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GESTÃO DO CONHECIMENTO COMO FERRAMENTA DE 
INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL: UM ESTUDO SOBRE A 
INDÚSTRIA DE ALIMENTOS 
 

RESUMO 

As organizações encontram-se inseridas em mercados cada vez mais competitivos, 
portanto torna-se imprescindível às empresas, saber dirigir esforços e recursos para ações 
que gerem excelentes resultados. Diante desse cenário surge então a gestão do 
conhecimento proporcionando grandes contribuições para a excelência das organizações. 
O presente trabalho tem como objetivo geral a análise das práticas organizacionais 
vinculadas à gestão do conhecimento na indústria alimentícia. Como objetivos específicos 
(I) identificar as práticas organizacionais vinculadas à gestão do conhecimento na indústria 
de alimentos; (II) associar as práticas empresariais identificadas relacionando à inovação 
organizacional. A metodologia utilizada na pesquisa foi de natureza mista, qualitativa e 
quantitativa, de caráter descritivo. Utilizou-se um questionário constituído por 41 questões, 
com escala do tipo Likert de cinco pontos, direcionadas a 10 gestores de indústrias do setor 
alimentício sediadas no estado do Ceará, mas com capacidade e atuação nacional. Como 
resultado deste trabalho, foram identificadas diversas práticas empresariais relacionadas à 
gestão do conhecimento e inovação organizacional do setor alimentício, dentre essas 
destacam-se: a valorização de informações compartilhadas, o treinamento de funcionários, 
os resultados amplamente divulgados, dentre outras. Ressalta-se também a necessidade 
de maiores investimentos no desenvolvimento de métodos que possibilitem a geração de 
estratégias de inovação e competitividade em maior amplitude. 
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INTRODUÇÃO 

No mundo globalizado, em que as empresas passam por constantes 

transformações e recebem um fluxo de informações ativo, é primordial que as mesmas 

promovam mudanças progressivas. Tendo em vista que diante desse cenário tem-se a 

inovação, essencial para que as organizações tenham saltos qualitativos, mesmo assim 

novas mudanças não significa dizer que a porta do sucesso é garantida. Existem riscos 

que são características de incertezas e é preciso enfrentá-los, pois para que as 

organizações sobrevivam em um mercado com alto nível de qualidade não podem 

manter-se estagnadas. Com isso Terra (2000) afirma que a gestão do conhecimento 

depende da empresa combinar as várias fontes e tipos de conhecimento organizacional 

para desenvolverem competências específicas e capacidade inovadora, que se traduzem, 

permanentemente, em novos produtos, processos e sistemas gerenciais. 

Pode-se dizer que inovar também trata-se de uma estratégia de mercado, já 

que mudar é fazer o diferencial, chamar a atenção, a inovação não se dá apenas pela 

novidade, mas para que a empresa tenha destaque, ou seja, a inovação tem que ser útil e 

não só existir.  

Para Augusto, Takahashi e Sachuk (2011) é válido destacar que o cenário é 

caracterizado pela concorrência acirrada, as organizações acabam dando prioridade aos 

problemas competitivos como, por exemplo, a gestão do conhecimento, até mesmo 

porque é por meio desses critérios que as empresas se mantêm no mercado.  

Diante desse contexto, tem-se o seguinte problema: quais são as práticas 

organizacionais praticadas na indústria de alimentos que possuem vínculos com a gestão 

do conhecimento? Tendo ainda como objetivo geral analisar as práticas organizacionais 

vinculadas à gestão do conhecimento na indústria alimentícia. Os objetivos específicos 

são: identificar as práticas organizacionais vinculadas à gestão do conhecimento na 

indústria alimentícia e associar as práticas empresariais identificadas relacionando à 

inovação organizacional. 

Quanto à metodologia utilizada no trabalho é de natureza qualitativa de caráter 

descritivo e os dados secundários foram livros, revistas e sites eletrônicos, e os primários 

trataram-se de um questionário aplicado para avaliação do conhecimento com 41 questões 

respondidas por 10 gestores de indústrias do setor de alimentos sediadas no estado do 

Ceará, mas com atuação no mercado nacional. Para avaliar o grau de concordância para 

cada questão foi utilizada uma escala do tipo Likert de cinco pontos, sendo possível fazer 

uma análise crítica e se chegar à resolução do problema de pesquisa.  
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Observa-se que o estudo tem relevância, pois diante da globalização a 

gestão de conhecimento e a inovação são fatores primordiais para o crescimento 

empresarial, principalmente no que diz respeito ao um setor concentrado, que é o 

alimentício, em que todos precisam consumir e saber quais são as ideias inovadoras 

aplicadas para um desenvolvimento saudável, que atinge diretamente a sociedade de 

forma geral.  

O trabalho encontra-se dividido em quatro momentos: 1) Referencial teórico, 

em que aborda a inovação das vantagens competitivas, a gestão de conhecimento e o 

setor alimentício; 2) Metodologia, que trata de como os dados foram apurados e as 

técnicas utilizadas; 3) Resultados, quando são delimitados os aspectos identificados na 

pesquisa; e 4) Conclusões, que possibilitam a resolução da pesquisa e sugestões de 

novos estudos. 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 
2.1 Inovação como vantagem competitiva 
 

O conceito de “inovação” está diretamente relacionado com “novidade” que, 

necessariamente, não seja uma “originalidade”, mas que no contexto da organização é 

novo. Segundo Wolfe (1994, p. 419) “os trabalhos científicos sobre inovação possuem 

quatro linhas principais: aqueles que tratam dos estágios do processo inovador, dos 

contextos organizacionais, das perspectivas teóricas subjacentes e dos atributos da 

inovação.” 

