longo prazo.  

4,1 1,0 ---- 

28 

Visando melhorias no negócio, a CEMIG 
procura reforçar seus pontos fortes e 
desenvolver seus pontos fracos em relação 
ao seu conhecimento organizacional.  

3,8 0,9 ---- 

29 
Percebo que a CEMIG possui processos de 
desenvolvimento para novos negócios e 
serviços.  

3,6 1,1 ---- 

30 

Em geral a CEMIG possui características 
diferenciadas de experiências adquiridas nos 
negócios atuais para criação de negócios 
futuros.  

3,9 0,9 ---- 

31 
Percebo que CEMIG possui a formação de 
alianças estratégicas com instituições de 
pesquisa e tecnologia.  

3,6 1,0 ---- 

32 

Percebo que a CEMIG possui ações para 
diminuir os impactos gerados por ameaças 
de mudanças contínuas de posicionamento 
do produto-mercado no ambiente competitivo 
que ela se encontra.  

3,4 1,0 ---- 
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33 

A CEMIG 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.  

3,5 0,9 ---- 

Fonte: Dados da pesquisa – (MG, março/2021) 

 

A análise que será apresentada a seguir mantém a mesma formatação utilizada para a 

avaliação dos capacitadores, contendo os resultados percentuais das respostas de 

todos os respondentes e a devida análise das mesmas.  

 

5.3.1 As estratégias de sobrevivência  

 

Para identificar a presença da estratégia de sobrevivência, foram utilizadas as questões 

22, 23, 24, 25 e 26 conforme analisadas neste item. 

 

Os resultados da questão 22 – “A empresa possui um bom posicionamento de mercado 

em comparação aos concorrentes”, apresentados na Figura 37, revelam um ótimo grau 

de concordância (81,6%) na avaliação global contra apenas 7,9% de discordância. Na 

análise por cargo, os superintendentes apresentaram um resultado mais incisivo. Os 

concordantes deste nível foram 84,6% e 15,4% discordantes, e ainda nenhum resultado 

nem concordo e nem discordo. Os gerentes apresentaram a mesma positividade, com 

percentuais muito semelhantes com os globais.  

 

 

Figura 37 - Posicionamento de mercado em comparação aos concorrentes. 
Fonte: Dados da pesquisa – (MG, março/2021) 

 

Em uma análise geral, considera-se esse resultado como um ponto de destaque a favor 
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da CEMIG, uma vez que um bom posicionamento de mercado é fator central da 

sobrevivência de uma organização (VON KROGH; ICHIJO; NONAKA, 2001).  

 

Os resultados da questão 23 –“ A atuação da minha liderança concentra somente nas 

necessidades imediatas, focando suas atividades em questões pontuais do presente”, 

representados na Figura 38, revelam no resultado global 31,6% de tendência a 

concordância e os discordantes resultam em 59,2%. Entre os gerentes os números 

discordantes saltam para 60,3% e para os superintendentes, performam em 53,8%.  

 

 

Figura 38 - Atuação da liderança em questões pontuais do presente. 
Fonte: Dados da pesquisa – (MG, março/2021) 

 

O resultado mostra que a atuação da liderança está preocupada com as necessidades 

a médio e longo prazo da organização. A atuação da média liderança, os gerentes, 

possuem mais visão a longo prazo do que a alta liderança. Aqui se encontra uma 

oportunidade de melhoria para a organização.  

 

Esse resultado chama a atenção, pois, Von Krogh et al. (2001) afirmam que os gerentes 

sempre tendem a abordarem, de forma mais enfática, as práticas de sobrevivência, 

mas isto se dá por motivos racionais baseados em situações concretas de medo, 

ansiedade e ameaça à autoimagem. Várias podem ser as razões que justifiquem essa 

opção a primeiro momento e de fato em ambientes estáveis a empresa consegue 

prosperar apenas com estratégias de sobrevivência. 

 

Os resultados da questão 24 –“Em geral percebo que a CEMIG busca dificultar a 

entrada de novos concorrentes no mercado, utilizando seu conhecimento e experiência 
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como ferramenta capaz de atender suas necessidades”, representados na Figura 39, 

revelam no olhar global 26,3% de tendência a concordância. Chama a atenção nesta 

questão que, entre as três alternativas, a concordância é o menor percentual. Os 

discordantes apresentaram resultado de 46,1% e os que opinaram por nem concordo 

e nem discordo foram 27,6%. Na análise por cargo, os gerentes discordam em 47,6%. 

Entre os superintendentes os percentuais se assemelham muito entre sim, sendo o 

maior deles, 38,5% de discordantes.  

 

 

Figura 39 – A percepção do conhecimento como barreira de entrada de novos 
concorrentes no mercado. 
Fonte: Dados da pesquisa – (MG, março/2021) 

  

A CEMIG, por ser detentora de uma concessão de geração, transmissão e distribuição 

de energia se vê em uma posição confortável em relação aos novos entrantes no seu 

negócio. Mas, de acordo com Von Krogh et al. (2001), as estratégias de sobrevivência 

buscam dificultar a entrada de novos concorrentes no mercado, preparam a empresa 

para reagir e se planejar previamente aos possíveis substitutos de seus serviços. E 

como já mencionado, com o novo modelo de comercialização de energia, este 

paradigma poderá ser quebrado. 

 

Os resultados da questão 25 – “A CEMIG conhece as suas atuais fontes de vantagem 

competitiva e como aprimorá-las para sustentar essa vantagem competitiva ao longo 

do tempo” –, representados na Figura 40, apresentam na análise global um percentual 

de 67,1% de concordância. Entre os gerentes, este resultado é maior do que o global 

(68,3%) e entre os superintendentes, o resultado foi de 61,5%.  
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Figura 40 – O conhecimento das fontes de vantagem competitiva e como aprimorá-
las ao longo do tempo. 
Fonte: Dados da pesquisa – (MG, março/2021) 

 

Este resultado mostra uma razoabilidade em relação a concordância da liderança 

quanto ao conhecimento das vantagens competitivas da organização, mas evidencia 

um ponto de melhoria, pois muitos se posicionaram em uma posição indiferente diante 

da afirmação, indicando uma experiência neutra sobre o tema. 

 

Os resultados da questão 26 – “A CEMIG retém o valor e a singularidade dos 

conhecimentos da empresa e ao mesmo tempo os defende contra tentativas de 

imitação ou substituição pelos concorrentes” –, representados na Figura 41, 

apresentam um ponto de atenção em relação ao alto índice de respondentes que se 

posicionaram como nem concordo e nem discordo, com resultado de 38,2%. Este 

resultado sinaliza uma provável baixa percepção sobre o tema.  

