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 O brasileiro criativo como é, está sempre inovan-
do, sempre renovando e fazendo novas propostas de 
antigas e até ultrapassadas fórmulas, restaurando, recon-
struindo e ressignificando formas, fórmulas e conteúdos. 
De maneira muito prática, a Sociedade Brasileira de 
Gestão de Conhecimento vem abrindo espaço de dis-
cussão, transmissão e geração de novas práticas sobre o 
tema inovação em diversas áreas do conhecimento. 
 Essa é uma edição comemorativa da GC Brasil e 
existe muito o que comemorar. Mais um KM Brasil e tam-
bém o 10º aniversário da SBGC. Esta edição comemora-
tiva está relançado a Revista GC Brasil, agora com versão 
impressa. Também marca um retorno de transmissão de 
conhecimento e informação de maneira prática, versátil 
e de credibilidade, agregando aos associados e difund-
indo para novos públicos.
 Nessa edição da GC Brasil, novas mídias, tecno-
logia, educação, conhecimento e futuro se integram em 
uma única palavra: inovação. Como a utilização dessas 
ferramentas, e a multidisciplinaridade desses processos 
podem garantir o futuro de forma diferente do que te-
mos visto, e mudar o mundo, a partir do que temos hoje, 
mas com disposição e vontade para fazer diferente. 
 Com a continuidade da revista em versão im-
pressa, sua segunda edição será constituída de repre-
sentantes do setor público, empresarial, universidades, 
membros da SBGC e associados, compondo um o con-
selho editorial e científico da publicação. Nesse número, 
contamos com a participação dos responsáveis pela 
grade da KM Brasil 2011 e, em especial, da Sonia Wada, 
Fernando Fukunaga, professora Neusa Maria Bastos F. 
dos Santos, Elizete Pereira Sá. 
 E convidamos você, leitor, para essa viagem 
rumo ao futuro, com toda a bagagem que você tem – 
nunca será em excesso - e com a convicção que, com os 
olhos na inovação, podemos gerar conhecimento para 
melhor qualidade de vida e novas perspectivas para as 
novas gerações. 

 Uma boa viagem e uma boa leitura,

Regina de Oliveira
Jornalista Responsável

Carta ao leitor
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Energia Elétrica
Teoria e Aplicação
ISBN: 978-85-61325-65-7

A obra desenvolve flexões 
sobre conciliação da concepção 
metodológica da estrutura tarifária 
ao atual regime de regulação do 
setor elétrico e aborda questões 
relevantes no processo de formação 
de tarifas, como a precificação de 
ponta, a diferenciação de preços por 
nível de tensão e a construção de 
modalidades tarifárias destinadas ao 
aumento da eficiência econômica.
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do Setor Elétrico 
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Passados 10 anos da maior e 
mais profunda crise estrutural de 
abastecimento de eletricidade que
se tem notícia, o Brasil vê hoje, na
sua indústria de energia elétrica,
um cenário diametralmente oposto
àquele que travou a economia
nacional nos anos de 2001 e 2002.
Mas, acima de tudo, a garantia de
fornecimento de eletricidade neste
e nos próximos anos dão ao país a
tranquilidade necessária para 
traçar metas de crescimento 
socioeconômico sustentável.
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Projeto PIB Vol. 3:
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ISBN: 978-85-61325-48-0

Coordenado pelos Institutos de 
Economia da UFRJ e da UNICAMP, 
o Projeto PIB – Perspectivas do 
Investimento no Brasil – reuniu 
especialistas de renomadas 
instituições com o propósito 
de investigar a dinâmica global 
dos investimentos e suas 
tendências no Brasil, bem como 
propor instrumentos de política 
que promovam as mudanças 
necessárias ao crescimento 
sustentado da economia brasileira. 
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Economia da 
Mudança do Clima 
no Brasil
ISBN: 978-85-61325-55-8

O objetivo desse livro é avaliar os 
impactos sobre a disponibilidade 
hídrica superficial e subterrânea 
no Brasil, potencialmente 
decorrentes das mudanças 
climáticas. O estudo foi iniciado 
com o balanço hídrico no Brasil, 
nos períodos de 2011-2041, 2041-
2070 e 2071-2100, comparando 
com o período de 1961-1990.
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 Diante de uma necessidade do setor em 
gerenciar o processo de gestão e conhecimento, 
a SBGC está criando um plano de ação para facili-
tar às organizações a efetiva implementação de 
práticas de Gestão de Conhecimento. Faz parte 
deste plano de ação, a criação do Banco de Práti-
cas de GC. De acordo com Beatriz Benezra, ger-
ente de projetos de pesquisa e desenvolvimento 
da HP Brasil e coordenadora do grupo de usuári-
os de GC da Sucesso/RS, são poucas as empresas 
que executam os processos em forma controla-
da, repetitiva, mensurada, com pessoas devida-
mente treinadas, avaliando e implementando a 
melhoria contínua e gerenciando efetivamente o 
processo.  
 Segundo ela, durante o KM Brasil de 
2009, que aconteceu em Salvador/BA, quando 
ela fazia parte do Comitê de Práticas em Con-
hecimento da SBGC, apresentou um Modelo de 
Maturidade para avaliação de práticas de Gestão 
e Conhecimento que foi criado a partir das práti-
cas gerais do consagrado modelo de maturidade 
CMMI(Capability Maturity Model Integration). “As 
práticas de GC são identificadas como proces-
sos organizacionais e o nível de gerenciamento 
destes processos e a sua inserção dentro do con-
texto organizacional determinam o seu grau de 
maturidade”, afirma. 
 A partir deste modelo surgiu uma pes-
quisa, aplicada na região Sul do Brasil, com o 
apoio do PGQP (Programa Gaúcho de Qualidade 
e Produtividade, criado em 1992, baseado no 
modelo do Programa Brasileiro de Qualidade e 
Produtividade, a fim de melhorar os produtos e 
serviços, economizar tempo e otimizar recursos 

Inovação
Criação de Banco de Práticas inova na GC

Diego Leal: Novas 
Tecnologias e Gestão
do conhecimento
para mudar o mundo
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 Considerada atualmente a maior indústria 
brasileira de bebidas, com capital 100% nacional, 
a Schincariol produz, distribui e comercializa um 
amplo portfólio de 170 diferentes tipos de líqui-
dos, entre cervejas, sucos, águas, refrigerantes e 
bebida de baixa carbonatação. Com 72 anos de 
história e tradição empreendedora, a organização 
figura entre as 15 maiores cervejarias do mundo. 
Com 13 unidades  espalhadas por 11 estados do 
País, a empresa possui um dos maiores parques 
de produção de bebidas da América do Sul com 

Schincariol: Gestão de conhecimento agrega valor a 
produtos, serviços e colaboradores

capacidade de produção de cerca de 5 bilhões de 
litros por ano.   A organização emprega 9.300 co-
laboradores diretos e gera 65 mil postos de trabalho 
de forma indireta.
 Desde 2003, o Conselho de Administra-
ção da empresa, percebeu que precisaria implan-
tar programas de treinamento voltados para o 
desenvolvimento de competências, com foco nos 
valores e na estratégia da companhia para uma 
maior atuação em toda cadeia de valor.  Para isto, 
passou a contar com a área de Desenvolvimento 

do Estado). A pesquisa teve como objetivo iden-
tificar o grau de maturidades das práticas de GC 
das empresas e o resultado mostrou claramente 
que a maior parte das empresas se posiciona nos 
extremos dos níveis de maturidade: o nível inicial 
e o nível estratégico. “No nível inicial as práticas 
de GC são executadas por alguns pioneiros em 
forma ad-hoc. No nível estratégico, existe uma 
forte preocupação com o alinhamento estraté-
gico e com o negócio, coleta de métricas, etc. 
Porém, não passa de preocupação”, explica Bea-
triz.
 Este banco conterá práticas organizacio-
nais definidas pelos seus implementadores ou 
usuários com o auxílio de um formulário modelo 
que visa facilitar a descrição das práticas trabalhan-
do como uma guia de definição, identificar clara-
mente o processo que executa a prática de GC 
e identificar, também, o contexto organizacional 
em que a prática acontece a fim de permitir sua 
extração e inserção no contexto de outra orga-
nização, permitindo que a prática seja facilmente 
reaplicada.
 Segundo Beatriz, os interessados cadas-

trarão sua prática usando o modelo padrão para 
sua descrição no site as SBGC que apresentará in-
formações de Benchmaking em relação às práti-
cas cadastradas. Uma “comissão de ajuda” dará 
todo o apoio necessário, interagindo com o in-
teressado até ter sua prática definida. “O projeto 
é altamente inovador. Não existe referência de 
nada semelhante será aplicado em nível nacio-
nal”, conclui.
 Os principais benefícios para as empresas 
e usuários serão: ajudar efetivamente implemen-
tar a  GC nas organizações através das suas práti-
cas, fornecer um benchmarking, entender e apli-
car processos de melhoria contínua nas práticas 
já implantadas  maximizando seus resultados.
 O modelo para definição das práticas já 
foi definido e pilotado em algumas empresas, e 
o design da ferramenta está sendo trabalhado, 
dentro do site da SBGC, que hospedará o banco 
de práticas.  
 Os próximos passos é a realização de 
workshop para identificação e definição das 
práticas e a elaboração de uma premiação nacio-
nal para os participantes.
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Humano e Organizacional (DHO).
  “Naquela época, avaliamos que, para atingir 
os objetivos, teríamos que promover um programa 
de capacitação técnica, da produção à entrega de 
nossos produtos, passando pelas fábricas, depósitos 
e distribuidores”, justifica o diretor do DHO da Schin-
cariol, Américo Garbuio.
 Ele lembra que havia um descompasso en-
tre a comunicação interna operacional e as atitudes 
das equipes na empresa. “A informação não chegava 
completa nos devidos canais. Nosso desafio era de-
senvolver, além da competência técnica, capacita-
ções voltadas para as atitudes comportamentais de 
nossas lideranças”, explica. 

Desenvolver competências por 
meio da Gestão do Conhecimento 
 
 Para o profissional, a identidade da Schin-
cariol é sustentada pelas atitudes diárias de cada 
um - dos diretores aos operacionais. “Todos somos 
responsáveis por conduzir os negócios da empresa 
com ética e integridade. Nossa missão é despertar 
em cada colaborador, que suas ações não refletem 
somente no âmbito individual, mas na imagem cor-
porativa do Grupo”, informa Garbuio.
 Ao longo dos anos, a Schincariol vem de-
senvolvendo seus colaboradores em suas com-
petências organizacionais e funcionais, bem como 
o desenvolvimento de seus líderes, contribuindo 
para aumento da performance e prática dos valores 
por meio de módulos de capacitação, treinamen-
tos e-learning, estímulo a leituras,  fóruns, filmes e 
trocas de experiências, o que vem contribuir para a 

Gestão do conhecimento

•	 Implantação	do	processo	de	desenvolvimento	do	negócio;
•	 Capacitação	comportamental	das	lideranças
•	 Pesquisa	de	clima;
•	 Capacitação	das	atitudes;
•	 Guia	de	processos	on-line;
•	 Portal	da	Academia	Schin	para	educação	corporativa;
•	 Fortalecimento	do	Programa	de	GC;
•	 Fórum	de	discussão	para	troca	de	conhecimento;
•	 Processo	contínuo	das	redes	de	relacionamento;
•	 Banco	de	melhorias;
•	 Formação	de	multiplicadores.