Os trabalhos que destacam os estágios do processo inovador ressaltam que 

o processo inovativo não é determinista e não segue uma fórmula pronta, pois se trata de 

algo socialmente construído pelos atores envolvidos ou interessados na geração da 

inovação e, portanto, deve ser entendido como uma série de interações e trocas entre 

pesquisadores, usuários, técnicos, cientistas, governo, empresas, os quais constituem a 

rede de inovação (GIGET, 1997). 

 Já os que tratam da inovação gerencial e organizacional, pontuam que essa 

linha está essencialmente ligada à criação ou adoção de novas formas de gestão e 

organização. Como destaca Hamel (2007, p. 19), inovação gerencial significa “[...] 

qualquer coisa que altera substancialmente a forma pelo qual o trabalho da gestão 

[princípios e práticas] é executado ou que modifica significativamente formas 

organizacionais costumeiras [estrutura e função]”, de modo a melhorar o desempenho da 

organização. Na mesma linha, Birkinshaw, Hamel e Mol (2008, p. 825) definem inovação 
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gerencial como a “invenção e implementação de uma prática, processo, estrutura ou 

técnica de gestão que é nova para o estado da arte e é intencionada para avançar os 

objetivos organizacionais”. 

 Os trabalhos que abordam as perspectivas teóricas subjacentes de 

inovação salientam a existência de uma extensa e diversa literatura sobre inovações que 

ocorrem no âmbito das organizações, como destacam Wolfe (1994); Birkinshaw, Hamel e 

Mol (2008); Hamel (2007); entre outros. Todavia, Wolfe (1994) afirma que é consenso 

entre os estudiosos o fato de que não existe uma única teoria da inovação, sendo muitas 

das teorias desenvolvidas adequadas, desde que aplicadas de acordo com as condições 

nas quais elas foram pensadas. 

 Por fim, os estudos que tratam dos atributos da inovação ressaltam que as 

características de uma inovação ajudam a explicar as suas diferentes taxas de adoção, 

que por definição, vem a ser a velocidade com que uma inovação é adotada pelos 

membros de um sistema social. Nesse sentido, na visão de Rogers (2003), busca-se 

identificar os principais atributos que irão influenciar a percepção dos adotantes, dentre  

estes estão: vantagem relativa, compatibilidade, complexidade, testabilidade e 

observabilidade. 

Apesar da diversidade conceitual, é possível observar uma unicidade no que 

se refere à ideia de inovação está diretamente ligada às mudanças, às novas 

combinações de fatores que rompem com o equilíbrio existente (SCHUMPETER, 1988). 

Para Drucker (1987) a inovação é o instrumento específico dos 

empreendedores, o meio pelo qual eles exploram a mudança como uma oportunidade 

para um negócio ou um serviço diferente, obtendo uma vantagem perante seus 

competidores.  

No mundo globalizado o que mais se valoriza nas organizações e no 

mercado são as informações, estas sim são valiosas e tornaram-se fonte de renda de 

grande parte das organizações neste século. As empresas inovadoras normalmente 

buscam uma combinação de diversas fontes de tecnologia, informação e conhecimento 

tanto interna quanto externamente para promover a inovação, estratégia cada vez mais 

aceita como fonte de vantagem competitiva e estimulada pelos governos. 

 

De acordo com o Manual de Oslo (2004, p. 55), 

Uma inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou 

significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de marketing, 

ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na organização do 

local de trabalho ou nas relações externas.  
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Neste contexto, segundo o autor, definir uma inovação requer que o produto, 

o processo e o método de marketing ou organizacional sejam novos ou com alguma 

melhora significativa para a empresa. Isso inclui produtos, processos e métodos em que 

as empresas são as precursoras no desenvolvimento e aqueles que foram transferidos de 

outras empresas ou organizações. Portanto, a inovação é o resultado da criatividade que 

vem gerar alternativas melhores para antigas soluções ou novas opções para solucionar 

novos e velhos problemas, trata ainda de mudanças que se relacionam ao modo como a 

organização cria, produz, entrega ou oferece seus produtos. A inovação surge quando se 

acredita que tudo pode ser melhorado. 

A inovação está ligada também à obtenção de vantagens competitivas 

sustentáveis, ao posicionamento competitivo, aos conceitos de core competence, à 

capacidade de inovação e à aprendizagem organizacional. Para obter vantagem 

competitiva, as organizações precisam possuir algo que seus concorrentes almejem, mas 

não alcancem. Desta forma, tem-se a inovação como imprescindível para sustentar ou 

alcançar vantagens em um mercado em constante transformação. 

A captura do valor potencial de uma oportunidade, delineada pela 

disponibilidade de recursos, configura, portanto, uma inovação, submetida aos riscos da 

deterioração da vantagem competitiva (PENROSE, 1995). É importante frisar que a 

inovação e consequente vantagem competitiva não decorrem apenas da criação e 

desenvolvimento de novos recursos, mas podem ser promovidos por uma nova 

combinação de recursos existentes (PENROSE, 1995). 