 

 

Figura 41 - A retenção do valor e a singularidade dos conhecimentos da empresa. 
Fonte: Dados da pesquisa – (MG, março/2021) 
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De fato, a CEMIG não possui concorrentes que ofereçam produtos/serviços substitutos 

que impactam diretamente no seu negócio a curto prazo. Na análise global, houve um 

percentual de 32,9% de concordância e 28,9% de discordância. Entre os gerentes e 

superintendentes, os resultados foram muito semelhantes.  

 

Numa análise geral, a partir dos resultados com baixo índice de concordância na 

maioria das questões apresentadas nas questões 22, 23, 24, 25 e 26 representados na 

Figura 42, considera- se que na CEMIG as estratégias de sobrevivência existem, mas 

estão pouco difundidas. 

 

 

Figura 42 - Resumo dos Resultados sobre estratégias de sobrevivência 

Fonte: Dados da pesquisa – (MG, março/2021) 

 

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 CEMIG possui um bom posicionamento de mercado, talvez, pela natureza 

monopolista do seu negócio.  

 

Para Von Krogh et al. (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 
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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. 

 

Porém, a atuação da liderança não está focada nas necessidades imediatas e sim, a 

médio e longo prazo. Ainda, como já mencionado, a organização não possui 

concorrentes diretos, motivo pelo qual os resultados quanto à utilização do 

conhecimento atual para impedir a entrada de novos concorrentes, foram baixos. Este 

resultado é um ponto crucial de melhoria, pois, de acordo com Von Krogh et al. (2001), 

o objetivo da estratégia de sobrevivência para as organizações é garantir o domínio 

sobre o cenário atual dos negócios, principalmente assumindo um bom posicionamento 

de mercado em comparação com os concorrentes. 

 

5.3.2 As estratégias de avanço 

 

Para identificar a presença da estratégia de avanço, foram utilizadas as questões 27, 

28, 29, 30, 31, 32 e 33 conforme analisadas neste item. 

 

Os resultados da questão 27 – “A atuação da minha liderança visa ações de longo 

prazo”, apresentados na Figura 43, na visão global são positivos para concordância, 

pois os resultados somam 80,3%. Na análise por cargo, os gerentes obtiveram 77,8% 

de concordância, enquanto que os superintendentes alcançaram os 92,3%, sendo este 

o maior percentual de toda a pesquisa.  

 

 

Figura 43 - A atuação da liderança visando ações de longo prazo. 
Fonte: Dados da pesquisa – (MG, março/2021) 
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Este resultado reforça o resultado da questão 23, em que fica evidenciado que a 

liderança da organização tem foco na tomada de decisões a médio e longo prazo. 

Destacam-se positivamente também os baixos percentuais para ‘nem concordo nem 

discordo’, demonstrando que boa parte dos respondentes possui opinião formada sobre 

o assunto. Para os superintendentes, por exemplo, esse índice ficou zerado. 

 

Os resultados da questão 28 – “Visando melhorias no negócio, a CEMIG procura 

reforçar seus pontos fortes e desenvolver seus pontos fracos em relação ao seu 

conhecimento organizacional”, apresentados na Figura 44, apresentam na análise 

global um percentual para a concordância de 72,4%. Na análise por cargo, o resultado 

concordante foi de 71,4% para os gerentes e de 76,9% para os superintendentes, este 

último, maior que o resultado global.  

 

 

Figura 44 – Reforço dos pontos fortes e desenvolvimento dos pontos fracos.  
Fonte: Dados da pesquisa – (MG, março/2021) 

 

A análise em geral da questão 28 demonstra que a procura pela melhoria no 

desenvolvimento de pontos fracos e o fortalecimento dos pontos fortes são práticas 

presentes na liderança da organização, e constituem ponto fundamental para o seu 

avanço. 

 

Os resultados da questão 29 – “Percebo que a CEMIG possui processos de 

desenvolvimento para novos negócios e serviços” –, apresentados na Figura 45 

revelam no resultado global 68,4% de concordância contra 18,4% de discordância. Na 

análise por cargo, a concordância dos superintendentes chamou a atenção por 

apresentar um resultado bem menor (53,8%) e de discordância, 38,5%.   
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Figura 45 - Processos de desenvolvimento para novos negócios e serviços. 
Fonte: Dados da pesquisa – (MG, março/2021) 

 

Entre os gerentes, o nível de concordância sobe para 71,4%, mas iguala-se na 

discordância e nem concordo e nem discordo em 14,3%. Esse resultado é importante 

para a organização, pois, segundo Von Krogh et al. (2001, p. 97), constituem 

estratégias de avanço: criação de novo conhecimento e novo produto ou serviço com 

características únicas e também alavancagem adquirida nos negócios existentes para 

a criação de novos negócios. 

 

Os resultados da questão 30 – “Em geral a CEMIG possui características diferenciadas 

de experiências adquiridas nos negócios atuais para criação de negócios futuros”, 

representados Figura 46 revelam que na visão global 78,9% dos respondentes tendem 

a concordar. Na análise por cargo a concordância se manteve com percentuais 

próximos em todas as categorias de respondentes.  

 

 

Figura 46 - Experiências nos negócios atuais para criação de negócios futuros. 
Fonte: Dados da pesquisa – (MG, março/2021) 
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Um destaque, o resultado destoante de discordância dos superintendentes de 15,4% 

em detrimento dos 7,9% e 9,2% dos gerentes e do global respectivamente. 

Consequentemente, o percentual de nem concordo e nem discordo dos 

superintendentes foi baixa, evidenciando maior presença de opinião formada destes 

respondentes sobre a criação de negócios futuros na empresa. 

 

Os resultados da questão 31 – “Percebo que CEMIG possui a formação de na Figura 

47, revelam no resultado global para a concordância de 61,8%.  Entre os gerentes, este 

resultado se apresentou melhor (63,5%), mas entre os superintendentes ele cai para 

53,8% e apresentando um alto índice de 30,8% de nem concordo e nem discordo. Este 

último resultado, evidencia que a alta liderança não possui opinião formada sobre o 

assunto.  

 

 

Figura 47 - Alianças estratégicas com instituições de pesquisa e tecnologia. 
Fonte: Dados da pesquisa – (MG, março/2021) 

 

Um ponto de melhoria para a organização, pois para o desenvolvimento de novos 

negócios com base em conhecimento existente, o objetivo estratégico da empresa deve 

criar novas plataformas de negócio. Essa operação é facilitada com a formação de 

alianças estratégicas, que proporcionará o contexto capacitante adequado para novos 

negócios entre organizações. 