Benefícios

•	 Retorno	de	investimento	com	melhor	relação	custo-benefício;
•	 Aumento	de	vendas;
•	 Agilidade	das	operações;
•	 Lideranças	atuantes	com	foco	no	negócio;
•	 Desenvolvimento	de	equipes	altamente	capacitadas	e	eficientes;
•	 Forte	integração	entre	os	setores;
•	 Melhoria	contínua;
•	 Rápida	elevação	do	faturamento	da	empresa;
•	 Satisfação	dos	colaboradores	e	prestadores	de	serviços;
•	 Rapidez	operacional	e	especialização.

evolução do programa de Gestão do Conhecimen-
to”, informa o diretor,
 Para chegar a esse estágio, Garbuio conta 
que foi preciso buscar competências externas, entre 
elas, da Sociedade Brasileira de Gestão do Conheci-
mento (SBGC), da qual a Schincariol tornou-se asso-
ciada. “Participamos dos congressos – KM Brasil, pro-
movidos em 2009 e 2010 - o que possibilitou-nos 
encontrar outras empresas com práticas parecidas 
às nossas e, desde então, pudemos manter relacio-
namentos importantes para troca de experiências 
valiosas.”  

Satisfação, integração e melhoria 
contínua
 
 O modelo adotado pelo grupo Schincariol 
valoriza a diversidade no trabalho em equipe, o 
respeito às individualidades, por meio de relações 
transparentes e condutas éticas, num clima de con-
fiança e pela prática de comunicação aberta em 
toda a organização. “Hoje temos a satisfação de sa-
lientar que o operador atua de forma mais autôno-
ma propondo melhorias às máquinas da produção”, 
exemplifica.
 Américo acredita que, a gestão do conheci-
mento agregou valor à Schincariol. “Com incentivo 
ao empreendedorismo, à inovação, à diversidade 
de ideias e opiniões, estamos construindo novos 
caminhos para a empresa e proporcionando opor-
tunidades profissionais, para a integração social e 
familiar, para o equilíbrio físico, emocional, mental 
e espiritual. Nossos esforços e nossa energia criativa 
estão concentrados no aprendizado e na utilização 
de novas tecnologias, ferramentas e metodologias. 
Isto proporciona o aprimoramento contínuo de nos-
sos produtos e serviços e nos conduz a um círculo 
virtuoso de excelência empresarial”, finaliza.
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de Janeiro, e comecei a trabalhar como consultor 
independente, ainda com o Ministério de Educa-
ção da Colômbia, mas como assessor autônomo 
em universidades brasileiras e de outros países da 
América do Sul. O trabalho consiste em explorar 
diferentes formas de realizar o processo de ensino 
e aprendizagem. Ao longo do tempo, porém, eu 
mudei o eixo do problema de como posso utilizar 
a tecnologia na questão de aprendizagem para 
como eu posso desenvolver a autonomia do indi-
víduo com o uso da tecnologia e como a tecnolo-
gia pode aproveitar a quantidade de informação 
que recebemos hoje. Eu acredito na tecnologia 
como uma ‘desculpa’ para fazermos coisas interes-
santes. E é isso o que estou tentando desenvolver 
agora e como podemos tornar real o potencial da 
tecnologia para transformar os sistemas de en-
sino e aprendizagem mas isso não é sinal de que 
vamos mudar só por que temos tecnologia é um 
potencial. É preciso fazer coisas diferentes com 
essa tecnologia. 

2. Em um momento, no seu site, você afirma 
que é possível mudar o mundo através da 
construção de uma nova maneira de se re-
lacionar, e atribui isso a uma sociedade de 
aprendizagem e conhecimento. Como você 
acredita que isso pode ser possível e como a 
transmissão e gestão de conhecimento po-
dem interferir neste processo?
O que eu acredito é que é possível mudar o 
mundo por uma nova forma de conhecimento. 
Na minha experiência, não apenas pessoal mas do 
que eu apreendo ao meu redor, é que esquecemos 
de que todos nós somos aprendizes naturais e 
estamos aprendendo o tempo todo. Pensamos, 
com muita naturalidade, que a aprendizagem só 
acontece na recepção educativa, mas não é as-
sim. Temos a possibilidade de aprender o tempo 
todo e temos, também, a possiblidade de sele-
cionar o que e como aprendemos . Hoje nós te-
mos ferramentas muito interessantes para apoiar 
qualquer processo de aprendizagem. Assim, se 
aprendemos e redescobrimos qual nossa rela-
ção natural com o conhecimento, talvez tenhamos 
uma possibilidade de mudar o mundo. E não é um 
problema único de uma sociedade de informação 
e de conhecimento. Eu não gosto muito desses 
termos, pois eles falam mais de um fenômeno 

econômico e não social e, nesses termos, temos 
muita exclusão. Por isso prefiro falar de aprendiza-
gem, pois estamos numa sociedade que valoriza a 
aprendizagem. É uma sociedade em que o prestí-
gio e o sucesso profissional não têm a ver só com 
dinheiro, mas com aprendizagem. Essa é uma so-
ciedade em que a aprendizagem não é valorizada 
apenas por questões econômicas e de dinheiro, 
acredito ser uma mu-
dança positiva para o 
mundo, com uma visão 
diferenciada da apren-
dizagem. E eu acredito 
que a tecnologia é uma 
ferramenta importante 
para redescobrir a nos-
sa relação com a apre-
ndizagem. Acredito, 
também, que a tecno-
logia pode gerar no indi-
víduo uma gestão pesso-
al de conhecimento, não 
coletivizado, mas indi-
vidualizado, respeitando 
cada aprendizagem e 
experiência. É um tema 
que trabalha muito 
com autonomia e com 
a capacidade individual 
de aprendizagem, dife-
rente da transmissão 
de conhecimento em 
que a tecnologia da in-
formação se transforma em um artefato para que 
o indivíduo agregue conhecimento e utilize de 
sua própria experiência para diluir esse conheci-
mento e transformá-lo em alguma nova informa-
ção. 

 Existe uma máxima de que os jogos eletrôni-
cos são um retrocesso na aprendizagem e 
que atrapalham a linguagem cognitiva e na 
assimilação de conhecimento. Você afirma 
que existem possibilidades oferecidas pelos 
jogos de vídeo que podem ser utilizadas no 
nosso sistema de ensino. Como isso é pos-
sível?
Eu não acredito em respostas únicas e unilaterais e 
soluções únicas para tudo, para se fazer as coisas.  

acredito que a 
tecnologia é uma 
ferramenta im-
portante para re-
descobrir a nossa 
relação com a 
aprendizagem

“ “

Entrevista

 Tema recorrente em fóruns e congressos 
pelo Brasil, a gestão de conhecimento em tec-
nologia de novas mídias e utilização desta tec-
nologia no processo de aprendizagem vem sido 
amplamente debatido em todas as esferas da so-
ciedade. 
 Nessa edição, o consultor e assessor em 
tecnologia em processos de aprendizagem e 
conhecimento,	 Diego	 Leal,	 conta	 um	 pouco	 de	
sua experiência e como acredita que a tecnolo-
gia pode interferir na mudança pessoal e, conse-
quentemente, na transformação de ideias para 
mudar o mundo. 

GC Brasil -  Fale um pouco da sua experiência 
com novas mídias e tecnologias em comuni-
cação e educação.
Diego Leal - Eu comecei a trabalhar nessa área em 
1999,	na	universidade	de	Los	Andes,	da	Colômbia,	

no laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento de 
Informática na Educação, trabalhando como pes-
quisador e assessor em exploração de tecnologia, 
utilização de ferramentas de comunicação em sala 
de aula e em nível institucional. Desenvolvi um 
trabalho de como levar a tecnologia como apoio 
de possível solução para problemas de aprendiza-
gem em diversas áreas do conhecimento. Tive 
a oportunidade de trabalhar com uma equipe 
multidisciplinar como pedagogos, psicólogos, an-
tropólogos e isso foi muito interessante, pois tive 
a oportunidade de ouvir profissionais com ex-
periências e linguagens e diversos olhares sobre 
os mais variados problemas, o que foi uma coisa 
enriquecedora. Em 2005, eu dividi meu tempo 
entre o trabalho na Universidade e no Ministério 
da Educação da Colômbia, onde trabalhei como 
gerente do Programa Nacional de Utilização de 
Novas Tecnologias no Ensino Superior. Com esse 
trabalho, pude perceber uma clara diferença no 
estopo de problemas na gestão do trabalho. Eu 
tive de liderar o processo de criação da iniciativa 
nacional de aprendizagem, o desenvolvimento de 
estratégias de formação docente, de criação de 
redes de professores, desenvolvimento de planos 
estratégicos de comunicação para instituições de 
ensino superior do País, além da organização de 
conferências e seminários sobre o uso de tecnolo-
gias e debates sobre a apropriação de tecnologias 
emergentes. O interessante nisso tudo é como o 
desafio aumenta, pois temos de pensar em sala 
de aula, partindo para as instituições de ensino e, 
a partir daí, para todo o país. Fiquei no Ministério 
da Educação até 2008 e vim para o Brasil, no Rio 

Novas tecnologias e gestão do conhecimento para 
mudar o mundo
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disciplinas, podemos gerar de fato a inovação. O 
mesmo acredito na adição de conhecimento que, 
se tentamos olhar para a multidisciplinaridade, 
podemos sim gerar inovação na adição de conhe-
cimento, principalmente propor-
cionando ao indivíduo essa au-
tonomia de conhecimento e 
aprendizagem, tão importantes 
no mundo atual. 

Em sua opinião, qual será o fu-
turo da inovação e da gestão 
do conhecimento no Brasil?
É muito difícil e amplo falar de fu-
turo de inovação, pois temos um 
leque muito grande de conheci-
mento no Brasil, podemos falar em 
nível social, empresarial, político e 
é muito amplo falar de futuro nes-
sas áreas. Mas quando se fala de 
futuro, temos duas possibilidades. 
Uma é olhar para tendências e ten-
tar conjecturar sobre o que está 
acontecendo agora. A outra pos-
sibilidade é falar o que gostaria 
que acontecesse e trabalhar para 
que isso possa acontecer. Acredito 
que temos muito trabalho a fazer 
e que a inovação vai acontecer. Não tem como não 
acontecer. Sempre vai ter pessoas com ideias, pes-
soas questionando o statuo quo e que a inovação 
é protagonista dos nossos dias, mas temos que ver 
a inovação ao longo da história humana e que isso 

Então, eu não acredito que os jogos são a solução 
para o sistema de ensino, mas talvez, os jogos de 
vídeo podem ser ferramentas interessantes para 
engajar alguns estudantes. Talvez o nível de desa-
fio encontrado nos jogos seja uma coisa estimu-
lante para o estudante. Mas isso não quer dizer 
que é bom para tudo. Também tem a ver com 
o tipo de jogo que está em questão. Existem jo-
gos, por exemplo, em que o usuário é colocado 
em uma situação problema no futuro e é trans-
portado para o passado, novamente, para resolver 
o que está errado aqui e agora para que isso seja 
resolvido no futuro, para fazer um futuro melhor. 
Então a narrativa conta como um estímulo para 
os jogadores desenvolverem a compreensão do 
problema e quais as possíveis soluções desses 
problemas no mundo atual. Então, encontramos 
muitos jogos, de diferentes narrativas, que podem 
gerar uma compreensão de mundo completa-
mente diferente em indivíduos que apreendem 
dele, dependendo qual o tipo de jogo e a propos-
ta que o jogo oferece. Insisto: não acredito que 
seja uma solução, mas se tentamos procurar con-
exões entre diferentes áreas do conhecimento, 
podemos criar coisas bem interessantes. 