As inovações podem proporcionar redução de custos, ganhos de 

produtividade, aumento na qualidade dos produtos ou serviços, assimetria competitiva e, 

frequentemente, monopolização temporária de uma oportunidade de mercado, auferindo 

maiores lucros (KUPFER; HASENCLEVER, 2002). 

As pessoas são fontes de competitividade, porque possuem valores e não 

são copiadas tão facilmente. Muitas empresas não valorizam o conhecimento de seus 

colaboradores, pois ainda estão ligadas a Era Industrial, tendo como consequência pouca 

duração no mercado. 

De acordo com Kanaane (1999) as organizações necessitam de 

comprometimento com as pessoas envolvidas nos processos organizacionais, mostrando-

lhes sua principal necessidade. As organizações “necessitam adotar posturas mais 

flexíveis com relação às concepções sobre poder e influência, o que implica a adoção de 

estratégias compatíveis com o envolvimento e o engajamento dos trabalhadores, 

possibilitando a valorização do potencial humano” (KANAANE, 1999, p. 25). 
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Porter (1989, p.31), acredita que “a vantagem competitiva não pode ser 

compreendida observando-se a empresa como um todo. Ela tem sua origem nas 

inúmeras atividades distintas que uma empresa executa.” Para obter essa vantagem, as 

pessoas precisam estar em primeiro plano e as organizações terão que investir nesse 

recurso intangível, afinal todo recurso para dar resultado, de alguma forma deve ser 

incentivado. 

Sendo assim, também cabe ressaltar que não adianta às organizações 

investir em pessoas que não estão comprometidas com o futuro da empresa, sendo 

necessária a dedicação bilateral, afinal um depende do outro e suas relações são mais do 

que industriais. As organizações precisam do conhecimento, criatividade, ou melhor, do 

capital intelectual e as pessoas precisam satisfazer suas necessidades profissionais e 

pessoais, combinação que prevê sucesso.  

 

2.2 Gestão do conhecimento para inovação 

 

Segundo Dayan e Evans (2006), a gestão do conhecimento tem sido alvo de 

estudo, tanto de acadêmicos como de empresários, dado a importância do conhecimento 

enquanto força motriz da inovação e vantagem competitiva. Para Schiuma e Lerro (2008), 

a dinâmica da inovação é fundamental no desenvolvimento, sendo que o papel do 

conhecimento no progresso e a aplicação da inovação, surgem como núcleo principal do 

processo. Segundo Plessis (2007), a inovação consiste na criação de um novo 

conhecimento e novas ideias que contribuam para os resultados da organização, que 

fomentem a melhoria dos processos internos e estruturas, a criação de produtos e 

serviços, que sejam consequência de inovações radicais ou incrementais. Apesar da 

gestão do conhecimento não está focada exclusivamente na inovação, esta contribui 

largamente para a constituição de um ambiente que fomenta a sua ocorrência. 

 

Em se tratando de conhecimento, dois tipos são destacados por Nonaka e 

Takeuchi (1997) no que se refere ao compartilhamento dos aspectos individuais e 

coletivos: conhecimento tácito e conhecimento explícito. Este último trata de uma 

manifestação objetiva, encontrada em meios materiais como livros, manuais, sites, dentre 

outros. Já o conhecimento tácito, é algo do indivíduo, pessoal, não registrado em meios, 
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existente nas habilidades intelectuais, corporais e proveniente das experiências vividas, 

daí a dificuldade em torná-lo explícito (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). 

 

Na visão de Yamauchi (2003), a criação do conhecimento, aplicada às 

organizações, compreende algumas vantagens, a exemplo da criação de meios que 

proporcionam: a rápida distribuição do conhecimento, o aumento do conhecimento 

coletivo, a diminuição dos tempos de espera e profissionais mais produtivos.  

O compromisso com o conhecimento e o aprendizado contínuo, de acordo com Nonaka e 

Takeuchi (1997), pode garantir a longevidade dos negócios e o desenvolvimento de 

capacidades voltadas à criação de conhecimento. A criação do conhecimento, por sua 

vez, envolve os processos de criar, difundir pela organização inteira e incorporar 

rapidamente o conhecimento aos produtos, serviços e sistemas (NONAKA; TAKEUCHI, 

1997; CAMPOS, 2001; TERRA, 1999). 

Terra (1999) enfatiza que a GC nas organizações passa pela compreensão 

das características e demandas do ambiente competitivo, mas, também, pelo 

entendimento das necessidades individuais e coletivas. Além disso, para o autor, “a 

Gestão do Conhecimento implica, necessariamente, na coordenação sistêmica de 

esforços em vários planos: organizacional e individual; estratégico e operacional; normas 

formais e informais” (TERRA, 1999, p. 245). 

De acordo com Terra (2001), a gestão do conhecimento pode ser entendida 

com base em sete dimensões da prática gerencial, conforme apresenta a figura 1. 

A primeira dimensão compreende os fatores estratégicos e o papel da alta 

administração, defendendo que no atual contexto o papel da alta administração apresenta 

um caráter mais de ação, de alavancagem de habilidades centrais e de incentivo ao 

enfrentamento de riscos (TERRA, 2001). 