 

Os resultados da questão 32 – “Percebo que a CEMIG possui ações para diminuir os 

impactos gerados por ameaças de mudanças contínuas de posicionamento do produto-

mercado no ambiente competitivo que ela se encontra”, representados na Figura 48, 

revelam na visão global 57,9% de porcentagem para a concordância. Os resultados 
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globais e gerenciais são muito semelhantes. A concordância dos superintendes 

apresentam resultado de 69,2%.  Para esta questão os resultados de nem concordo 

nem discordo apresentam uma semelhança na casa dos 20%, o que pode ser 

interpretado de duas maneiras: ou a liderança não possui opinião formada sobre o 

assunto, ou talvez demonstre uma baixa percepção sobre o tema. 

 

 

Figura 48 – Percepção de ações para diminuir os impactos das mudanças contínuas 
do ambiente. 
Fonte: Dados da pesquisa – (MG, março/2021) 

 

Os resultados da questão 33 – “A CEMIG 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”, representados na Figura 49, 

revelam 60,5% dos respondentes concordam com a afirmativa. Na análise por cargo, 

os gerentes concordam em 57,1% do seu total e os superintendentes, 76,9%.  

 

 

Figura 49 – Busca de maneiras para influenciar a evolução do setor e seu poder de 
negociação  
Fonte: Dados da pesquisa – (MG, março/2021) 
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Dois pontos chamam a atenção para esta questão. Primeiro, 25% dos respondentes 

responderam que nem concordo nem discordo, mostrando que a liderança não possui 

opinião formada sobre o assunto. Segundo, nenhum superintendente discordou da 

afirmativa.   

 

Avaliando de forma geral as respostas obtidas por meio das questões 27, 28, 29, 30, 

31, 32 e 33 sobre as estratégias de avanço, conforme apresentado na Figura 50, pode-

se afirmar que a CEMIG, na percepção da sua liderança, evidencia sua preocupação 

em desenvolver essas estratégias. Todas as sete questões utilizadas apresentaram 

resultados favoráveis para concordância, algumas em percentuais mais altos e as 

demais com grande equilíbrio para concordância na análise por cargo.  

 

 

Figura 50 - Resumo dos Resultados sobre estratégias de avanço 
Fonte: Dados da pesquisa – (MG, março/2021) 

 

Esse resultado evidencia que o avanço do negócio da organização é uma preocupação 

da liderança. É importante lembrar que Von Krogh et al. (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.  
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Ainda, segundo Von Krogh et al. (2001), as estratégias de avanço buscam vislumbrar 

aspectos do ambiente atual de negócios com a intenção de promover o domínio sobre 

o ambiente futuro, esboçam a maneira como a empresa seria capaz de influenciar a 

evolução do setor, com o objetivo de aumentar seu poder de negociação com clientes 

e fornecedores potenciais. As estratégias de avanço identificam quais são os principais 

concorrentes e as possíveis reações deles diante das iniciativas adotadas pela 

organização. 

 

Complementando, na Figura 51 é apresentada uma visão geral das questões de 1 a 

33, considerando a ordem de maior concordância para a de maior discordância, onde 

é possível apontar alguns destaques, como:  

 

• Os pontos mais fortes na organização estão no ambiente organizacional, propício 

e de autonomia entre os líderes para a criação do conhecimento.  

• Os pontos que merecem uma atenção especial devido a imparcialidade, aqueles 

com resposta de ‘nem concordo nem discordo’ diz respeito a concorrência, 

serviços/produtos substitutos e evolução do seu setor de atuação.  

• Os pontos de melhoria tratam-se na atuação a curto prazo da liderança, com ações 

mais imediatas, no tocante do tema concorrência novamente e a não 

identificação/utilização de comunidades de especialistas para compartilhar o 

conhecimento. 
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Figura 51 - Visão geral das questões 1 a 33 
Fonte: Dados da pesquisa – (MG, março/2021) 

 

Após a análise das estratégias de sobrevivência e avanço, no próximo item, passa-se 

a verificação, na percepção da alta administração, se os capacitadores do 

conhecimento na CEMIG contribuem para sua competitividade. 

 

5.4 Capacitadores do conhecimento e Competitividade 

 

Para atender ao terceiro objetivo específico da dissertação, foi realizada a última etapa 

da coleta de dados, que foi a aplicação de um segundo questionário a um dos 

superintendentes da CEMIG. Este questionário foi focado na pesquisa quantitativa e 
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teve como objetivo avaliar a contribuição dos capacitadores do conhecimento para a 

competitividade. 

Devido ao momento de pandemia no país, o superintendente preferiu responder a 

pesquisa por escrito, com base em um questionário aberto constante do Apêndice B. 

 

Foi relatado ao gestor, que, considerando os resultados da pesquisa quantitativa, já 

apresentada nos itens 5.2 e 5.3, os respondentes em geral tenderam a não confirmar, 

porém também não discordar que a CEMIG cria um ambiente favorável à troca de 

experiências incentivando a criação do conhecimento. Seguem as perguntas 

formuladas e respostas obtidas. 

 

a. Em sua opinião, de que forma você identifica que a CEMIG precisa incentivar 

essa criação do conhecimento?  

R: A CEMIG deve fomentar o desenvolvimento de P&Ds, intensificar a realização 

de benchmarking com empresas do setor e premiar empregados que 

apresentem inovações nos processos. 

 

b. É possível perceber que isso é fundamental para a competitividade dela?  

R: Sim, pois num mercado tipo monopólio igual a CEMIG está inserida, é 

importante o desenvolvimento interno de novas práticas. 

 

As respostas do superintendente estão de acordo com Davenport e Prusak (1997) que 

afirmam que a valorização 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. 

 

Foi também contextualizado ao superintendente que, considerando a análise geral 

realizada, os Gerentes demonstraram ser mais conscientes da importância do 

conhecimento que os Superintendentes. Seguem as perguntas formuladas e respostas 

obtidas. 
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c. Em sua opinião, o que pode ser feito para “instilar a visão do conhecimento” de 

forma equilibrada para toda alta e média gerência da CEMIG?  

R: Penso que a comparação de resultados entre empresas pode levar os 

gestores da CEMIG a ver que precisamos melhorar. 

 

d. O que e como a CEMIG poderia “instilar a visão do conhecimento” para toda a 

sua força de trabalho?  

R: Intensificar a realização de benchmarkings. 

 

Para Bogetoft (2011), avaliações relativas de performance ou benchmarking, consistem 

na comparação sistemática da performance de uma firma com a de outras. O 

benchmarking pode ser utilizado em diferentes situações, por exemplo para realizar 

comparações intra organizacionais, quando uma sede deseja promover eficiência em 

custos em suas diferentes subunidades. 

 

Ainda, 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.  

 

Considerando que a inovação é um fator que garante a competitividade e que a CEMIG 

demonstrou resultados medianos na pesquisa quantitativa que sinalizam que ela 

precisa inovar mais em processos e serviços, foram formuladas as seguintes perguntas 

e respectivas respostas. 