Você diz que experimentou, pessoalmente, 
a educação e aprendizagem como forma de 
transformar e melhorar a qualidade de vida. 
Como foi essa experiência?
O contexto no qual eu cresci foi um pouco difícil, 
não foi de extrema pobreza, mas também não foi 
um contexto rico. Mas para pessoalmente, meu 
verbo favorito é aprender. Eu acredito na apren-
dizagem e gosto de aprender, de receber infor-
mação.  Eu fui um bom estudante e esse meu in-
teresse por informação e aprender me deu uma 
perspectiva diferente de mundo, uma perspectiva 
que ainda estou construindo, é claro, mas que me 
deu a possibilidade de conhecer pessoas muito 
interessantes, de conhecer lugares que nem 
imaginava que pudessem existir. E isso só se dá 
pela educação. Não a educação apenas no ambi-
ente de escola, não a escolarização, mas pelo mel-
horamento das possibilidades e capacidades pes-
soais, a educação ao longo da vida. É por isso que 
eu acredito que devemos estabelecer uma rela-
ção diferente  com a aprendizagem, não apenas 
na escola. Se pensarmos assim, deixamos de lado 

um potencial enorme. 
Podemos fazer muito 
mais, podemos fazer 
melhor. Eu acredito na 
aprendizagem como 
possibilidade de mu-
dar as perspectivas in-
dividuais e a qualidade 
de vida. 

Como você acredi-
ta que as diversas 
áreas do conhe-
cimento podem se 
unir para uma diver-
sificação também na 
educação e uma mu-
dança de métodos e 
inovação da gestão 
do conhecimento? 
Quando se fala de aprendizagem, encontramos 
muitas áreas de conhecimento com muitas pes-
soas, de diversas áreas focadas em problemas 
muito específicos. Eu acredito que o entorno de 
conhecimento que temos hoje, abre possibili-
dades de contato com pessoas e áreas muito dife-
rentes e que pode até estabelecer relação com 
sua área específica de atuação. No meu caso, por 
exemplo, comecei a trabalhar com desenvolvim-
ento de software e, tendo contato com pessoas 
de experiências e áreas de conhecimento dife-
rentes, acabei por desenvolvendo softwares que 
solucionasse problemas e que fosse útil à vida de 
outras pessoas. E quando eu vou trabalhar com 
uma instituição pública, deparo-me com prob-
lemas e questões econômicas e políticas que 
ampliam o meu vocabulário e, por consequência, 
minha visão de mundo. O contato com essas diversas 
áreas, particularmente, ampliou o meu olhar sobre 
a tecnologia da informação e acredito que esse 
contato com diversas disciplinas gera um olhar 
diferente. Acredito, no entanto, que não são di-
versas áreas do conhecimento que se unem, mas 
pessoas de diversos tipos de conhecimento e 
indivíduos que estão na intercessão de diversas 
áreas e que encontram respostas possíveis para 
problemas de educação e como podemos de-
senvolver esse processo. Também acredito que 
quando caminhamos nessa intercessão de multi-

Podemos gerar 
conhecimento 
para um mundo 
melhor e inova-
ção para mudar 
mundo. 

“ “
quando caminha-
mos na intercessão 
de multidisciplinas, 
podemos gerar de 
fato a inovação.

“ “
não vai parar. Mas temos muito ainda que trabalhar 
para falar de futuro. Não pensando em futuro distan-
te, de nossos filhos ou netos, mas de nós mesmos, em 
um futuro mais próximo. Uma coisa preocupante que 

vejo nos dias de hoje é que vejo 
mentes brilhantes preocupadas 
somente em fazer com que venda-
mos mais produtos e não com os 
problemas sociais que temos e que 
podemos resolver. Acredito que 
podemos fazer melhor. Acredito 
que podemos usar esse poten-
cial para encontrar soluções para 
problemas do presente. E essa é 
uma boa mensagem: não ape-
nas falar de inovação de conheci-
mento, mas inovação de conheci-
mento para que? O que queremos 
alcançar com a gestão de conhe-
cimento e quando achamos que 
isso vai acontecer? E qual a adição 
de conhecimento que precisamos 
para agora e para o futuro? O que 
precisamos fazer agora para criar o 
futuro? Acredito que são pergun-
tas importantes a fazer e quando 
olho para o futuro, tento ver que 
podemos fazer mais e melhor para 

dirimir, no futuro, os problemas que enfrentamos 
hoje, principalmente de desigualdade, podemos 
gerar conhecimento para um mundo melhor e 
inovação para mudar mundo. 
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Opinião

 Cada empresa deve automaticamente apre-
nder com os erros e experiências do passado, mas o 
que acontece quando as memórias desvanecem-se, 
os empregados deixam a empresa ou o conheci-
mento passa a ficar com data de validade vencida, 
por estar mal arquivado ou nem mesmo registrado? 
O valor da memória não pode ser subestimado, 
bancos de conhecimento conservam o ciclo de vida 
da informação e permitem que as pessoas possam 
buscar assuntos de interesse e adicionar neles seus 
próprios conhecimentos e experiências.
 Gestão do Conhecimento (GC) significa 
fazer uso máximo, comercialmente falando, de tudo 
que a organização sabe, de modo que cada decisão 
seja tomada à luz desse embasamento. Isso requer 
que todos na organização sejam capazes de acessar, 
não apenas as informações e dados que necessitam, 
mas também de explorar as experiências e conhe-
cimentos de outras pessoas, mesmo que esses indi-
víduos não estejam disponíveis. Isso precisa ser feito 
de forma sistemática e rotineiramente. Para dizer 
que verdadeiramente está realizando a gestão do 
conhecimento, as empresas precisam incorporar a 
cultura do conhecimento na rotina da organização. 
O resultado ideal da sistematização da GC é que os 
erros não se repitam, que os “becos sem saída” não 
precisem ser re-explorados, que a roda não precise 
ser reinventada, e que cada decisão seja feita à luz 
do pleno conhecimento da empresa. Este é o estado 
final da inteligência coletiva, para o qual os sistemas 
de GC se esforçam.
 É óbvio que vai levar algum tempo e esforço 
para alcançar esse nível de estado da arte, e também 
é claro que, se tentarmos aplicar a Gestão do Conhe-

Conhecimento com prazo de validade
Nick Milton, Consultor

cimento a absolutamente tudo o que fazemos, até 
mesmo nas pequenas decisões, vamos ficar esgota-
dos. Não é necessário recorrer à inteligência coletiva 
da organização, cada vez que fazemos um bule de 
café ou toda vez que precisamos de clipes de papel. 
A GC, como qualquer outro processo organizacio-
nal, precisa ser dirigida para onde podemos obter um 
efeito maior. Precisamos ter um propósito alinhado à 
estratégia de negócios. As questões do conhecimento 
precisam estar focadas, primeiramente, na inteligên-
cia coletiva do negócio, ou seja, onde a captura, o 
desenvolvimento, a conservação ou aplicação do 
conhecimento são fundamentais para o sucesso. 
 Ao mesmo tempo, a transferência de conhe-
cimento é um desafio real, da mesma forma, o conhe-
cimento tem que ser transferido através do tempo e 
espaço. O conhecimento capturado por uma equipe 
deve ser embalado e armazenado de modo que 
uma equipe desconhecida, em um local desconhe-
cido, em algum momento no futuro, possa acessá-
lo, compreendê-lo, relacionar-se com ele, usá-lo 
e beneficiar-se dele. Este tipo de transferência de 
conhecimento é difícil, mas possível. De alguma 
maneira, é necessário dar uma vida útil decente ao 
conhecimento.
 Por outro lado, vale a pena enfrentar um dos 
maiores desafios da Gestão do Conhecimento, que 
é a conscientização. O conhecimento é derivado 
da ação e experiência, mas a maioria das pessoas 
permanece inconsciente de seu papel. Nós apre-
ndemos, somos capazes de fazer as coisas melhor, 
mas muitas vezes não estamos conscientes do que 
temos aprendido. 
 O outro lado da moeda, no entanto, é que 

Gestão Integrada de Recursos de Informação e Conhecimento
Elizete Pereira Sá
Elizete Pereira Sá, Mestra em Administração Estratégica  

  A Gestão de Recursos de Informação é a maneira eficaz 
de tratar integrativamente a informação interna e externa, para uso 
estratégico pelos tomadores de decisão nas organizações, visando 
otimizar a performance dessas instituições e sintonizá-las com o am-
biente externo. 
 As necessidades de informações para apoiar as opera-
ções diárias e subsidiar a tomada de decisão em todos os níveis e 
áreas da organização são identificadas pela Unidade de Informação 
e Conhecimento cuja missão é atuar com abrangência corporativa, 
assegurando as condições adequadas para geração, transferência, 
armazenamento e aplicação do conhecimento, contribuindo para a 
organização atingir níveis internacionais de competitividade.
 A Unidade de Informação e Conhecimento deve atuar 
com os seguintes focos: Preservar e administrar o capital intelectual 
da	empresa,	visando	alavancar	os	processos	de	inovação;	Compartil-
har o conhecimento e os recursos informacionais existentes na orga-
nização e a busca permanente daqueles que serão incorporados ao 
acervo,	de	forma	contínua	e	atualizada;	Apoiar	o	plano	de	negócio,	
visando o aumento da produtividade organizacional em razão da 
velocidade de acesso ao dado, informação e conhecimento, qualifi-
cando o processo decisório através do acesso a informação selecio-
nada,	 útil	 e	precisa;	Definir	 as	 ferramentas	de	gestão	de	 conteúdo,	
utilizando metodologia e padrões para as diversas mídias existentes 
na organização.
  Os principais processos para viabilizar estes objetivos são: 
Gerir	 informação	 externa;	 Gerir	 documentos	 físicos	 e	 digitais;	 Gerir	
padrões	e	procedimentos;	Gerir	memória	organizacional;	Gerir	segu-
rança da informação. 
 Gestão de Informação Externa - Conceito de “Biblioteca”, 
cuja dimensão não é limitada por paredes. É o “mundo de informa-
ções” possível de ser acessado pertinente ao negócio. 
 Sua missão é promover a prospecção e disponibilização 
de fontes, serviços, canais e provedores de informações externas ne-
cessários aos negócios da organização com confiabilidade e menor 
custo. Os principais recursos de informação disponibilizados são: a) 
Biblioteca	Digital;	b)	Sistema	de	controle	e	monitoramento	de	normas	
técnicas para viabilizar o cumprimento e atendimento das exigências 
expressas nas normas ISO no que diz respeito à organização, atualização 
e	controle	dos	requisitos	externos;	c)	Sistema	para	controle	e	avaliação	
da legislação com metodologia de identificação, acesso, atualização, 
análise e monitoramento do cumprimento das obrigações originárias 
da	 legislação;	 d)	 Sumários	 executivos	 de	 publicações	 e	 revistas;	 e)	
Monitoramento	de	 informações	tecnológicas;	 f )	Monitoramento	de	
contratos de licenciamentos de concorrentes e acompanhamento de 
averbações	dos	contratos	de	tecnologia;	g)	Prospecção	em	bases	de	
dados especializadas em mercado, negócios, tecnologia e inovação.
 Gestão de Documentos Físicos e Eletrônicos - O objetivo 
da gestão documental é assegurar a rastreabilidade dos registros de 
negócios através de metodologia que permite controlar, armazenar e 
disponibilizar informações e documentos para fins de demandas do 
negócio.
 As ferramentas utilizadas são: a) Mapeamento e modela-
gem	de	processos;	b)	Taxonomia	corporativa,	organização	hierárquica	
e relacional de um conjunto de tópicos que permite e facilita a local-
ização dos registros documentais, é feita de forma corporativa estabel-
ecendo a classificação e a codificação dos registros documentais em: 
processo, subprocesso, atividade e tipo de registro de informação. c) Pa-
drão normativo que estabelece regras para temporalidade e sistem-
atização dos registros documentais, ou seja, critérios de organização 
dos acervos, visando a sua padronização, e orientação quanto à tem-
poralidade	e	retenção	de	documentos;	d)	Gerenciamento	eletrônico	
de	documentos	e	tecnologias	correlatas;	e)	Workflow.
Gestão de Documentos e Informação em Áreas de Engenharia - O 
escopo é desenvolver estratégias e padrões necessários para asse-
gurar a geração, coleta, disseminação, armazenamento e descarte 
das informações geradas nas fases dos empreendimentos que com-
preende	de	projeto	conceitual;	projeto	básico;	projeto	de	detalhamen-
to;	construção	e	montagem.