Na segunda dimensão considerada por Terra (2001), denominada de 

“culturas e valores organizacionais”, o autor destaca que a missão e os valores da 

organização deveriam ser amplamente conhecidos e incorporados por todos, deveria 

também haver um elevado sentimento de confiança entre a empresa e os funcionários. 
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Figura 1- Gestão do Conhecimento: planos e dimensões 
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Fonte: Terra (2000) 

 

Em se tratando de estrutura organizacional, observa-se que o modelo 

discute a importância de se romper com o modelo de gestão amparado na burocracia e, a 

implementação de um ambiente de busca permanente por modelos flexíveis e adaptáveis 

as atuais características do atual paradigma (TERRA, 2001). 

Na quarta dimensão, a administração de recursos humanos é considerada 

pelo autor quando propõe que as organizações na esfera dos recursos humanos 

deveriam focalizar o desenvolvimento organizacional com base também nas pessoas 

(TERRA, 2001). Em seguida, abordando os sistemas de informação, Terra (2001) ressalta 

que este item não estar limitado apenas ao uso de Tecnologias da Informação, mas 

também compreende ao estímulo à comunicação eficiente em todos os sentidos 

hierarquicamente falando, o acesso à base de dados e conhecimento da corporação e a 

disciplina na documentação do know how existente na empresa (TERRA, 2001).  

Ao considerar a mensuração de resultados, Terra (2001) preocupa-se em 

apresentar a importância para as organizações da existência de procedimentos de 

mensuração de resultados sob variadas perspectivas (financeiras, operacionais, 

estratégicas, etc.) e de divulgação deles para toda a organização como forma de fornecer 

feedback permanente.  

Por fim, a última dimensão, nomeada pelo autor de “aprendizado com o 

ambiente”, tem-se que as organizações devem se preocupar permanentemente em 

aprender seja no relacionamento com clientes, seja no âmbito de parcerias com outras 

empresas ou universidades e institutos de pesquisa (TERRA, 2001). 
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Corroborando Terra (2001), Plessis (2007) ressalta as várias contribuições 

proporcionadas pela gestão do conhecimento, no desenvolvimento de uma vantagem 

competitiva sustentável por meio da inovação, dentre elas destacam-se: 

• A possibilidade de transferência do conhecimento tácito ao longo da organização 

assegurando que os indivíduos com conhecimento relevante tenham a oportunidade 

de partilhar por meio de práticas colaborativas. 

• Auxilia na conversão do conhecimento tácito em conhecimento explícito, e providencia 

as plataformas e processos necessários para a sua ocorrência. 

• Facilita a cooperação no processo de inovação por meio de fóruns de colaboração, 

intranet e internet. Os fóruns de colaboração são extremamente valiosos porque 

asseguram a codificação do conhecimento utilizado no processo de inovação. A 

gestão do conhecimento facilita o acesso ao conhecimento, identifica os membros 

envolvidos no processo de inovação, obtém uma referência das especialidades e onde 

estas se encontram. 

• Assegura a disponibilidade e acessibilidade do conhecimento tácito e explícito 

utilizado no processo de inovação por meio de diretórios de especialidades e 

oferece uma estrutura única que reúne o conhecimento da organização. 

• Assegura a fluidez do conhecimento usado no processo de inovação. Os fóruns de 

colaboração e processos de gestão do conhecimento facilitam a disseminação do 

conhecimento, a colaboração interna e externa, e beneficiam a ocorrência da inovação. 

• Assegura a integração do conhecimento da organização. Isto permite que os membros 

tenham uma visão geral do conhecimento disponível e respectiva localização. 

• Permite identificar falhas de conhecimento existentes e fornece processos que 

preencham as lacunas no processo de inovação. 

• Apoia a construção e melhoria de competências requeridas no processo de inovação. 

• Providencia estruturas para organizar e armazenar o conhecimento, proporcionando a 

criação da memória da organização. 

Assim, torna-se claro a relação da gestão do conhecimento com a inovação, 

pois o processo de GC possibilita a criação de novas ideias e o compartilhamento destas 

com outras pessoas, gerando um caminho produtivo amplo, com dimensões tecnológicas 

avançadas na medida em que surgem novos processos, produtos e serviços, que visam a 

geração de uma vantagem competitiva sustentável para as organizações (RÉGIS; 

CAMPOS 2009). 
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2.3 Contexto do setor alimentício e inovação 

  

A indústria alimentícia no Brasil pode ser considerada um dos principais 

setores da economia brasileira, sendo responsável por mais de um milhão de empregos 

em todo o país, tendo como faturamento anual de 383,4 bilhões de reais, conforme 

Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação, ABIA (2011).  

De acordo com Pesquisa de Inovação Tecnológica - PINTEC (2008), o setor de 

fabricação de alimentos apesar de não possuir uma alta intensidade tecnológica, inova com a 

fabricação de produtos light e diet e também funcionais. No setor é possível encontrar 

inovações do tipo incremental, que são inovações no segmento de formulação de 

ingredientes e aditivos, alimentos funcionais, transgênicos e embalagens (GOUVEIA, 2006).  

O setor alimentício possui a necessidade de ter presente a inovação em 

seus processos e produtos, devido a forte concorrência no mercado interno e as 

oportunidades de comercialização com o mercado externo, conforme coloca Nantes et al 

(2006). No quadro 1, seguem algumas características das Indústrias de Alimento e sua 

relação com a inovação. 