 

e. Como você percebe que a CEMIG lida com a inovação? 

R: A CEMIG já investiu muito em inovação, que deu bons resultados, mas agora 

é preciso arrumar a casa e usufruir desses conhecimentos através da sua 

aplicação. Temos muitos problemas de aplicação de novos métodos, 

principalmente por causa das restrições impostas pela TI. 

 

f. É possível identificar alguns exemplos de inovação radical e diferenciada 

realizada dentro da . que contribui para sua competitividade? 

R:O Programa Luz para Todos inovou ao atender os clientes na forma de turn 
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key conseguindo atender um número muito maior do que se fosse fazer as obras 

nos contratos da CEMIG. 

 

Conforme afirmam Von Krogh et al.(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. 

 

Foi contextualizado ao superintendente que a questão “Minha liderança me proporciona 

um grau de autonomia que me estimula ser criativo.” apresentou a maior porcentagem 

de concordância dentre todas as questões pesquisadas. Segue a pergunta formulada 

e resposta obtida. 

 

g. Em sua opinião, o que contribui para que CEMIG tenha esse resultado? 

     R:O DNA da CEMIG sempre foi de inovação, mas isso tem diminuído por causa 

das pressões por resultados. É um ponto de atenção. 

 

Considerando a resposta apresentada, é possível identificar que a CEMIG é uma 

empresa que busca a inovação, mas está limitada a investimentos nesta área devido 

ao não aproveitamento em esforços passados. E devido a um novo cenário que a 

organização está inserida, ela precisa se reorganizar, para depois continuar a investir 

em inovação. 

 

Conforme relatado pelo superintendente quanto a identificação de um ponto de atenção 

nesta redução em investimentos em inovação vai de encontro com o 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”. 

 

Foi exposto ao superintendente que, dentre os resultados, a CEMIG apresentou uma 

oportunidade para o uso de espaços virtuais a fim de proporcionar a aprendizagem e 

formação de conhecimento. Segue a pergunta formulada e resposta obtida. 
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h. De acordo com seu ponto de vista, como isso pode ser melhorado e contribuir 

para a competitividade da CEMIG? 

R: A UniverCEMIG inovou ao levar conhecimento nessa plataforma virtual, mas 

é preciso transformar os treinamentos que, na maioria, tem pouco apelo visual 

e, às vezes, cansativo. 

 

A resposta apresentada pelo superintendente reforça a necessidade de melhoria para 

o uso de espaços virtuais no compartilhamento do conhecimento evidenciado na 

pesquisa quantitativa. Segundo Silva (2013), 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 nas 

organizações.  

 

Para Von Krogh et al (2001), um ponto importante para o desenvolvimento do 

Capacitador 4 - Criar o Contexto Adequado é romper as barreiras físicas, culturais, 

organizacionais e gerenciais que podem comprometer a eficácia do conhecimento.  

 

Por fim, para efeito de exemplicação, foi formulada a questão abaixo que é seguida de 

sua resposta.  

 

i. Cite algumas ações desenvolvidas pela CEMIG para garantir a sua 

sobrevivência e o seu avanço no mercado competitivo de energia. 

R: Melhoria contínua do DEC - Duração Equivalente de Interrupção por Unidade 

Consumidora, um indicador coletivo de continuidade medido pela ANEEL, e 

investimentos massivos em renovação dos ativos, que estão bastante 

envelhecidos. 

 

A organização passou nos últimos anos por muitas mudanças na forma de conduzir a 

sua gestão. Foco no resultado e na eficiência foi incorporado afim de quebrar o 

paradigma de empresa estatal ineficiente. Uma renovação nos ativos jamais vista foi 

principiada com vistas ao retorno da remuneração da tarifa energética, conforme 

modelo regulador.  
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5.5 Discussão dos resultados 

 

De acordo com Von Krogh et al (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 geral desta 

pesquisa, buscou-se identificar os capacitadores do conhecimento e analisar suas 

contribuições para as estratégias de sobrevivência e avanço e para a competitividade 

da CEMIG. Para atingir este objetivo, utilizou-se a análise das respostas obtidas nas 

pesquisas quantitativa e qualitativa. 

 

Para iniciar a análise, conforme apresentado na Tabela 7, identifica-se na CEMIG que 

os capacitadores do conhecimento alimentam a presença das estratégias de 

sobrevivência e de avanço e que estas contribuem diretamente para a sua 

competitividade. Esta análise foi realizada, mesmo considerando que as estratégias de 

sobrevivência existem, mas estão pouco difundidas na organização, conforme 

apresentado no item 5.3.1. Este é um dos pontos de melhoria identificados na pesquisa. 

 

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. Mesmo que o capacitador 1 apresentando um resultado um pouco menor, 

tendendo a imparcialidade, somados, esses resultados favorecem o aumento de sua 

competitividade. Isso ocorre pela presença de alguns fatores como: 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 et al (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. Um ponto de atenção é que a 

empresa tem que incentivar os gestores a compartilharem mais o seu conhecimento. 

Este é outro ponto importante identificado na pesquisa de melhoria para a CEMIG. 
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Tabela 7 - Contribuições dos capacitadores e das estratégias para Competitividade 
da CEMIG 

Capacitador  Resultados Estratégia 
Contribuições para 

Competitividade 

INSTILAR A 
VISÃO DO 
CONHECIMENTO 
E GERENCIAR 
CONVERSAS 

• Geração e estoque de 
novos conhecimentos 

• Transformação e 
criação de novos 
serviços 

• Inovação incremental 

SOBREVIVÊNCIA 

• Posicionamento e 
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 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. 

Fonte: Dados da pesquisa – (MG, março/2021) 

 

Segundo Von Krogh et al (2001), 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. Considerando o elevado percentual de 

concordância (81,6%) da questão 22 – “A empresa possui um bom posicionamento de 

mercado em comparação aos concorrentes”, e o percentual razoável (67,1%) da 

questão 25 – “A CEMIG conhece as suas atuais fontes de vantagem competitiva e como 
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aprimorá-las para sustentar essa vantagem competitiva ao longo do tempo” é possível 

afirmar que a CEMIG possui um bom posicionamento de mercado em relação aos 

concorrentes, até pela sua natureza monopolista, e esta é considerada uma vantagem 

competitiva.   

 

Na pesquisa quantitativa foi identificado que o capacitador 3 – mobilizar os ativistas do 

conhecimento, os respondentes tendem a “não concordar nem discordar”. Entretanto, 

o alto índice de concordância da questão 10 – “As conversas que participo na CEMIG 

me inspiram para ampliar conceitos e a formular novas ideias”, 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. Esta 

concordância fortalece o capacitador 3 na organização. 