  As principais ferramentas utilizadas são: a) Padrões para 
codificação de áreas, equipamentos, instrumentos, linhas e docu-
mentos	de	engenharia;	b)	Sistemática	para	atualização	da	documen-
tação;	c)	Sistema	para	controle	e	acompanhamento	da	documentação	
de	engenharia;	d)	Organização	dos	acervos	de	engenharia	e	dos	acer-
vos	da	manutenção	industrial;	e)	Digitalização	dos	documentos	de	en-
genharia;	f )	Gerenciamento	eletrônico	de	documentos;	g)	Workflow.		
 Gestão de Padrões e Procedimentos - O objetivo é fomen-
tar o compartilhamento do conhecimento da organização, traduzido 
nos procedimentos e padrões.
 Os documentos são emitidos regulamentando políticas e 
diretrizes funcionais ou negociais abrangendo temas corporativos e 
orientações específicas de determinados processos. O escopo da área 
de padronização é sistematizar a elaboração, emissão, aprovação, atu-
alização, disponibilização, implementação e uso dos procedimentos, 
atendendo também aos requisitos legais, voluntários e fatores estra-
tégicos: ISO-9000, ISO-14000, OHSAS-18000 e SOX.
As	ferramentas	mais	usadas	são:	a)	Business	Process	Management;	b)	
Gestão	Eletrônica	de	Documentos;	c)Workflow.
 Gestão da Memória Organizacional - A preservação do 
Capital Intelectual é promovida pela transformação dos conhecimen-
tos técnicos e gerenciais em metodologias, procedimentos, projetos, 
padrões de trabalho, instruções operacionais, manuais etc.
 A missão da memória organizacional é captar, registrar, 
preservar e compartilhar o conhecimento gerado pelas pessoas e equi-
pes de trabalho.
 As ferramentas utilizadas são: a) Eventos e fóruns de com-
partilhamento	de	conhecimento	e	melhores	práticas;	b)	Base	de		Mel-
hores	Práticas	e	Lições	Aprendidas	constituída	de	estudos	e	projetos	
cujo objetivo é identificar quem sabe o quê, quais as experiências e 
lições	aprendidas,	quais	os	conhecimentos	que	podem	ser	reutilizados;	
c) Comunidades de Práticas: grupo de pessoas que compartilham con-
hecimentos e experiências adquiridas em sua prática de trabalho e/
ou pessoal com o objetivo de desenvolver competências, construir e 
compartilhar conhecimentos abrangendo temas de interesse para a 
organização. As Comunidades são criadas a partir da definição de um 
tema de interesse da organização.  Os membros do grupo são selecio-
nados com base na expertise ou interesse pelo tema.  É eleito um líder 
(mediador, moderador ou facilitador) que direcionará a comunidade, 
estimulando a participação, colaboração e troca de conhecimentos. 
O papel do líder é promover a participação e comprometimento dos 
membros para que a comunidade possa se consolidar e alcançar seus 
objetivos, bem como a promoção dos sucessos da Comunidade.  Para 
registro e disseminação do conhecimento, a Comunidade transforma 
o resultado dos trabalhos em documentos que são disponibilizados 
no Portal das Comunidades.
  Considerações Finais - A implantação de um 
modelo integrado de informação e conhecimento melhora o fluxo 
e	qualidade	de	informações	e	a	visão	global	do	negócio;	possibilita	
a	 segurança	e	agilidade	nas	operações	 realizadas;	padroniza	e	 sim-
plifica	 os	 processos;	 aperfeiçoa	 o	 processo	 de	 tomada	 de	 decisão;	
contribui	para	maior	eficiência	no	atendimento	aos	clientes;	melhora	
a	gestão	dos	custos;	favorece	o	aumento	da	rentabilidade;	contribui	
para	 um	 salto	 qualitativo	 nos	 resultados	 da	 empresa;	 desenvolve	
novas competências, habilidades e novas oportunidades de cresci-
mento	e	carreira	para	as	pessoas;	possibilita	uma	visão	 integrada	e	
ampliada	dos	processos	da	organização;	melhora	o	processo	de	co-
municação	e	integração	entre	áreas;	facilita	o	levantamento,	análise	e	
consolidação de informações e unificação de práticas.
 O gestor de Recursos de Informação e Conhecimento 
deve ser um estrategista com a capacidade de captação, compreen-
são, análise crítica e interpretação da realidade, dentro de uma per-
spectiva de negócio, tal como essa realidade se apresenta, sob a for-
ma de eventos, notícias, idéias, dados, informações e conhecimento. 
Esse gestor deve trabalhar dialeticamente os conteúdos de análise 
e síntese, mediando à relação entre sua organização e o ambiente 
onde atua.   
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Convênio com BR Academy

 A SBGC acaba de assinar um convênio com a 
BR Academy, empresa brasileira, com atuação global, 
especializada na aplicação de simuladores para as ne-
cessidades de qualificação nas organizações, nos mais 
diversos setores da economia. Esses jogos corpo-
rativos apoiam as instituições na execução de suas 
estratégias mercadológicas e propicia a estudantes 
uma experiência prática na gestão de negócios.
 De acordo com a detentora do maior port-
folio de business simulation em língua portuguesa, 
esses games permitem que os participantes apli-
quem os conhecimentos teóricos, adquiridos re-
centemente, em um mercado totalmente simulado. 
à medida que os players tomam decisões reais e 
analisam os impactos de suas ações, os fundamen-
tos mais importantes do mundo dos negócios pas-
sam, naturalmente, a fazer parte do seu modo de 
pensar. 
 Graças ao convênio de apoio técnico entre 
as duas organizações, os associados da SBGC passam 
a contar, a partir de agora, com seminários mensais, 
abertos e fechados, e descontos de 50% nos aplica-
tivos. 

Anúncio Rodapé

SBGC News

Mesa Redonda Práticas de GC 
em Empresas

 O CRA-SP promoveu em julho, um debate aberto 
ao público sobre o tema “Excelência em Execução de Es-
tratégia e Planejamento – Viabilidade e Metodologia”, que 
contou com a participação da presidente da SBGC, Sô-

Sonia Wada, Presidente da SBGC

nia Wada. 
 Com mediação do empresário e consultor Wal-
ter	Lerner,	coordenador	dos	Grupos	de	Excelência	em	Es-
tratégia e Planejamento e de Administração de Pessoas do 
CRA-SP, o debate teve como palestrantes: Plinio Assmann, 
ex-presidente da Companhia do Metropolitano de São 
Paulo, Fábio Moreira, sócio-diretor da 3GEN Consultoria e 
Educação em Gestão Estratégica- todos integrantes do 
Grupo de Excelência em Estratégia e Planejamento do 
CRA-SP. 
 Segundo a organização do evento, o objetivo 
foi apresentar aos participantes soluções aplicadas e 
testadas na administração de empresas para auxiliá-los 
a enfrentar as dificuldades tradicionais e a adotarem 
a prática eficaz e diferenciada de estratégia e planeja-
mento de negócios, bem como desmistificar o bem-
sucedido Balanced ScoreCard (BSC) e outras famosas 
metodologias do ramo.

o cliente do conhecimento não tem consciência do 
que precisa saber. Ele não sabe ou não está ciente 
de que não sabe. O conhecimento, que esse con-
sumidor precisa, tem que ser apresentado em forma 
embalada para que ele possa aprender o que pre-
cisa saber. Por isso, a maneira que o conhecimento 
é armazenado é crucial. Se não tiver foco no usuário, 
então, o conhecimento real não será transferido e, 
portanto, não aplicado.
 Vou descrever três modelos de bancos de 
conhecimento: chamarei o primeiro de “quarto de 
adolescente”. Este é um modelo no qual despejo 
tudo de forma desestruturada. É extremamente de-
pendente de um bom buscador, para encontrar o 
dado novamente. É como quarto do meu filho, ele 
sabe onde está tudo - é tudo no chão! Ele pode pes-
quisar na pilha de coisas e encontrar o que precisa. 
 O segundo modelo de banco é aquele no 
qual o armazenamento do conhecimento está em 
algum tipo de framework. No entanto, é difícil criar 
um framework que tenha longevidade e que possa 
ser entendido por todos os usuários. A desvantagem 
desse modelo é que se você não sabe os caminhos 
do banco de conhecimento, pode frustrar-se com os 
resultados. Geralmente, as pessoas não buscam por 
conhecimento por muito tempo e, se não o encon-
tram rapidamente, o reinventam. 
 O terceiro modelo é aquele em que o conhe-
cimento é pré-embalado para o benefício do usuário 
final. Este banco contém um conjunto de unidades 
de conhecimento empacotadas e embaladas. Cada 
unidade pode ser considerada um “Ativo de Conhe-
cimento”, projetada para proporcionar tudo o que o 
usuário precisa para que esteja plenamente informa-
do antes de elaborar um projeto. Mesmo assim, este 
terceiro modelo (no qual o banco de conhecimento 
está cheio de ativos pré-embalados) está longe de 
ser eficaz. Ele coloca o ônus sobre os criadores do 
conhecimento de fazer a embalagem para que o 
usuário do conhecimento, consciente ou não, en-

contre tudo o que ele precisa saber.
 O conteúdo de um ativo de conhecimento 
é pensado para fazer a pergunta: ‘o que o cliente 
precisa saber?’ Em primeiro lugar, ele vai precisar de 
algum tipo de conselho, que irá ajudá-lo com seu 
projeto. Ele precisa de ajuda e orientação na tomada 
de decisões e apreciará encontrar tudo de maneira 
estruturada. Em segundo lugar, ele precisa de al-
gum contexto que ateste quão confiável é aquela 
informação. Também precisa ter acesso às histórias, 
citações e background que irão tornar vivo o con-
teúdo. Em terceiro lugar, deve ter um mecanismo 
disponível para seguir as coisas, entrar em contato 
com as pessoas envolvidas ou realizar leitura de ma-
teriais de fundo.
 Como esses ativos do conhecimento de-
vem ser compilados a partir de muitas experiências 
devem, por isso mesmo, contar histórias e dar consel-
hos vindos de muitas vozes. A transferência desses ati-
vos é uma forma de interpretação que mistura muitas 
vozes, sem que se percam. As múltiplas entradas 
são usadas para criar uma síntese de conhecimento, 
mas também para ilustrar, ampliar, verificar e, con-
tinuamente, criar novos desafios.