Na visão de Nantes et al (2006) as indústrias do setor alimentício a inovação 

relacionada a pesquisa e desenvolvimento, deve estar sincronizada com a visão estratégica 

da organização, com os custos envolvidos para o seu desenvolvimento e o estabelecimento 

da tecnologia de acordo com as necessidades do consumidor. Neste setor os requisitos são 

mais rigorosos, pois não se deve considerar apenas a necessidade do consumidor como 

também a segurança dos alimentos desde a produção até o produto final. 

 

 

Quadro 1 - Características das Indústrias de Alimento em relação à inovação 
 

1 - Os recursos internos das companhias e consumo do mercado interno influenciam fortemente na 
indústria de alimentos no que se refere a inovação. 

2 - Nesse segmento a inovação no processo prevalece. 

3 - As empresas produtivas usam como principal fonte de inovação os clientes e os consumidores. 

4 - Questões relacionadas à distribuição são tão importantes quantos as de inovação. 

5 - Políticas públicas relacionadas com os consumidores de baixo poder aquisitivo podem produzir um 
efeito indireto ao estímulo à inovação. 

6 - No Brasil, a competitividade no setor alimentar está se tornando cada vez mais sofisticada. 

7 - O nível educacional dos profissionais mostra grande importância para que as empresas do setor 
alimentar possam desenvolver atividades inovativas. 

Fonte: Conceição e Almeida (2005) 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  
 

O estudo trata de uma pesquisa de natureza qualitativa e de caráter 

descritiva que, segundo Godoy (1995), envolve a obtenção de dados descritivos sobre 

pessoas, lugares e processos interativos pelo contato direto do pesquisador com a 

situação estudada, procurando compreender os fenômenos pela perspectiva dos sujeitos, 

ou seja, dos participantes da situação em estudo. 

A pesquisa qualitativa possibilita descrever a complexidade de determinado 

problema, analisar a interação de certas variáveis, compreender e classificar processos 

dinâmicos vividos por grupos sociais, contribuir no processo de mudança de determinado 

grupo e possibilitar, em maior nível de profundidade, o entendimento das particularidades 

do comportamento dos indivíduos (RICHARDSON, 1999, p.80). 

De acordo com Gil (2002) a pesquisa descritiva tem como objetivo primordial 

a descrição das características de determinadas populações ou fenômenos. No que se 

refere ao enfoque deste estudo buscou-se expor a realidade pesquisada apresentando as 

práticas empresariais mais relacionadas à gestão do conhecimento, aplicada nas 

indústrias do setor alimentício sediadas no estado do Ceará. 

A pesquisa ainda possui um caráter bibliográfico, que segundo Vergara 

(2005) caracteriza-se por ser um estudo sistematizado desenvolvido por meio de material 

publicado em livros, revistas, jornais e redes eletrônicas, ou seja, material acessível ao 

público em geral. 

Para a realização da coleta de dados, o instrumento utilizado foi um 

questionário de avaliação do conhecimento com 41 questões, desenvolvido por Terra 

(1999). Sete temáticas foram determinadas a partir da perspectiva do autor para definir os 

aspectos considerados nas afirmações contidas no questionário, são elas: a) estratégia e 

administração; b) sistema de informação e comunicação; c) cultura organizacional;  

d) organização e processos de trabalho; e) políticas e práticas para administração de 

recursos humanos; f) mensuração de resultados; e g) aprendizado com o ambiente. 

Buscou-se com isso explicitar as práticas empresariais associadas à gestão do 

conhecimento que gere inovações em empresas de alimentos. 

O questionário foi respondido por dez gestores de diferentes indústrias do 

setor alimentício com experiência profissional de, pelo menos, três anos, e sendo essas 

organizações sediadas no Estado do Ceará, mas com atuação no mercado nacional. 
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Para avaliar o grau de concordância para cada questão utilizou-se uma 

escala do tipo Likert de cinco pontos, que é recomendada para buscar uma informação 

mais precisa sobre a opinião do indivíduo a respeito de cada aspecto apresentado ao 

respondente. É uma escala de classificação que permite ao respondente indicar um grau 

de discordância ou concordância com cada uma das assertivas propostas no instrumento 

(SELLTIZ; JAHODA; DEUTSCH, 1972). 

A escala utilizada apresenta cinco dimensões, sendo as respostas 

estruturadas em: discordo totalmente (1 ponto); discordo (2 pontos); concordo 

parcialmente (3 pontos); concordo (4 pontos); e concordo totalmente (5 pontos). 

A análise dos dados foi desenvolvida a partir da revisão bibliográfica e da 

busca de categorias que respondessem ao objetivo da pesquisa, seguindo as orientações 

de Bardin (2011) no que se refere aos procedimentos, que são: a) preparação das 

informações; b) definição das unidades de análise; c) categorização das unidades de 

análise; d) descrição do que foi encontrado; e, finalmente, e) interpretação dos dados 

descritos.  

Após a aplicação dos referidos procedimentos, foi construído um panorama 

com as principais práticas empresariais relacionadas à gestão do conhecimento nas 

indústrias do setor alimentício, atingindo assim o objetivo geral deste artigo.  

 

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Diante dos dez questionários aplicados aos gestores atuantes no setor 

alimentício, destacam-se algumas práticas relacionadas à gestão de conhecimento no 

setor, considerando as sete dimensões definidas por (TERRA, 1999).  

Na primeira dimensão, Estratégia e Alta Administração (Tabela 1), no que se 

refere ao nível de consenso sobre os pontos fortes da empresa em termos de habilidades 

e competências, 40% dos gestores afirmaram concordar parcialmente com essa questão. 