 

A criação de novos conhecimentos, dentre suas contribuições, sustenta a presença da 

estratégia de avanço. Segundo Silva (2013), 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.  

 

Ainda, segundo a autora, 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 30 – “Em geral a CEMIG possui características diferenciadas 

de experiências adquiridas nos negócios atuais para criação de negócios futuros” e 

questão 32 – “Percebo que a CEMIG possui ações para diminuir os impactos gerados 

por ameaças de mudanças contínuas de posicionamento do produto-mercado no 

ambiente competitivo que ela se encontra”, e considerando que ambas apresentaram 

percentuais diferentes de concordância; é possível afirmar que a CEMIG já investiu 

muito em inovações e que estas, são vantagens originais, mas não produziram muitos 

resultados. Isso fica evidenciado na pesquisa qualitativa em que o superintendente cita: 
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A CEMIG já investiu muito em inovação, que deu bons resultados, mas 
agora é preciso arrumar a casa e usufruir desses conhecimentos 
através da sua aplicação. Temos muitos problemas de aplicação de 
novos métodos, principalmente por causa das restrições impostas pela 
TI.  

 

Essas vantagens conferem um posicionamento de produto-mercado diferenciado dos 

concorrentes, resultando em rentabilidade para a organização.  

 

A presença do capacitador 4 – criar o contexto adequado, sinaliza fortemente que a 

empresa propicia um ambiente para a criação do conhecimento, principalmente entre 

os seus líderes, que possuem um alto grau de autonomia para serem criativos. Mas, 

um ponto de contradição, os resultados da pesquisa mostraram que, em uma avaliação 

global, a liderança da CEMIG não tem tanta autonomia para compartilhar todo e 

qualquer conhecimento sem restrição. Mas fato é, que a liderança considera que tem 

um ambiente de apoio para dividir os seus conhecimentos. Na pesquisa qualitativa, o 

superintendente também ressaltou esse resultado, comentando sobre o “DNA da 

CEMIG” sempre ser de inovação e com isso, de autonomia da liderança. Esta 

contradição identificada representa uma oportunidade de reflexão e discussão. 

 

A evolução do conhecimento, quando utilizada na organização, pode dificultar a entrada 

de novos concorrentes no mercado, revelando-se uma estratégia de sobrevivência. 

Conforme Von Krogh et al (2001), 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.  

 

Na pesquisa não foi possível afirmar que o uso do conhecimento da CEMIG visando 

sua melhoria contínua dificulta a entrada de novos concorrentes. Esta análise foi feita 

com base no resultado de 46,1% de discordância na questão 24 – “Em geral percebo 

que a CEMIG busca dificultar a entrada de novos concorrentes no mercado, utilizando 

seu conhecimento e experiência como ferramenta capaz de atender suas 

necessidades”. Novamente, este resultado pode ser explicado devido à sua natureza 

monopolista de não haver produtos/serviços substitutos para o seu negócio a curto 

prazo.  
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Para Von Krogh et al (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.  

 

Em uma análise geral, a presença do capacitador 4 na CEMIG indica a existência de 

vários diferenciais competitivos. É possível identificar que estes diferenciais atendam 

as estratégias de sobrevivência e avanço, colaborando para que a empresa possa ser 

diferenciada em seu setor de atuação e fortalecendo seu posicionamento de mercado. 

 

Dentre os resultados da avaliação do capacitador 5 – globalizar o conhecimento local, 

foi possível identificar que, em geral, os líderes percebem conhecimentos locais de 

outros órgãos divulgados no seu local de trabalho. Também foi identificada a aplicação 

de treinamentos pela universidade corporativa, a UniverCEMIG, porém em um grau 

menor para os superintendentes. Este fator se deve que a UniverCEMIG é pouco 

utilizada para cargos da alta liderança. Existe a divulgação do conhecimento em os 

órgãos, mas as visitas a outras unidades é uma prática difundida de forma equilibrada 

na organização pela liderança.  

 

Von Krogh et al. (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 se torna acessível às pessoas e grupos 

numa empresa, pode proporcionar rodadas de inovações. Por isso, a necessidade de 

aprofundar no assunto quanto difusão do conhecimento para todos os níveis da CEMIG.  

 

Segundo Silva (2013), 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.  
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Ainda, Gonçalves (2010) defende que o conhecimento transformado em inovação é um 

dos mais importantes recursos para se garantir vantagens competitivas sustentáveis 

aos agentes econômicos no cenário contemporâneo. 

 

Esse resultado pode ser identificado pela concordância apresentada à questão 33 – “A 

CEMIG 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”, mesmo mostrando que a liderança não possui opinião formada 

sobre o assunto.  

 

Os resultados apresentados evidenciam que, conforme afirmam Von Krogh et al. 

(2001), na gestão do conhecimento, independentemente da ótica aplicada, a 

necessidade da manutenção da vantagem competitiva sustentável é preponderante. 

 

Porém, para que isso ocorra, segundo Silva (2013), 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 

 

Após atingir todos os objetivos da pesquisa, passa-se agora a apresentar as 

considerações finais, bem como ressaltar as contribuições que possa trazer para a 

academia, para a organização pesquisada e para o autor. Da mesma forma, procura-

se listar as limitações percebidas e as sugestões para a realização de novas pesquisas. 

 

A presente pesquisa partiu de uma consideração inicial sobre a escassez de estudos 

acadêmicos voltados para a analise dos capacitadores do conhecimento e como eles 

contribuem para a competitividade do setor elétrico. Este problema embasa o objetivo 

principal deste trabalho que é identificar os capacitadores do conhecimento da CEMIG 

e analisar suas contribuições para as estratégias de sobrevivência e avanço para a 

competitividade da empresa.  

 

Buscando atingir este objetivo, procedeu-se, primeiramente, à revisão da literatura 

relativa aos constructos conhecimento como: a sociedade do conhecimento, o 

conhecimento organizacional e a gestão do conhecimento e sua relação com a 

competitividade e especificamente, os cinco capacitadores para o conhecimento 

propostos por Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001), modelo utilizado de referência para 

esta pesquisa. 

  

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 questionário quantitatitivo 

aplicado a liderança, ou seja, gerentes e superintendetes da CEMIG. Com base na 

pesquisa de campo, foram identificados os capacitadores do conhecimento e, 

finalmente, avaliadas as contribuições de cada um desses constructos para as 

estratégias de sobrevivência e avanço da organização, à luz do modelo utilizado.  

 

A pesquisa de campo foi levada a efeito, seguindo as orientações metodológicas. Como 

instrumentos de coleta de dados, foram utilizados os formulários adaptados de Silva 

(2013): um questionário (APÊNDICE A) e um segundo questionário de questões 

abertas (APÊNDICE B).  