Nick Milton é reconhecido 
mentor e treinador, com mes-
trado em Ciências Naturais da 
Universidade de Cambridge e 
doutorado pela Universidade 
de Gales (Inglaterra). É diretor 
e co-fundador da Knoco, uma 
consultoria de gestão conhe-
cimento. Escreveu os livros 
“Gestão do Conhecimento 
para as Equipes e Projetos” 
e “Performance por meio do 
Aprendizado - A Gestão do 
Conhecimento na Prática”. 
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 Inovação em pauta 

 

 Acaba de ser assinado um acordo entre o 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e a Con-
federação Nacional da Indústria (CNI), que prevê a cria-
ção de uma instituição capaz de estimular a inovação 
no setor industrial brasileiro. Acompanhando de perto 
esse processo, André Saito, especialista da SBGC, minis-
trou uma oficina Gestão da Inovação.
 Numa lista de 44 países, o Brasil foi classificado 
na 38ª colocação no ranking de inovação e competi-
tividade da Information Technology and Innovation 
Foundation (ITIF), sediada em Washington (EUA). Nosso 
País ficou à frente apenas da Turquia, México, África do 
Sul, Argentina, Índia e Indonésia. Ocupam as primeiras 
posições Cingapura, Finlândia, Suécia e Estados Unidos. 
 O levantamento analisou 16 fatores da com-
petitividade global, avaliados, com pesos diferentes, 
em seis grupos de indicadores básicos: desempenho 
econômico (25%), capacidade de inovação (22%), in-
fraestrutura de tecnologia da informação (20%), em-
preendedorismo (12%), política econômica (11%) e 
capital humano (10%).
 Com objetivo de estimular a capacidade dos 
brasileiros em iniciar e conduzir projetos de inovação, 
implementar e gerir processos em ambientes criativos 
e inovadores, André Saito, um dos mais conceituados 
especialistas nacionais em Gestão da Inovação, PhD 
em Knowlegde Science, falou sobre o cenário, conquis-
tas e o que ainda pode ser feito nesse setor no País. De 
acordo com Saito, para alcançar a competitividade, o 
Brasil precisa, num primeiro momento, capacitar suas 
empresas “desde a sistematização dos processos até a 
formação de recursos humanos, com ênfase na solução 
de desafios”, ressalta. Em segundo lugar, é necessário 
que o País invista mais em P&D - Pesquisa e Desenvolvi-
mento. Por fim, segundo o especialista, deve criar uma 
cultura de inovação e gestão do conhecimento den-
tro das organizações. “Esse compromisso aumentará 
as possibilidades de inovação e fortalecerá laços entre 
a constante formação dos recursos humanos, as ativi-
dades de P&D e os setores produtivos”, aposta. 
 A oficina contou com a presença de pro-
fissionais de P&D, engenharia, desenvolvimento de 
produtos, novos negócios, entre outros, que ouviram 
e debateram os principais modelos de gestão, con-
ceitos, métodos e ferramentas inovadoras. Além disso, 
os participantes também discutiram mecanismos de 
alinhamento das iniciativas de inovação à estratégia 
do negócio, a fim de assegurar resultados e geração de 
valor. 

Setor discute ferramentas e 
prática na era digital 
 O período de transição que passamos desde a 
Revolução Industrial, trouxe mudanças de hábitos, migra-
ção populacional da área rural para regiões urbanas, fecha-
mento de companhias tradicionais e surgimento de novas 
formas de negócios. Hoje vivemos em uma nova era: a digi-
tal. 
 As informações agora são produzidas e consumi-
das numa enorme velocidade. O que caracteriza a atual 
revolução tecnológica é a aplicação do conhecimento e da 
informação na geração de novos processos e aprendizados.
 Novas tecnologias e ferramentas para alavancar a 
gestão do conhecimento nessa nova era foi o tema prin-
cipal da oficina Gestão do Conhecimento 2.0: ferramentas 
e Práticas na Era Digital, ministrada por David Kato e pro-
movida pela SBGC. 
 O evento, dirigido a profissionais de gestão de 
talentos, comunicação, TI ou outras áreas envolvidas em 
projetos de criação de ferramentas voltadas para gestão de 
conhecimento – tais como sites e intranets colaborativas, 
abordou temas como: Conceitos de Gestão do Conheci-
mento;	Tecnologias	e	Ferramentas	para	Gestão	do	Conheci-
mento: blogs e microblogs, wikis, páginas amarelas, fóruns, 
busca,	crowdsourcing,	redes	sociais	entre	outros;	Planejan-
do Implantação de Tecnologias e Ferramentas para Gestão 
do	 Conhecimento;	 Gerenciando	 Iniciativas	 de	 Gestão	 do	
Conhecimento Suportadas por Tecnologia e Ferramentas 
Tecnológicas;	Ferramentas	e	Tecnologias	de	Mercado	Para	
Gestão	do	Conhecimento;	Fatores	Críticos	de	Sucesso	para	
Utilização de Ferramentas e Tecnologias em Gestão do 
Conhecimento. 
 Esse e outros eventos de Gestão de Conheci-
mento serão promovidos ao longo do semestre, pela SBGC. 
Mais informações, no site www.sbgc.org.br ou nas páginas 
de Agenda. 

Anúncio Rodapé



Artigo
A equação do conhecimento
Daniel Abadi Orlean

 O ano, o longínquo 2001. Para facilitar sua 
memória, a Google ainda era um “bebê corpora-
tivo”. Mark Zuckerberg, um adolescente. E eu era 
um feliz usuário de um Nokia de tela cinza e tecla-
do de membrana, com acesso a e-mails restrito ao 
meu computador de mesa.
 Mesmo nesse mundo desesperador – pelo 
menos à luz do que temos hoje ao nosso alcance 
– o futuro era construído por alguns visionários 
empreendedores. O cenário, uma grande empre-
sa fornecedora de insumos corporativos, aflita por 
dois anos de vendas decrescentes e altas taxas de 
perdas de clientes em um mercado ainda se recu-
perando de uma crise.
 Seus produtos enfrentavam a concorrên-
cia cada vez mais agressiva de concorrentes asiáti-
cos, em uma batalha que poucos saem vence-
dores: a do corte de custos, margens apertadas e 
preços cada vez mais baixos.
 Qual a saída? O que fazer para se diferen-
ciar? Como conquistar novos mercados e preser-
var a margem em risco?
 Nossa equipe – eu atuava como um jovem 
consultor encarregado de projetar as soluções 
corporativas concebidas por esse time – buscava 
alternativas viáveis e rápidas para diferenciar nos-
sas ofertas. Análises quantitativas, qualitativas, 
grupos de discussão, benchmarking e projeção 
de cenários serviram apenas para confirmar a per-
cepção de que a batalha não podia ser travada no 
mesmo campo dos adversários.
 “Por que não paramos de vender produ-

tos?”, alguém lançou, quase que de forma inocen-
te. “Vamos vender soluções!”, alguém respondeu 
na sequência. “Ora, mas qual a diferença?”, ques-
tionou um gerente com 20 anos de casa. Hoje 
admito que isso parece um clichê, mas foi esse o 
insight que guiou todo o restante do projeto.
 No fim, toda uma equação de negócio foi 
mudada. Com o mantra de que “Solução = Produ-
to + Conhecimento” a empresa transformou sua 
forma de abordar o mercado no Brasil. Ao invés 
de vender produtos e tirar pedidos, a força de 
vendas passou a oferecer processos completos, 
fim a fim, para seus clientes.  A área de operações 
capacitou seus funcionários a antecipar necessi-
dades e a cuidar de forma pró-ativa dos negócios 
dos clientes. O preço deixava de ser a variável 
mais importante, até porque o serviço diferencia-
va-se por ativos intangíveis, que os concorrentes 
estrangeiros dificilmente conseguiam copiar. Co-
munidades de Práticas, Bases de Conhecimento 
e Aprendizado Colaborativo foram ferramentas 
utilizadas na gestão dessa mudança, com um en-
gajamento que eu nunca tinha visto antes.
 Por que? Porque a Gestão do Conheci-
mento veio para resolver uma questão estraté-
gica da empresa, de forma clara e objetiva.
 O mais interessante, no entanto, veio de-
pois. Para mim, esse era um projeto consultivo 
como outro qualquer. Só vim descobrir que es-
tava trabalhando com Gestão do Conhecimento 
alguns meses depois, ao participar do meu pri-
meiro KM Brasil.
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A contribuição das práticas de 
aprendizagem e do conhecimento 
dos franqueados para a formula-
ção de estratégias no sistema de 
franquia*

Autores: Maria Lúcia Simas Paulino, Carlos 
Olavo Quandt

Resumo

 No sistema de franquia empresarial, ou fran-
chising, o franqueador exerce a maior parte das ativi-
dades de gestão da cadeia de franqueados, notada-
mente a formulação de estratégias para o sistema 
como um todo. Contudo, o franqueador pode tirar 
partido do conhecimento adquirido pelos franquea-
dos, desenvolvendo práticas que facilitem a obten-
ção de insights e contribuições para formular ou 
ajustar as estratégias da franquia, conciliando assim 
a função de controle com a flexibilidade estratégica. 
Este estudo investiga os canais de comunicação e 
práticas de aprendizagem utilizadas para captar con-
hecimento dos franqueados, e o seu papel na forma-
ção e adequação de estratégias. O referencial teórico 
compreende o relacionamento entre franqueador e 
franqueado, a formulação da estratégia como pro-
cesso de aprendizado e as práticas de aprendizagem 
como estimuladoras de um contexto favorável à cria-
ção de conhecimento. A metodologia utilizada para 
esta pesquisa exploratória foi o estudo de caso de 
uma franqueadora de grande porte. As informações 
foram obtidas por meio de análise documental e en-
trevistas semi-estruturadas com executivos da área 
de marketing e vendas. Os resultados revelam que, 
embora seja o franqueador a formular a estratégia 
para a rede, o conhecimento do franqueado é utiliza-
do não só para a formulação da mesma, como tam-
bém para a realização de mudanças e adequações 
estratégicas. Para tanto, o franqueador utiliza uma 
série de canais de comunicação e práticas de apren-
dizagem para obter contribuições do franqueado. As 
limitações da pesquisa decorrem do procedimento 
metodológico: além de não permitir a generalização 
dos resultados, o estudo de caso ateve-se à coleta de 
informações junto ao franqueador. Pesquisas futuras 
sobre o tema podem ampliar o escopo do estudo, 
incluindo a análise da percepção dos franqueados 
acerca da utilização efetiva de suas contribuições na 
formulação da estratégia da franquia.

Palavras	chave:	práticas	de	aprendizagem;	formula-
ção de estratégias.