Quanto à macroestratégia da empresa, também 40% confirmaram que as informações 

são comunicadas amplamente para todos os níveis organizacionais. Já em relação ao 

estabelecimento da metas desafiadoras e urgência para mudança da realidade em 

direção a uma visão estabelecida, por parte da alta administração, 60% dos respondentes 

afirmaram que esse aspecto é real no ambiente interno.  
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Tabela 1 - Dimensão Avaliação da gestão do conhecimento 
 

Afirmações DT D CP C CT 

Existe elevado nível de consenso sobre quais são as "core 
competencies" da empresa, ou seja, sobre quais são os pontos 
fortes da empresa em termos de habilidades e competências. 

0% 20% 40% 30% 10% 

A macroestratégia da empresa é comunicada, amplamente, para 
todos os níveis organizacionais. 

0% 30% 20% 40% 10% 

A alta administração estabelece, frequentemente, metas 
desafiadoras e um sentido de urgência para a mudança da realidade 
em direção a uma visão estabelecida. 

0% 0% 10% 60% 30% 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

Na segunda dimensão, denominada Sistemas de Informação e 

Comunicação (Tabela 2), 70% dos gestores admitiram que a comunicação amplificada, 

sem exclusão de áreas, é parcialmente eficiente. Além disso, o compartilhamento de 

informações por parte de todos os funcionários à base de dados e conhecimento da 

organização é considerado real por 50% dos respondentes. Em se tratando de disciplina, 

eficiência e incentivo para documentação do conhecimento e Know-how, 40% da gestão 

assegura a inexistência dessas características em suas empresas. 

 

Tabela 2 - Dimensão Sistemas de Informação & Comunicação  
 

Afirmações  DT D CP C CT 

A comunicação é eficiente em todos os sentidos (de cima para 
baixo, de baixo para cima e entre áreas distintas). 

0% 10% 70% 10% 10% 

As informações são compartilhadas. Existe amplo acesso, por parte 
de todos os funcionários, à base de dados e conhecimento da 
organização. 

0% 10% 30% 50% 10% 

Há grande disciplina, eficiência e incentivo para a documentação do 
conhecimento e "Know-how" existente na empresa. 

0% 40% 30% 30% 0% 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

Sobre Cultura Organizacional, 50% dos respondentes assumiram a 

realização de atos simbólicos e ações para promover a missão e os valores da empresa 

(Tabela 3). Quanto ao sentimento de confiança e orgulho no relacionamento  

empresa-funcionário, os gestores compartilharam de opiniões divididas, com os quesitos 

de discordância (30%); concordância parcial (30%) e concordância (30%), ficando as 

respostas equilibradas. Na mesma linha de raciocínio, o foco no curto prazo, por parte dos 

colaboradores, foi constatado concordância parcial e concordância em 40% das 

respostas, respectivamente.  
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Outra questão levantada na mesma dimensão compreendeu a 

experimentação e as ideias. A liberdade para tentar e falhar, ou seja, experimentar nas 

atividades de trabalho acontece ou são parcialmente realizadas para 40% dos gestores. 

Na mesma linha, a valorização das ideias acontecem parcialmente e um tempo destinado 

a esse processo é reconhecido por metade (50%) dos administradores. 

Tratando-se do perfil pessoal dos colaboradores, a autenticidade e a 

exposição do que é conhecido e desconhecido por parte dos profissionais não é algo fácil 

de ser exposto no ambiente organizacional. Nessa questão, 40% dos gestores dizem que 

as pessoas não são autênticas. A preocupação com a organização de uma forma geral, 

não apenas com a área de trabalho, é vista como uma atitude parcial dos colaboradores.  

 

Tabela 3 - Dimensão Cultura Organizacional 

 

Afirmações DT D CP C CT 

A missão e os valores da empresa são promovidos, de forma 
consistente, através de atos simbólicos e ações. 

0% 40% 10% 50% 0% 

A missão e os valores da empresa são promovidos, de forma 
consistente, através de atos simbólicos e ações. 

0% 0% 50% 40% 10% 

As pessoas não estão focadas apenas no curto prazo. 0% 20% 40% 40% 0% 

Estimula-se a experimentação. Há liberdade para tentar e falhar. 0% 20% 40% 40% 0% 

Existe uma grande honestidade na empresa, ou seja, as pessoas 
são autênticas e deixam evidente aquilo que conhecem e também o 
que não conhecem. 

0% 40% 30% 10% 20% 

As pessoas estão preocupadas com toda a organização e não 
apenas com sua área de trabalho, ou seja, buscam uma otimização 
conjunta. 

0% 10% 50% 40% 0% 

Reconhece-se que tempo é um recurso importante para o processo 
de inovação. 

10% 10% 20% 50% 10% 

Novas ideias são valorizadas. Há permissão para discutir ideias 
"bobas". 