A unidade de análise foi a CEMIG – Companhia Energética de Minas Gerais, 
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concessionária de energia elétrica do estado de Minas Gerais, que possui atualmente 

aproximadamente seis mil colaboradores. A amostra para a análise quantitativa foi 

composta por 145 funcionários. A análise qualitativa foi realizada com base em um 

questionário aplicado a um superintendente da área de engenharia e gestão de ativos 

da área de distribuição de energia, uma das áreas mais estratégicas da organização.  

 

Como estratégia de análise dos dados, na pesquisa quantitativa utilizou-se os softwares 

Microsoft FORMS e EXCEL 2013. O uso desses aplicativos possibilitou a construção 

das figuras com escala Likert apresentados. Na pesquisa qualitativa foi realizada uma 

análise de conteúdo. Os dados obtidos na aplicação dos dois questionários foram 

analisados conforme o modelo de Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001). 

 

Considerando o objetivo específico da identificação dos capacitadores, considera-se 

que ele foi atingido, pois verificou-se que todos os capacitadores estão presentes na 

organização. Dentre aqueles que apresentaram melhores resultados destacam-se os 

capacitadores: 2 - gerenciar as conversas e 4 - criar o contexto capacitante. Estes 

capacitadores estão presentes nas atividades rotineiras da organização, podendo ser 

considerados como seus pontos fortes. Os capacitadores 1 - instilar a visão do 

conhecimento, 3 -  mobilizar os ativistas do conhecimento e 5 - globalizar o 

conhecimento, apareceram de forma parcial. Algumas das questões sobre estes 

capacitadores foram consideradas oportunidades de melhoria. 

 

Quanto ao objetivo específico da identificação das estratégias de sobrevivência e 

avanço, considera-se também atingido, pois verificaram-se resultados favoráveis à 

concordância, que sinalizam que a empresa possui em sua estratégia a preocupação 

tanto com a sobrevivência quanto com o avanço. Entretanto, foi verificado que as 

estratégias de sobrevivência existem, mas estão pouco difundidas na organização.  

 

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. E a busca por esse equilíbrio se torna 

uma oportunidade de melhoria para a organização.  
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Para verificar se os capacitadores do conhecimento na CEMIG contribuem para sua 

competitividade, foi realizada a última etapa da coleta de dados, que foi a aplicação 

de um questionário de questões abertas a um dos seus superintendentes. As 

respostas do superintendente sinalizam que a CEMIG é uma empresa que busca a 

inovação, mas está limitada a investimentos nesta área devido ao não aproveitamento 

em esforços passados. E devido a um novo cenário que a organização está inserida, 

ela precisa se reorganizar, para depois continuar a investir em inovação. 

 

A etapa principal da pesquisa, que corresponde ao objetivo geral deste trabalho, teve 

como propósito identificar os capacitadores do conhecimento e analisar suas 

contribuições para as estratégias de sobrevivência e avanço para a competitividade da 

empresa.  

 

Através 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 CEMIG, conforme apresentado abaixo. 

 

Considerando os capacitadores 1– instilar a visão do conhecimento e 2– gerenciar 

conversas a empresa apresentou bons resultados. Mesmo que o capacitador 1 

apresentando um resultado um pouco menor, tendendo a imparcialidade, somados, 

esses resultados favorecem o aumento de sua competitividade. Um ponto de atenção 

é que a empresa tem que incentivar os gestores a compartilharem mais o seu 

conhecimento.  

 

É possível ainda identificar que a prática de geração de novos conhecimentos, 

transformação e criação de novos serviços e inovação incremental, contribui para 

alimentação da estratégia de sobrevivência, sendo fundamental para proporcionar 

melhor posicionamento e liderança de mercado e rentabilidade no presente.  

 

Analisando as contribuições do capacitador 3 – mobilizar os ativistas do conhecimento, 

foi possível perceber que existe uma tendência a não confirmar a sua presença na 

organização, porém os respondentes também não discordam da sua existência. Isso 

mostra que o ambiente organizacional inspira as pessoas a formularem novas ideias, 
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mas por algum motivo essa inspiração não é estimulada a ser desenvolvida. Entretanto, 

o alto índice de concordância da questão 10 – “As conversas que participo na CEMIG 

me inspiram para ampliar conceitos e a formular novas ideias”, 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. Esta 

concordância fortalece o capacitador 3 na organização.  

 

Foi possível identificar que a prática de formulação de novas ideias, melhoria contínua 

e inovação radical, contribui para alimentação da estratégia de avanço, sendo 

fundamental para proporcionar algo não implementado pelos concorrentes, 

características diferenciadas para negócios futuros e rentabilidade futura. 

 

Considerando o capacitador 4 – criar o contexto adequado, o resultado sinaliza 

fortemente que a empresa propicia um ambiente para a criação do conhecimento, 

principalmente entre os seus líderes, que possuem um alto grau de autonomia para 

serem criativos. Entretanto, apareceu um ponto de contradição, isto é, os resultados da 

pesquisa mostraram que, em uma avaliação global, a liderança da CEMIG não tem 

tanta autonomia para compartilhar todo e qualquer conhecimento sem restrição. Este 

fato pode ser explicado pela existência de conhecimentos estratégicos a serem 

protegidos e apenas compartilhados num pequeno grupo de profissionais. Mas fato é, 

que a liderança considera que tem um ambiente de apoio para dividir os seus 

conhecimentos.  

 

Na pesquisa não foi possível afirmar que o uso do conhecimento da CEMIG, visando 

sua melhoria contínua, dificulta a entrada de novos concorrentes. Este pode ser um 

ponto para pesquisas futuras. 

 

Foi possível identificar que a criação e evolução do conhecimento, a autonomia e 

criatividade e a melhoria contínua para atender suas necessidades, são diferenciais 

que atendem as estratégias de sobrevivência e avanço, colaborando para que a 

empresa possa dificultar a entrada de novos concorrentes e obter vantagens originais 

nos serviços. 

Avaliando o capacitador 5 – globalizar o conhecimento local , foi possível observar que 

os líderes percebem conhecimentos locais de outros órgãos divulgados no seu local de 
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trabalho. A identificação de ações para compartilhar o conhecimento local de forma 

global, proporciona a difusão do conhecimento local gerando um nivelamento dele em 

toda a organização. Dessa forma, cada vez que o conhecimento se torna acessível às 

pessoas e grupos numa empresa, pode proporcionar rodadas de inovações. Por isso, 

a necessidade de aprofundar no assunto quanto difusão do conhecimento para todos 

os níveis da CEMIG. Existe a divulgação do conhecimento entre os órgãos, mas as 

visitas a outras unidades é uma prática difundida de forma equilibrada na organização 

pela liderança.  