1. INTRODUÇÃO

 O franchising ou sistema de franquia em-
presarial é uma prática que vem sendo crescente-
mente utilizada para a expansão dos negócios de 
comercialização de produtos e serviços. Esse cres-
cimento é alavancado pela percepção generalizada 
de que o sistema proporciona inúmeras vantagens 
ao franqueador e franqueado. Segundo Cohen e 
Silva (2000, p.110) vários autores sugerem que os 
fatores determinantes para esta opção de negócio, 
do ponto de vista do franqueador, são: o cresci-
mento	e	 fortalecimento	da	marca;	 a	economia	de	
escala	na	produção;	a	centralização	e	manutenção	
do	 controle	 das	 decisões	 da	 rede;	 o	 faturamento	
sem a necessidade de grandes investimentos ou 
custos	 operacionais;	 e	 a	 continuidade	 de	 receitas	
provenientes de royalties e da venda de produtos 
ou serviços aos franqueados. Já para os franquea-
dos, o uso de marca consagrada, o apoio operacio-
nal do franqueador, menor curva de aprendizado, 
utilização de métodos de trabalhos já testados e a 
implantação e treinamento feitos pelo franqueador, 
se revertem em taxa de retorno mais rápida sobre 
o investimento efetuado e proporcionam um grau 
de risco menor do que o investimento por conta 
própria. 
 Por outro lado, Hitt, Ireland e Hoskisson 
(2008, p.258) apontam que o franchising é uma es-
tratégia de cooperação no nível corporativo que, 
como tal, corre o risco de emergência de comporta-
mentos oportunísticos por parte dos parceiros, prin-
cipalmente diante de contratos formais incapazes 
de evitá-los ou quando há uma percepção falsa 
sobre a integridade de um deles. Para a maximiza-
ção do potencial das partes envolvidas o gerencia-
mento eficaz de expectativas e objetivos por vezes 
conflitantes é necessário. Por um lado, o sistema ne-
cessita de contratos formais e sistemas de controle 
e	monitoramento;	por	outro,	necessita	“flexibilidade	
estratégica” para garantir o desenvolvimento da ca-
pacidade de aprendizado contínuo, proporcionan-
do a aquisição contínua de conhecimentos dos par-
ceiros e consequente adaptabilidade às mudanças 
no ambiente competitivo.
 Plá (2001) destaca que as franquias que 

apresentam maior crescimento no mundo e man-
têm-se fortes em seu mercado de atuação são 
as que mantêm diálogo com seus franqueados e 
abrem espaço para que eles participem de decisões 
estratégicas da rede.  Nathan (1993) identificou que 
a falta de consulta ao franqueado sobre as decisões 
que afetam o negócio por parte do franqueador é o 
ponto de menor satisfação com a franquia empre-
sarial. Portanto, a franqueadora deve desenvolver a 
capacidade de aprender, captando conhecimentos 
dos franqueados e difundindo-os por toda a rede. 
Toledo e Proença (2005) apontam que o sistema 
de franquia só sobrevive à dinâmica de mercado se 
houver mudança e adaptação freqüente, resultantes 
da cooperação e integração entre as estratégias do 
franqueador e as de seus franqueados, possibilitan-
do o aproveitamento das experiências destes. 
 É sobre este aspecto que recai o foco do 
presente estudo: como o franqueador aproveita as 
experiências locais de seus franqueados no processo 
de formulação da estratégia e, em se tratando de um 
processo de aprendizagem contínuo, quais as práticas 
de aprendizagem que utiliza para obter contribuições 
dos franqueados na formulação e adequação da es-
tratégia. O estudo pretende não só contribuir para 
a compreensão da participação do franqueado no 
processo de formulação da estratégia no sistema de 
franquia, como também oferecer informações acerca 
de práticas de aprendizagem que possam ser utiliza-
das por franqueadores para promover adequações e 
mudanças na rede, aproveitando as experiências e 
iniciativas dos franqueados, otimizando o relaciona-
mento e o aprendizado contínuo para o aumento 
da vantagem competitiva.

2. OBJETIVOS

 O estudo de caso teve como objetivo a 
identificação das práticas de aprendizagem que o 
franqueador utiliza para obter contribuições dos 
franqueados na formulação e adequação da estra-
tégia no sistema de franquia e foi orientado pelas 
seguintes questões de pesquisa: 
1. Como é formulada a estratégia da franquia?
2. Quais as pessoas envolvidas e fontes de in-
formação utilizadas pelo franqueador para a formu-
lação da estratégia?
3. Qual a participação do franqueado na for-
mulação e formação de estratégia?
4. Quais os canais de comunicação e práticas 
de aprendizagem utilizadas para obter feedbacks, 

inputs, sugestões, experiências e iniciativas dos 
franqueados?
5. Como o conhecimento gerado é utilizado 
para efetuar mudanças na rede e auxiliar na forma-
ção e adequação de estratégias para melhoria con-
tínua da posição competitiva da franquia?

3. REFERENCIAL TEÓRICO

3.1. O relacionamento franqueador-franquea-
do

 Percebe-se na literatura que o termo fran-
chising assume uma diversidade de definições que 
variam desde formato de licenciamento, método 
de comercialização, estratégia de cooperação para 
distribuição de bens e serviços até arranjo de negó-
cios entre parceiros (CHERTO, 1988). Considerado 
por Mauro (1999) como uma evolução dos canais 
de distribuição por representar a integração, a per-
petuidade e a socialização dos resultados da rede, o 
franchising caracteriza-se por um sistema em que o 
franqueador, detentor de marca conceituada, know-
how de produção e distribuição de determinado 
bem ou serviço, cede ao franqueado o direito ex-
clusivo de distribuição de seus produtos e serviços 
em determinado local ou região, por determinado 
período fixado, seguindo seus padrões de opera-
ção.
 Hitt, Ireland e Hoskisson (2008, p.258) con-
sideram o franchising como uma estratégia corpo-
rativa de cooperação na qual o franqueador usa 
uma franquia como relação contratual para con-
trolar o compartilhamento de seus recursos e com-
petências com os franqueados. Destacam que se 
trata de um acordo contratual entre duas empresas 
juridicamente independentes que, no entanto, tra-
balham	estreitamente	juntas;	cada	uma	das	partes	
tem responsabilidades específicas para o êxito do 
contrato de parceria e fortalecimento da marca da 
empresa central, que “com freqüência, é a vantagem 
competitiva mais importante para os franqueados 
operando em seus mercados locais”. Sugerem duas 
abordagens gerenciais que podem ser aplicadas 
com êxito para a administração de estratégias de 
cooperação: uma baseada na minimização de cus-
tos e, outra, na maximização de oportunidades. 
 A primeira caracteriza-se pelo estabeleci-
mento de contratos formais detalhados e sistemas 
de monitoramento abrangentes que impeçam os 
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parceiros de agirem em interesse próprio. A segun-
da caracteriza-se por contratos menos formais e res-
tritivos, permitindo aos parceiros o aproveitamento 
de oportunidades inesperadas de aprender uns 
com os outros, descobrindo possibilidades de cria-
ção de valor para a parceria. A abordagem de mini-
mização de custos pode, paradoxalmente, custar 
caro em decorrência do nível de detalhamento, for-
malidade e elevado controle, restringindo os bene-
fícios do valor gerado pela participação do parceiro. 
Já a abordagem da maximização de oportunidades 
exige a confiança das partes para ações em prol dos 
interesses da parceria.
 Reside neste aspecto o grande desafio do 
franqueador: aliar as abordagens de minimização 
de custos e maximização de oportunidades na 
administração estratégica da franquia. O sistema 
necessita	garantir	a	flexibilidade	estratégica	(	HITT;	
IRELAND;	HOSKISSON,	2008,	p.12),	ou	seja,	“o	conjun-
to de capacitações utilizado para responder a várias 
demandas e oportunidades que existem em um 
ambiente competitivo, dinâmico e incerto”. Permite 
o desenvolvimento da capacidade de aprendizado 
contínuo, proporcionando ao sistema a aquisição 
de habilidades novas e atualizadas que permitam 
adaptação ao ambiente à medida que ocorram mu-
danças. Nesta relação, cabe ao franqueador transferir 
o know-how e as habilidades necessárias para que o 
franqueado possa competir com sucesso no nível 
local e, a este, cabe o fornecimento de feedback ao 
franqueador sobre como suas unidades podem ser 
mais eficientes e eficazes.
 Proença (2009) argumenta que as fran-
quias de alto desempenho possuem característi-
cas próprias, onde cada parceiro exerce um papel 
específico que contribui para o êxito da relação. 
O franqueador é quem formula, aperfeiçoa e con-
trola a implementação da estratégia, cabendo ao 
franqueado a execução da estratégia e o feedback 
para sua adequação. Entretanto, Mauro (1999, p.59) 
chama a atenção para o fato de que o franqueador 
não é apenas o fornecedor, orientador e controla-
dor, assim como o franqueado não é apenas um 
receptor de produtos e regras. O vínculo entre eles 
vai além dos direitos e obrigações estipulados em 
contratos, implicando a formação de uma atitude 
mútua de confiança e de objetivos comuns. Essa 
atitude de parceria requer do franqueador a divisão 
do poder e a negociação em processos de tomada 
de decisão, visando o equilíbrio entre cooperação e 
conflito. Da parte do franqueado, requer disposição 

para fornecer informações acerca de tendências do 
seu mercado e região, sugestões e críticas para a 
melhora e o crescimento não só do seu negócio, mas 
como de toda a rede.  
 Bernard (1993) ressalta que a sinergia entre 
franqueador e franqueado depende da existência, 
no franqueador, de fatores mercadológicos, técnicos, 
financeiros, de recursos humanos e organizacionais, 
utilizados por ele para a efetivação do relacionamen-
to. Portanto, o segredo do sucesso da parceria é dire-
tamente proporcional à qualidade do relacionamen-
to entre ambos. Pesquisa desenvolvida por Cohen e 
Silva (2000) junto a franqueados em fast-food con-
cluiu que as redes com melhor resultado financeiro 
são aquelas cuja estratégia principal está voltada à 
qualidade do relacionamento com o franqueado, 
que compreende as seguintes variáveis: transferên-
cia	de	conhecimento	do	franqueador	ao	franqueado;	
suporte administrativo-operacional do franqueador 
ao	 franqueado;	 comunicação	 entre	 franqueador	 e	
franqueado;	 confiança	 inspirada	 pelo	 franqueador	
em seu franqueado e compromisso do franqueador 
com o relacionamento. Plá (2001) acrescenta que a 
boa comunicação com o franqueado garante satisfa-
ção e segurança a este, e permite ao franqueador o 
feedback sobre suas ações e a repercussão delas na 
clientela da rede. 
 Pelo exposto, conclui-se que o franqueador 
necessita estabelecer um relacionamento estreito 
com o franqueado, aproveitando as suas competên-
cias para manter a vantagem competitiva da fran-
quia. Precisa estabelecer um ambiente de aprendiza-
gem, estimulando as interações e a troca contínua 
de feedbacks e informações de modo a identificar e 
aplicar soluções inovadoras e boas práticas em todo 
o sistema. 

3.2. A formulação da estratégia como processo 
de aprendizado

 Em contraponto às escolas estratégicas 
prescritivas baseadas na racionalidade, como a do 
design, do planejamento e do posicionamento es-
tratégico, a escola do aprendizado propõe que “as 
estratégias emergem quando as pessoas, algumas 
vezes atuando individualmente mas na maioria dos 
casos coletivamente, aprendem a respeito de uma 
situação tanto quanto a capacidade da sua organiza-
ção de lidar com ela. Finalmente, elas convergem 
sobre padrões de comportamento que funcionam” 
(MINTZBERG et al., 2007, p.134).