30% 0% 50% 20% 0% 

As realizações importantes são comemoradas. 10% 10% 30% 30% 20% 

Há grande tolerância para piadas e humor. 30% 20% 20% 30% 0% 
Fonte: Pesquisa de campo 

 

 

Tendo em vista o ambiente organizacional, mais duas questões são 

levantadas nesta dimensão. A que se refere às comemorações sobre as realizações 

relevantes nas empresas, as respostas corresponderam ao percentual de 30%, 

respectivamente, para concordo parcialmente e concordo. A tolerância para piadas e 

humor no ambiente de trabalho dividiu-se em discordo totalmente 30% e concordo 30%. 
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Sobre a Organização & Processos de Trabalho (Tabela 4), o primeiro ponto 

abordado diz respeito ao uso constante de equipes multidisciplinares e formais sobre à 

estrutura formal tradicional e hierárquica. Diante deste contexto, 60% dos executivos 

afirmaram concordar parcialmente com a existência desse item em suas organizações. 

 

Tabela 4 - Dimensão Organização & Processos de Trabalho 

 

Afirmações DT D CP C CT 

Há um uso constante de equipes multidisciplinares e formais que se 
sobrepõem à estrutura formal tradicional e hierárquica. 

0% 30% 60% 20% 0% 

Há um uso constante de equipes "ad-hoc” ou temporárias, com 
grande autonomia, totalmente dedicadas a projetos inovadores. 

10% 40% 20% 30% 0% 

Pequenas reorganizações ocorrem com frequência, de forma 
natural, para se adaptar às demandas do ambiente competitivo. 

0% 20% 60% 20% 0% 

Realizam-se, com frequência, reuniões informais, fora do local do 
trabalho, para a realização de brainstorms. 

40% 30% 10% 20% 0% 

Os layouts são conducentes à troca informal de informação (uso de 
espaços abertos e salas de reunião). São poucos os símbolos de 
status e hierárquicos. 

0% 20% 30% 50% 0% 

As decisões são tomadas no nível mais baixo possível. O processo 
decisório é ágil; a burocracia é mínima. 

10% 30% 20% 40% 0% 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

As equipes temporárias, com grande autonomia, dedicadas a projetos 

inovadores foi outro ponto ressaltado. Nesta questão, 40% dos respondentes disseram 

discordar que haja esse tipo de trabalho nas empresas desse setor. Em sequência 

questiou-se as reorganizações com foco nas demandas do ambiente competitivo. Em 

relação a isso, a concordância parcial reuniu 60% das respostas. Quanto às reuniões 

informais, fora do local de trabalho, para relaização de brainstorms, constatou-se que em 

40% das empresas pesquisadas, segundo os gestores, não existe esse tipo de ação. Na 

mesma, perspectiva 50% das respostas mencionaram que há layouts conducentes à troca 

informal de informação no ambiente organizacional, sendo poucos os símbolos de status 

e hierárquicos. Por fim, ainda na quarta dimensão, tratou-se das decisões tomadas no 

nível mais baixo possível e com agilidade e pouca burocracia. Nesta questão, 40% 

concordaram com a afirmação. 

Na quinta dimensão, Políticas & Práticas para administração de recursos 

humanos, foram levantadas 13 afirmações e constados os respectivos percentuais, 

conforme tabela 5: 
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Tabela 5 - Dimensão Políticas & Práticas para administração de recursos humanos  

 
Afirmações DT D CP C CT 

O processo de seleção é bastante rigoroso. 20% 10% 40% 30% 0% 
Há uma busca de diversidade (personalidades, experiências, cultura, 
educação formal, etc.) e aumento da criatividade através do 
recrutamento. 

0% 10% 50% 40% 0% 

O planejamento de carreira busca dotar os funcionários de diferentes 
perspectivas e experiências. 

0% 40% 30% 30% 0% 

O escopo das responsabilidades dos cargos é, em geral, bastante 
abrangente. 

0% 20% 20% 60% 0% 

Há um elevado investimento e incentivo ao treinamento e 
desenvolvimento profissional e pessoal dos funcionários. Estimulam-se 
treinamentos que levam ao autoconhecimento. 

10% 20% 30% 40% 0% 

Estimula-se o aprendizado através da ampliação dos contatos e 
interações com outras pessoas de dentro e fora da empresa. 

0% 40% 10% 40% 10% 

O treinamento está associado às necessidades da área imediata de 
trabalho do funcionário e/ ou às necessidades estratégicas da 
empresa. 

0% 10% 10% 50% 30% 

Há um baixo turnover (número de pessoas que se demitem ou são 
demitidos) na empresa em comparação a outras empresas no 
mesmo setor. 

20% 30% 20% 20% 10% 

A evolução dos salários está associada, principalmente, à aquisição 
de competências e não ao cargo ocupado. 

10% 0% 40% 40% 10% 

Existem esquemas de premiação e reconhecimento por resultados e 
contribuições extraordinárias. 

20% 10% 0% 50% 20% 

Existem esquemas de pagamento associados ao desempenho da 
equipe (e não apenas ao desempenho individual). Os créditos são 
compartilhados. 

10% 30% 10% 30% 20% 

Existem esquemas de participação nos lucros envolvendo a maior 
parte dos funcionários. 

20% 20% 0% 40% 20% 

Existe preocupação evidente para com a segurança, saúde e meio 
ambiente do trabalho. 10% 40% 40% 0% 10% 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

Seguindo para a dimensão Mensuração de Resultados, apresentada na 

Tabela 6, há uma preocupação em medir e divulgar os resultados sobre várias 

perspectivas, pois 60% dos administradores concordaram e 20% destes concordaram 

totalmente com que há uma dedicação à mensuração das ações financeiras, operacionais, 

estratégicas e de aquisição de conhecimento. Além disso, em 70% das organizações das 

indústrias de alimentos pesquisadas, os resultados são amplamente divulgados. 