 

Foi possível identificar que a disseminação de conhecimentos, o nivelamento do 

conhecimento e as inovações, são diferenciais que atendem as estratégias de avanço, 

colaborando para que a empresa possa se adaptar às circunstâncias locais, obter 

vantagens originais, aumentar o poder de negociação e conseguir um posicionamento 

diferenciado no mercado. 

 

6.1 Limitações da pesquisa 

 

Como principal limitação desta pesquisa considera-se a aplicação do questionário 

aberto a apenas um respondente na abordagem qualitativa e a aplicação do 

questionário a apenas a liderança da organização. A participação de outros 

respondentes poderia complementar com mais riqueza a discussão dos resultados, 

mostrando a visão de representantes de todos os níveis da empresa. 

 

 

6.2 Contribuições da pesquisa 

 

Espera-se que esta pesquisa possa contribuir para a Academia ampliando as 

discussões sobre os temas dos capacitadores do conhecimento e das estratégias de 

sobrevivência e avanço, demonstrando suas contribuições para a competitividade em 

uma empresa do setor elétrico, sobretudo quando se considera que foram encontrados 

poucos estudos sobre eles.  

 

Também para a Academia, pode contribuir na promoção de discussões ao trazer à 

verificação de aplicabilidade os modelos de criação de conhecimento e de 
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sobrevivência e avanço propostos pelos autores VonKrogh, Ichijo e Nonaka (2001).  

 

Para a organização pesquisada, a CEMIG, estima-se que este diagnóstico possa trazer 

um maior conhecimento acerca de sua realidade organizacional, proporcionando 

reflexões que venham a contribuir para o seu fortalecimento mercadológico. O resultado 

da pesquisa demonstra que a organização possui diferenciais competitivos e que há 

oportunidades de melhoria valiosas para a manutenção do negócio. Acredita-se que 

este diagnóstico seja principalmente importante no momento atual, onde a privatização 

do setor elétrico está sendo discutido pelo governo. 

 

Para o autor, e funcionário da empresa, foram inúmeras as contribuições 

proporcionadas pela realização desta pesquisa. O resultado trouxe clareza quanto à 

obtenção de conhecimento nas áreas de gestão do conhecimento e como utilizar este 

conhecimento como diferenciação competitiva pensando em cenários de sobrevivência 

e avanço das empresas. O conhecimento adquirido é particularmente importante para 

o autor pelo fato dele ser professor em faculdades do estado de MG. Esta pesquisa 

será um diferencial competitivo para ele lecionar novas matérias. 

 

 
6.3 Sugestões para outras pesquisas 

 

Para a realização de novos estudos, o aprofundamento desta pesquisa sobre o papel 

dos capacitadores do conhecimento e das estratégias de sobrevivência e avanço, 

empregando o mesmo modelo para todos os empregados da empresa e posteriormente 

em outras organizações do setor elétrico.  
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Apêndices 

 

Apêndice A - Questionário 

Belo Horizonte, março de 2021 

Caro colega da CEMIG, 
Estou na fase final do curso de Mestrado Profissional em Administração de Empresas 
da Faculdade Pedro Leopoldo - FPL. A pesquisa abaixo irá fundamentar a dissertação 
sobre o tema Gestão do Conhecimento e Aprendizagem Organizacional 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 e 
tem como objetivo principal identificar os Capacitadores do Conhecimento da CEMIG e 
analisar suas contribuições para as estratégias de sobrevivência e avanço para a 
competitividade da Empresa. 
Não existem respostas certas ou erradas, pois o objetivo desta pesquisa é retratar a 
realidade da empresa e com isso mapear e descrever as estratégias para seu avanço 
e sobrevivência.  
Agradeço antecipadamente sua contribuição para o meu trabalho. 
 

Sérgio Geraldo da Fonseca Carvalho 

 

Parte A - Marque a resposta que melhor corresponda à sua opinião. As respostas 

variam de peso 1 (discordo totalmente) até peso 5 (concordo totalmente).  

(Adaptado de Silva, 2013). 

 

QUESTÕES 
CAPACITADOR/ 

ESTRATÉGIA 
DISCORDO 

TOTALMENTE 
DISCORDO 

PARCIALMENTE 

NEM 
CONCORDO 

NEM DISCORDO 

CONCORDO 
PARCIALMENTE 

CONCORDO 
TOTALMENTE 

1 

Sempre sou estimulado por 
compartilhar os meus 
conhecimentos com outros 
membros da CEMIG. 

Capacitador 1            

2 

Dentro da CEMIG sou 
envolvido em discussões 
contendo temas que 
envolvem assuntos para 
além do escopo da minha 
função.  

Capacitador 1            

3 

Minha liderança geralmente 
comunica ideias e valores 
positivos que me estimulam 
a me sentir bem em relação 
ao meu cargo.  

Capacitador 1            

4 

A CEMIG busca me indicar 
como ter a visão de me 
deslocar do presente para o 
futuro.  

Capacitador 1            
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5 

A CEMIG disponibiliza 
recursos para a criação de 
comunidades de 
especialistas que desejam 
compartilhar seus 
conhecimentos.  

Capacitador 1            

6 

Sinto-me a vontade para 
expressar minhas ideias, 
opiniões e crenças com as 
pessoas da CEMIG.  

Capacitador 2           

7 

Minha liderança estimula 
discussões baseadas em 
dados do presente com o 
objetivo de solucionar 
problemas de forma eficaz. 

Capacitador 2           

8 

Geralmente participo de 
discussões de assuntos 
como inovações, processos, 
serviços e tecnologia e 
posso manifestar minha 
opinião.  

Capacitador 2           

9 

Participo de discussões de 
assuntos que transformam 
em novos conceitos 
compreensíveis para todos 
os membros que estavam 
envolvidos na conversa.  

Capacitador 2           

10 

As conversas que participo 
na CEMIG me inspiram para 
ampliar conceitos e a 
formular novas ideias.  

Capacitador 3           

11 

Percebo que a CEMIG 
estimula as pessoas para 
desenvolverem conceitos e 
criações e novas criações. 

Capacitador 3           

12 

A CEMIG prepara as pessoas 
para realizarem novas 
tarefas que necessitam do   
conhecimento delas.                                   

Capacitador 3           

13 
Vejo ações que estimulam a 
criação de conhecimento na 
CEMIG.                                         

Capacitador 3           

14 
Utilizo de espaços virtuais 
para desenvolver a criação 
do conhecimento na CEMIG.  

Capacitador 4           

15 

Posso ampliar e 
compartilhar sem restrição, 
todo conhecimento que 
possuo da CEMIG.  

Capacitador 4           



134 

 

 

16 

Minha liderança me 
proporciona um grau de 
autonomia que me estimula 
ser criativo.  