Tabela 6 - Dimensão Mensuração de Resultados 

 

Afirmações DT D CP C CT 

Existe uma grande preocupação em medir resultados sob várias 
perspectivas (financeiras, operacionais, estratégicas, aquisição de 
conhecimento). 

10% 0% 10% 60% 20% 

Resultados são amplamente divulgados. 20% 0% 10% 70% 0% 
Fonte: Pesquisa de campo 
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Na última dimensão estudada, Aprendizado com o ambiente (Tabela 7), a 

empresa aprende muito com seus clientes, pois 60% dos respondentes afirmaram que 

concordam com essa questão. Já no segundo quesito, se a empresa tem habilidade na 

gestão de parcerias com outras empresas, 50% acreditam nesta ação. No terceiro ponto, 

que questiona se a empresa tem habilidade na gestão de parcerias com Universidades e 

Institutos de Pesquisa, 40% também afirmaram concordar. Sobre a decisão de realizar 

alianças está, frequentemente, relacionada às decisões estratégicas e de aprendizado 

importante, diante da percepção dos funcionários, 60% dos gestores discordam.  

 

Tabela 7 - Dimensão Aprendizado com o ambiente 

 

Afirmações DT D CP C CT 

A empresa aprende muito com seus clientes. Existem vários 
mecanismos formais e informais bem estabelecidos para esta 
finalidade. 

0% 0% 30% 60% 10% 

A empresa tem habilidade na gestão de parcerias com outras 
empresas. 

10% 20% 20% 50% 0% 

A empresa tem habilidade na gestão de parcerias com 
Universidades e Institutos de Pesquisa (contratação de pesquisa 
externa). 

20% 30% 10% 40% 0% 

A decisão de realizar alianças está, frequentemente, relacionada a 
decisões estratégicas e de aprendizado importantes. Os funcionários 
da empresa percebem, muito claramente, este objetivo de 
aprendizado. 

0% 60% 20% 20% 0% 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

5. CONCLUSÕES 

 

A inovação, como fonte de vantagem competitiva, baseia-se na gestão do 

conhecimento, a qual é potencializada pela aprendizagem organizacional que envolve os 

aspectos de criação, produz interação humana. 

Nesse sentido, conforme as dimensões destacadas por Terra (1999), vários 

aspectos envolvem as práticas empresariais e aqueles que as fazem. As pessoas passam a 

ser recursos organizacionais no que diz respeito às ações inovadoras dentro de uma 

empresa e, por sua vez, são envolvidas em questões como as estratégias e as práticas 

políticas da administração empresarial e as tecnologias de informação e comunicação. Da 

mesma forma, outros aspectos começam a ser enaltecidos e reconhecidos como importantes 

para os gestores, e os investimentos e os conhecimentos mudam de foco buscando, por 

exemplo, a cultura e a estrutura organizacionais e os processos de aprendizagem. 
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Considerando, o objetivo de analisar as práticas organizacionais vinculadas à 

gestão do conhecimento na indústria de alimentos, acredita-se que este estudo possibilitou a 

criação de um panorama empresarial sob a perspectiva da gestão do conhecimento. Diante 

do referencial teórico desenvolvido e dos resultados dos questionários aplicados destacam-se 

as seguintes práticas empresariais nas indústrias de alimentos: 

• A alta administração estabelece, frequentemente, metas desafiadoras e um sentido de 

urgência para a mudança da realidade em direção a uma visão estabelecida; 

• As informações são compartilhadas. Existe amplo acesso, por parte de todos os 

funcionários, à base de dados e conhecimento da organização; 

• Reconhece-se que tempo é um recurso importante para o processo de inovação; 

• O escopo das responsabilidades dos cargos é, em geral, bastante abrangente; 

• O treinamento está associado às necessidades da área imediata de trabalho do 

funcionário e/ ou às necessidades estratégicas da empresa; 

• Existem esquemas de premiação e reconhecimento por resultados e contribuições 

extraordinárias; 

• Existem esquemas de participação nos lucros envolvendo a maior parte dos funcionários; 

• Há uma grande preocupação em medir resultados sob várias perspectivas (financeiras, 

operacionais, estratégicas, aquisição de conhecimento); 

• Resultados são amplamente divulgados; 

• A empresa aprende muito com seus clientes. Existem vários mecanismos formais e 

informais bem estabelecidos para esta finalidade. 

 

Muitas das práticas identificadas ainda podem ser desenvolvidas com a 

criação de projetos de gestão do conhecimento e as demais características em 

implantação ou que não foram observadas no setor, deve, gradativamente, constituir um 

processo sistemático de administração de seus ativos de conhecimento. Essas práticas 

são implementadas por meio dos projetos de gestão do conhecimento que, portanto, 

estão incorporados aos processos de cultura e influenciam a inovação organizacional 

(YAMAUCHI, 2003).  

Nesse sentido, ao considerar as potencialidades do setor alimentício e a 

importância das discussões acerca da gestão do conhecimento organizacional, 

reconhece-se a possibilidade de novos estudos e sugere-se a ampliação dos temas a 

partir do estudo sobre a identificação e análise dos projetos de gestão do conhecimento 

aplicados no setor, a criação de técnicas para aplicação das dimensões analisadas e a 

replicação da pesquisa em outras regiões brasileiras ou, ainda, nos demais setores. 
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