Capacitador 4           

17 
Sinto-me em um ambiente 
de apoio para dividir meus 
conhecimentos.  

Capacitador 4           

18 

Percebo conhecimentos 
locais de outros órgãos 
divulgados no órgão onde 
trabalho.  

Capacitador 5           

19 
Participo de treinamentos 
na CEMIG que são criados 
pela UniverCEMIG.  

Capacitador 5           

20 
Minha liderança expõe o 
meu conhecimento para 
outros pontos da CEMIG.  

Capacitador 5           

21 

Visito outras unidades da 
CEMIG com o objetivo de 
adquirir e receber novos 
conhecimentos.  

Capacitador 5           

22 

A empresa possui um bom 
posicionamento de mercado 
em comparação aos 
concorrentes.  

Estratégia de 
Sobrevivência 

          

23 

A atuação da minha 
liderança concentra 
somente nas necessidades 
imediatas, focando suas 
atividades em questões 
pontuais do presente.  

Estratégia de 
Sobrevivência 

          

24 

Em geral percebo que a 
CEMIG busca dificultar a 
entrada de novos 
concorrentes no mercado, 
utilizando seu 
conhecimento e experiência 
como ferramenta capaz de 
atender suas necessidades.  

Estratégia de 
Sobrevivência 

          

25 

A CEMIG conhece as suas 
atuais fontes de vantagem 
competitiva e como 
aprimorá-las para sustentar 
essa vantagem competitiva 
ao longo do tempo.  

Estratégia de 
Sobrevivência 
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26 

A CEMIG retém o valor e a 
singularidade dos 
conhecimentos da empresa 
e ao mesmo tempo os 
defende contra tentativas 
de imitação ou substituição 
pelos concorrentes.  

Estratégia de 
Sobrevivência 

          

27 
A atuação da minha 
liderança visa ações de 
longo prazo.  

Estratégia de 
Avanço 

          

28 

Visando melhorias no 
negócio, a CEMIG procura 
reforçar seus pontos fortes 
e desenvolver seus pontos 
fracos em relação ao seu 
conhecimento 
organizacional.  

Estratégia de 
Avanço 

          

29 

Percebo que a CEMIG possui 
processos de 
desenvolvimento para 
novos negócios e serviços.  

Estratégia de 
Avanço 

          

30 

Em geral a CEMIG possui 
características diferenciadas 
de experiências adquiridas 
nos negócios atuais para 
criação de negócios futuros.  

Estratégia de 
Avanço 

          

31 

Percebo que CEMIG possui a 
formação de alianças 
estratégicas com 
instituições de pesquisa e 
tecnologia.  

Estratégia de 
Avanço 

          

32 

Percebo que a CEMIG possui 
ações para diminuir os 
impactos gerados por 
ameaças de mudanças 
contínuas de 
posicionamento do 
produto-mercado no 
ambiente competitivo que 
ela se encontra.  

Estratégia de 
Avanço 

          

33 

A CEMIG 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.  

Estratégia de 
Avanço 
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Parte B - Selecione a opção correspondente à alternativa escolhida (somente uma 
alternativa para cada questão). 
 

1 - Qual a sua idade? 
MENOS DE 30 

ANOS  
30-39 ANOS 40-49 ANOS 50-59 ANOS 

MAIS DE 60 
ANOS 

Resposta           

 

2 - Qual a sua função na empresa? SUPERINTENDENTE GERENTE ENGENHEIRO TÉCNICO 

Resposta       

 

3 - Qual a sua Superintendência? RESPOSTA 

Resposta   

 

1 - Qual a sua idade? 
MENOS DE 30 

ANOS  
30-39 ANOS 40-49 ANOS 50-59 ANOS 

MAIS DE 60 
ANOS 

 

Resposta            

 

4 - Há quanto tempo 
trabalha na empresa? 

HÁ 5 ANOS 
OU MENOS 

HÁ MAIS DE 5 
ANOS ATÉ 10 

ANOS 

HÁ MAIS DE 
10 ANOS ATÉ 

20 ANOS 

HÁ MAIS DE 
20 ANOS ATÉ 

30 ANOS 

HÁ MAIS DE 
30 ANOS  

Resposta           

 

5 - Qual a sua 
formação? 

ENGENHARIA ADMINISTRAÇÃO ECONOMIA 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS 
DIREITO 

OUTRA 
(ESPECIFICAR): 

Resposta        

 

6 - Qual o seu nível de 
escolaridade? 

SUPERIOR 
INCOMPLETO 

SUPERIOR 
COMPLETO 

ESPECIALIZAÇÃO/MBA 
INCOMPLETO 

ESPECIALIZAÇÃO/MBA 
COMPLETO 

Resposta         

 

6 - Qual o seu nível de 
escolaridade? 

MESTRADO 
INCOMPLETO 

MESTRADO 
COMPLETO 

DOUTORADO 
INCOMPLETO 

DOUTORADO 
COMPLETO 

Resposta         
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Apêndice B – Questionário Aberto 

(Adaptado de Silva, 2013). 

 

1. Considerando os resultados da pesquisa quantitativa, os respondentes em geral 

tenderam a não confirmar, porém também não discordam que a CEMIG cria um 

ambiente favorável à troca de experiências incentivando a criação do conhecimento. 

 

a. Em sua opinião, de que forma você identifica que a CEMIG precisa incentivar 

essa criação do conhecimento?  

 

b. É possível perceber que isso é fundamental para competitividade dela?  

 

 

2. Considerando a análise geral realizada, os Gerentes, demonstraram ser mais 

conscientes da importância do conhecimento que os Superintendentes. 

 

a. Em sua opinião, o que pode ser feito para “instilar a visão do conhecimento” de 

forma equilibrada para toda alta e média gerência da CEMIG?  

 

b. O que e como a CEMIG poderia “instilar a visão do conhecimento” para toda a 

sua força de trabalho? 

 

 

3. Considerando que a inovação é um fator que garante a competitividade e que a 

CEMIG demonstrou resultados medianos que sinalizam que ela precisa inovar mais 

em processos e serviços, como você percebe que a CEMIG lida com a inovação?  

 

 

4. É possível identificar alguns exemplos de inovação radical e diferenciada realizada 

dentro da CEMIG que contribui para sua competitividade? 

 

 

5. A questão “Minha liderança me proporciona um grau de autonomia que me estimula 

ser criativo.” apresentou a maior porcentagem de concordância dentre todas as 

questões pesquisadas. Em sua opinião, o que contribui para que CEMIG tenha esse 



138 

 

 

resultado? 

 

 

6. Dentre os resultados, a CEMIG 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 CEMIG? 

 

 

7. Cite algumas ações desenvolvidas pela CEMIG para garantir a sua sobrevivência 

e o seu avanço no mercado competitivo de energia. 