 Segundo estes autores, a base da escola 
do aprendizado é a descrição e não a prescrição, 
ou seja, sua preocupação é entender como as es-
tratégias se formam e não como são formuladas. A 
partir desta questão, diferenciam estratégias delib-
eradas e estratégias emergentes. As primeiras são 
intenções pretendidas e realizadas, cujo foco é o 
controle, assegurando que a intenção é realizada 
em ação. As estratégias emergentes são padrões 
consistentes realizados que não foram expres-
samente pretendidos, cujo foco é o aprendizado 
(entender e compreender, a partir da execução de 
ações regidas pelas intenções). Porém, destacam os 
autores que poucas, ou nenhuma, estratégias são 
puramente deliberadas, assim como poucas são to-
talmente emergentes. Todas as estratégias acabam 
misturando as duas de alguma forma (MINTZBERG 
et al., 2007).
 Utilizando uma metáfora para comparar os 
dois modelos de geração de estratégia, destacam 
que as estratégias emergentes são como ervas 
daninhas crescentes em um jardim e as estraté-
gias deliberadas são resultantes de “estufa”. Porém, 
dizem os autores: “somente colocando um ao lado 
do outro é que fica claro que todo comportamento 
estratégico real precisa combinar controle delib-
erado e aprendizado emergente” (MINTZBERG et al., 
2007, p.147). Embora a estratégia emergente seja 
uma ordem não pretendida, o aprendizado decor-
rente tem lugar na interface entre pensamento e 
ação, quando os agentes envolvidos refletem sobre 
o que fizeram no passado e, também, sobre resul-
tados atingidos. Esta compreensão retrospectiva 
pode culminar na conversão de uma estratégia 
emergente do passado em estratégia deliberada 
para o futuro, residindo neste aspecto o papel da 
liderança, “ que passa a ser de não preconceber es-
tratégias deliberadas, mas de gerenciar o processo 
de aprendizado estratégico, pelo qual novas es-
tratégias podem emergir(MINTZBERG et al., 2007, 
p.156, grifo no original). 
 Muito embora o aprendizado estraté-
gico tenha sido estudado mais como processo de 
gestão de mudança do que de formação de estraté-
gia, um importante impulso nesta direção vem das 
obras sobre criação de conhecimento de Nonaka e 
Takeushi, para quem a essência da estratégia está 
no desenvolvimento da capacidade da organiza-
ção para adquirir, criar, acumular e explorar o con-
hecimento. Para Takeushi e Nonaka (2009, p. 25), o 
conhecimento é criado somente pelos indivíduos, 

amplificado pela organização, sintetizado e cristal-
izado pelo grupo através de diálogos, debates, troca 
de experiências e observações. Cabe, portanto, a or-
ganização a promoção do contexto apropriado para 
facilitação das atividades em grupo e para a criação 
e acúmulo de conhecimento em nível individual. 

3.3. A criação do conhecimento e o “ba”

 Para Takeushi e Nonaka (2009, p.19) a cria-
ção do conhecimento implica a interação e con-
versão contínua e dinâmica entre conhecimento 
tácito e conhecimento explícito. O primeiro diz res-
peito ao conhecimento pessoal adquirido mediante 
ações e experiências. É mais difícil de formalizar e 
transmitir porque engloba intuições, conclusões, in-
sights e palpites subjetivos. O segundo é o conheci-
mento expresso e compartilhado de modo formal e 
sistemático, na forma de dados, fórmulas científicas, 
recursos audiovisuais, especificações de produtos, 
manuais, etc. A interação entre ambos se dá em uma 
espiral de conhecimento, constituída por quatro 
processos:
1. Socialização: o conhecimento tácito é con-
vertido através de experiências compartilhadas na 
interação do dia-a-dia. É um aprendizado do tipo 
tradicional, onde há a partilha da consciência práti-
ca, ou seja, o aprendiz aprende o que é necessário 
para sua tarefa através da experiência direta.
2. Externalização: o conhecimento tácito é 
articulado em conhecimento explícito e compartil-
hado com outros, tornando-se a base de novo con-
hecimento, através do diálogo e da reflexão.
3. Combinação: o conhecimento explícito é 
combinado, editado, processado e sistematizado 
em um conjunto mais complexo, e disseminado en-
tre os membros da organização, podendo ainda ser 
decomposto (visão corporativa em negócios opera-
cionais, por exemplo).
4. Internalização: o conhecimento explícito é 
aprendido e incorporado à prática, convertido em 
conhecimento tácito. Ou seja, o conhecimento ex-
plícito é atualizado através da ação, da prática e da 
reflexão para que possa tornar-se conhecimento de 
alguém.
 O conhecimento criado nesse modelo 
pode expandir-se vertical ou horizontalmente, des-
encadeando nova espiral de criação de conheci-
mento, à medida que passa pelas comunidades de 
interação na organização, podendo, inclusive tran-
scender os limites organizacionais. O processo de 
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criação de conhecimento, entretanto, é específico 
ao contexto em termos de tempo, espaço e relac-
ionamento. Segundo Nonaka e Toyama (2009, p.99) 
“o conhecimento não pode ser criado no vácuo, e 
necessita de um lugar onde a informação receba 
significado através da interpretação para tornar-
se conhecimento”. Partindo do conceito proposto 
pelo filósofo japonês Kitaro Nishida, este lugar foi 
intitulado pelos autores como ba: 

 Contexto compartilhado em movimento, 
no qual o conhecimento é partilhado, criado e uti-
lizado [...], ele deve ser entendido como interações 
que ocorrem em um tempo e local específicos. O 
ba pode emergir em indivíduos, grupos de trab-
alho, equipes de projeto, círculos informais, encon-
tros temporários, espaços virtuais como os grupos 
de e-mail e no contato da linha de frente com o 
cliente. O ba é um local existencial onde os partici-
pantes partilham seu contexto e criam novos sig-
nificados	através	de	interações	(NONAKA;	TOYAMA	
2009, p.100, grifo no original).

 O ba não é uma estrutura organizacional, 
mas um espaço de aprendizagem que possibilita a 
emergência do diálogo, da interação e criatividade, 
em que é possível identificar o tipo de conheci-
mento que deve e pode ser criado, quem são as 
pessoas certas com conhecimento pertinente para 
participar, e que tipos de interações entre elas são 
necessárias para criar conhecimento. Este espaço 
pode transcender os limites da organização, desde 
que tenha fronteiras estabelecidas para que possa 
fazer crescer seu próprio contexto, ser criado es-
pontaneamente ou construído intencionalmente, 
precisando, entretanto, ser “energizado” para dar 
qualidade ao processo de criação do conhecimen-
to, ou seja: “ele precisa ser um local auto-organiza-
do com sua própria intenção, direção, interesse ou 
missão”	(NONAKA;	TOYAMA,	2009,	p.108).
Para a criação do conhecimento, vários ba em 
vários níveis devem estar conectados para formar 
um ba maior, e os líderes é que devem facilitar 
estas interações, estabelecer uma atmosfera de 
confiança e cuidado, e sintetizar o conhecimento 
criado, utilizando-se da dialética como método de 
pensar e agir. Necessitam, pois, utilizar práticas que 
favoreçam a interação, a reflexão e a síntese. 

3.4. Práticas de aprendizagem

Práticas de aprendizagem podem ser definidas como 
atividades concretas em que se fomenta a apren-
dizagem individual e coletiva, ou fatores facilitado-
res que catalisam a ocorrência da aprendizagem. 
Finger e Brand (2001, p.185) definem as práticas de 
aprendizagem como: “elementos, contribuições ou 
intervenções no processo de aprendizagem orga-
nizacional que deveriam contribuir para alcançar os 
objetivos estratégicos da organização” e que realçam 
sua capacidade de aprender. Essas práticas incluem:
1) Atividades de educação e treinamento: ativ-
idades que ocorrem de imediato, “just in time”, no 
decorrer da tarefa.
2) Uso ativo de fontes de aprendizagem den-
tro da organização: rotação de cargos, circulação de 
informações, acesso livre aos dados estatísticos, au-
ditorias, times de aprendizagem autogeridos, utiliza-
ção de mentores, círculos de qualidade, seminários 
sobre melhores práticas, reuniões matinais, sistemas 
de gestão da informação, padrões de desempenho.
3) Uso ativo de fontes de aprendizagem fora 
da organização: painéis de consumidores, laços de 
feedback, análise de reclamações, pesquisa de mer-
cado, comparações entre empresas, análise da imp-
rensa, joint ventures.
4) Criação de um ambiente conducente à 
aprendizagem: espaços abertos para aprendizagem, 
recompensas coletivas, critérios de seleção e de pro-
moção que recompensam a aprendizagem coletiva, 
participação de colaboradores, gestão por objetivos. 
(FINGER E BRAND, 2001, p.186).
 Estas atividades devem ser mensuradas tan-
to em termos de quantidade como em qualidade, 
variam de organização para organização, contribuem 
com objetivos outros além da capacidade de apre-
nder da organização e podem contemplar, desde 
atividades de educação e treinamento, uso de fontes 
externas e internas de aprendizagem, até condições 
estruturais, culturais e do ambiente organizacional. A 
lista de práticas vai muito além das expostas acima e 
incluem	reuniões	de	reflexão;	discussões	em	grupo;	
estudos	 de	 caso;	 histórias	 e	 narrativas;	 simulações;	
planejamento	 através	 de	 cenários;	 laboratórios	 de	
aprendizagem;	práticas	de	benchmarking;	 	 seleção	
de	pessoas,	treinamento	e	desenvolvimento;	comu-
nidades	de	prática;	grupos	de	trabalho,	equipes	de	
projeto,	dentre	outras	(	COLUSSI,	2007).
 Em resumo, a formação e formulação de 
estratégia são processos que associam controle e 
aprendizado, definido aqui como a capacidade de 
adquirir, criar, explorar e disseminar conhecimento.  

 Para que este processo ocorra é necessário 
que a organização e seus líderes estabeleçam um 
contexto dialético de criação de conhecimento nos 
moldes do ba descrito por Nonaka e Toyama, utili-
zando-se de práticas de aprendizagem que permi-
tam a interação o diálogo, a reflexão e a síntese.
 Transpondo este contexto para o sistema 
de franchising, no qual o franqueador tem que 
agregar minimização de custos e maximização de 
oportunidades através da flexibilidade estratégica 
para manutenção da vantagem competitiva, o pre-
sente estudo procura verificar como o franqueador 
aproveita as experiências locais de seus franqueados 
no processo de formulação da estratégia e, em se 
tratando de um processo de aprendizagem con-
tínuo, quais as práticas de aprendizagem que utiliza 
para obter contribuições dos franqueados.

4. PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 Visando o cumprimento do objetivo pro-
posto, utilizou-se a pesquisa do tipo exploratória e 
a estratégia de estudo de caso único. Inicialmente, 
realizou-se uma pesquisa bibliográfica para suporte 
ao referencial teórico e auxílio na elaboração do in-
strumento de coleta de dados. Além da obtenção 
de informações documentais, a coleta de dados 
ocorreu por meio de entrevistas semi-estruturadas 
abordando as questões de pesquisa apresentadas 
na introdução. A coleta de dados foi realizada em 
dezembro de 2009. As informações geradas foram 
transcritas, interpretadas e analisadas, adotando-se 
o procedimento de análise de conteúdo, unindo-se 
em cada questão do roteiro, as respostas iguais ou 
semelhantes, culminando na identificação das práti-
cas de aprendizagem utilizadas pela franqueadora e 
no modo como o conhecimento gerado  é utilizado 
na formação e formulação de estratégia para o siste-
ma.
 O estudo foi realizado em uma empresa 
franqueadora do comércio varejista, escolhida não 
só pela acessibilidade às informações por parte do 
pesquisador, mas principalmente, por ser consid-
erada a maior rede de franquias do segmento. A uni-
dade de análise escolhida foi a área de Marketing e 
Vendas porque é a responsável pelo relacionamento 
direto com o franqueado, com estratégias voltadas 
para comunicação, relacionamento, sistemas de 
controle, formatação da franquia e suporte operacio-
nal para a rede. As áreas de negócio que compõem 
a área de Marketing e Vendas são Inteligência de 

Mercado;	Serviços	de	Marketing;	Canais	e	Mercado	
Consumidor. As entrevistas foram realizadas com o 
Gerente de Canais, a Coordenadora de Serviços de 
Marketing (Trade), a Gerente de Treinamento do 
Franchising, a Coordenadora de Formatação do Va-
rejo e do Serviço de Atendimento ao Franqueado. 

5. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

5.1 Formulação da estratégia, pessoas envolvi-
das, fontes de informação e participação do 
franqueado.

 Quanto à formulação da estratégia, as en-
trevistas convergiram no sentido de que é o fran-
queador quem formula e dissemina para a rede a es-
tratégia corporativa, através dos diversos canais de 
comunicação e práticas relacionadas na sequência. 
A formulação envolve a presidência, diretoria e to-
das as gerências, baseando-se nos dados fornecidos 
pela área de Inteligência de Mercado e por fontes 
tradicionais do segmento (base de dados especí-
ficos). As principais fontes de informações são ori-
undas do movimento do varejo, do segmento e da 
concorrência, benchmarkings realizados nacional 
e internacionalmente, dos dados internos da rede, 
tendências e dos cenários futuros construídos pela 
Inteligência de Mercado.
 Segundo o Gerente de Canais (único entrev-
istado que participa diretamente da formulação da 
estratégia corporativa) o franqueado não participa 
diretamente desta formulação estratégica, porém, 
gera inputs que a depender da relevância, podem 
virar uma estratégia: o movimento de um produto, 
conceito de loja, forma de fazer uma promoção, for-
ma de fazer uma comunicação. 
 Não houve convergência quanto ao perío-
do em que a estratégia corporativa é formulada, 
sendo que dois entrevistados informaram que a 
formulação se dá a cada 5 anos, dois não souberam 
precisar o prazo em que esta formulação se dá, e o 
Gerente de Canais informou que a formulação estra-
tégica se dá a cada 10 anos e se trata do “sonho da 
organização em linhas gerais. Diz ele:
 A estratégia para 10 anos é muito macro, 
exemplo: crescer agressivamente, tornar a empresa 
multicanal. Esta quantificação é feita por nós, o fran-
queado traz o seguinte input: porque a gente não 
usa tais formatos para vender mais, ou fazer uma 
venda adicional? Ou seja, ele traz mensagens que 
são captadas e são transformadas em estratégias. 
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 A “estratégia macro” formulada a cada 10 
anos pode ser comparada a intenção estratégica 
proposta por Hamel e Prahalad (1989), que prevê 
uma posição desejada, estabelece uma direção ger-
al, define oportunidades emergentes de mercado e 
propicia um grito de união para os funcionários. 
 Apesar da inconsistência das informações 
dos entrevistados quanto ao prazo da formulação da 
estratégia corporativa, todos convergiram quanto ao 
planejamento tático e operacional. Para eles, a estra-
tégia corporativa se desdobra para a rede através do 
que intitulam de “Calendário dos Ciclos”, veiculada 
pela área de Marketing e Vendas. 
 O calendário de ciclos, plano tático sobre o 
qual a rede irá trabalhar no ano seguinte, divide o 
ano em 14 ciclos. Cada ciclo dura em torno de 20 
dias e possui um tema específico e determina, para 
o franqueado, todo o modelo de operação da fran-
quia/loja (produtos, lançamentos, vitrine, eventos, 
pedidos) e as políticas e promoções para o período, 
a partir dos quais ele pode programar suas compras 
e ações locais (promoções e campanhas) dentro dos 
limites instituídos pela franqueadora. 
 O planejamento estratégico e o calendário 
dos ciclos, com as linhas gerais de como irão acon-
tecer ao longo do ano, são apresentados na conven-
ção anual de franqueados (principal evento pres-
encial com franqueados) que ocorre em setembro. 
Nesta, os dois ciclos finais do ano e o primeiro ciclo 
do ano seguinte já estão definidos e são dissemina-
dos. A divulgação de cada um dos ciclos é detalhada 
na “Revista dos Ciclos”, um manual com os procedi-
mentos de operação para aquele período. A revista 
é distribuída com antecedência de 45 dias para a re-
spectiva programação de cada um dos franqueados. 
Os ciclos são atualizados em reuniões mensais com 
o colegiado (cada um dos gerentes participantes 
traz os resultados de sua área), realizadas com an-
tecedência de quatro a cinco meses, tendo como 
objetivo a adequação das estratégias em razão de 
mudanças ocorridas no mercado, contribuições 
de franqueados, avaliação dos resultados dos ci-
clos e desempenho dos produtos, indicadores de 
desempenho do varejo, da indústria e da rede, e 
oportunidades identificadas pela Inteligência de 
Mercado. O calendário dos ciclos permite, portanto, 
o realinhamento da estratégia em decorrência do 
movimento de mercado e do conhecimento ob-
tido da própria rede, procurando integrar controle e 
aprendizado. Através dele a franqueadora consegue 

agregar o modelo de “operação formatada” típico do 
franchising com o expertise do varejo, aliando con-
trole e flexibilidade estratégica. 
 A franqueadora procura focalizar o apren-
dizado, integrando conhecimentos e iniciativas es-
tratégicas dos franqueados à estratégia ,  utilizando 
a interação da rede para que ambos aprendam mu-
tuamente e acabem desenvolvendo um consenso 
sobre um padrão a ser empreendido. Para tanto, uti-
liza fóruns de participação ativa do franqueado em 
que é possível avaliar incertezas estratégicas, testar 
e validar hipóteses estratégicas, promover mudan-
ças, disseminar iniciativas estratégicas e melhores 
práticas, contribuindo com o aprendizado da rede. 
Estes fóruns estabelecem o contexto de criação 
de conhecimento semelhante ao ba proposto por 
Nonaka e Toyama (2009), constituindo-se por práti-
cas de aprendizagem que fomentam a interação, a 
troca, o diálogo, a reflexão e a síntese, apresentados 
a seguir.

5.2 Canais de comunicação e práticas de apre-
ndizagem para obtenção de inputs do fran-
queado e realização de mudanças estratégicas

 Comitês de operadores/franqueadores: 
toda e qualquer ação estratégica, projeto de mu-
dança no modelo de negócio, de inovação, de 
melhoria e desenvolvimento de novos proces-
sos e soluções para a rede conta com a validação, 
adequação e aprimoramento de um comitê de 
franqueados. Cada comitê possui número variado 
de participantes e a seleção é feita pela área de 
formatação de franquia com base em perfil deter-
minado pela área de negócio requisitante e se dá 
em razão do tema sobre o qual irá se trabalhar e de 
critérios como expertise do franqueado, grau de in-
fluência na rede, nível de crítica e exigência, tempo 
na franquia, etc. 
 Projetos piloto para experimentação e vali-
dação de novas estratégias para a rede: teste real-
izado para implementação de alguma mudança de 
conceito no modelo de negócio/loja realizado den-
tro de lojas escolhidas de acordo com o que se quer 
implementar, contando com contribuições diretas 
do operador/ franqueado, alinhando-se a  estraté-
gia ao que é praticado na ponta.
 Consultoria de campo e gerência regional: 
principal ponto de contato com o franqueador e 
responsável pelo fomento de aprendizado da rede, 
conta com funções de planejamento de metas, 

monitoramento e controle de produtividade e nível 
de qualidade da gestão, consultoria e suporte téc-
nico e operacional, e resguardo da formatação do 
negócio, sugestões para a franqueadora, dissemina-
ção de melhores práticas e estimulo a entrevistas de 
benchmarking entre franqueados. São 37 consul-
tores de campo subdivididos em quatro regionais, 
contendo cada uma um gerente regional.
  A consultoria de campo ocorre através de 
visitas planejadas e reuniões regionais trimestrais de 
time. Nestas participam os respectivos operadores/ 
franqueados, consultores de campo e gerente, ten-
do como objetivos:  reforço e compartilhamento da 
estratégia, disseminação de melhores práticas, aval-
iações de mercado e posicionamento, resultados 
e operações efetuadas. Gera contribuições formais 
para a franqueadora, que efetua adequação de es-
tratégias ou realinhamento de processos. Os con-
sultores de campo e gerentes regionais reúnem-se 
quatro vezes por ano em evento formal com a fran-
queadora para troca de experiência, aprendizado 
acerca de melhores práticas e repasse a franquea-
dora de conhecimento acerca de franqueados e ex-
periências no campo.
 Reuniões quadrimestrais com Gerente de 
Canais:  realizadas em cada regional, conta com a 
participação dos respectivos gerentes regionais, 
consultores de campo e seus franqueados, tendo 
como pauta o reforço da estratégia e o detalhamen-
to operacional antecipado dos ciclos, apresentados 
em linhas gerais na convenção anual. Geram con-
tribuições e adaptações as necessidades específicas 
de cada regional, mas preservando a unidade da 
marca.
 SAF (Serviço de Atendimento ao Franquea-
do): canal formal de atendimento ao franqueado, 
recebe mais de dez mil ligações por mês, através de 
uma ferramenta VSAT presente em cada ponto de 
venda sem custo de ligação. Os temas são os mais 
variados: dúvidas de operação (rotinas do varejo), 
reclamações, sugestões e contribuições. Estes aten-
dimentos são consolidados em relatórios que auxil-
iam a tomada de decisões estratégicas.
 Convenção anual de franqueados: maior 
evento formal de comunicação e relacionamento 
franqueador-franqueado, onde se apresenta o 
planejamento estratégico do ano seguinte, o calen-
dário de ciclos, além de premiações que reforçam e 
disseminam as melhores práticas e o desempenho 
superior. 
 Extranet: maior canal de comunicação do 

franqueador para com o franqueado. É atualizada 
diariamente com dados e informações pertinentes 
ao sistema, ao mercado, as mudanças de ações e es-
tratégias da franqueadora. Também se disseminam 
melhores práticas e realizam-se pesquisas dos mais 
diferentes tipos, como: opiniões para validação de 
ações	de	comunicação	e	marketing;	pesquisas	anu-
ais de satisfação e de engajamento onde se verifi-
cam quais os motivos que levam o franqueado a per-
manecer na rede. Todas visando maior assertividade 
nas ações de relacionamento com o franqueado.
 Happy hour com o Presidente: evento 
para compartilhamento e reforço da estratégia, as-
sim como para fortalecimento do relacionamento 
franqueador-franqueado. Também é utilizado para 
obtenção de ideias, contribuições e feedback dos 
franqueados.
 TV Corporativa: dissemina melhores práticas 
de gestão e vendas, e reforça estratégias e valores 
do negócio através de dois a três programas ao vivo 
para cada ciclo.
  Seleção de franqueados: composta por 
avaliações da competência técnica e comportamen-
tal, da disposição para dedicação total ao negócio 
por parte do candidato e da aderência àquela região 
onde há demanda por franquia, resulta em um per-
fil, comparado ao “Perfil Ideal de Franqueado”, sobre 
o qual elabora-se um plano de desenvolvimento e 
um “Guia Orientativo Personalizado” onde se esta-
belece um cronograma de ações e compromissos 
de desenvolvimento a serem acompanhados e ret-
roaliementados pelo respectivo Consultor de Cam-
po. Constitui-se a base para o monitoramento do 
desenvolvimento do operador/franqueado, consid-
erado um dos aspectos principais para a manuten-
ção da unidade da marca.
 Programa de profissionalização da rede: 
programa sistemático de treinamento e desenvolvi-
mento para a rede, incluindo sucessão, integração e 
gestão	para	operadores/franqueados;	programas	de	
avaliação de desempenho e desenvolvimento ger-
encial com níveis básico, intermediário e avançado 
para	gerentes	de	 loja	e	multiplicadores;	programas	
de qualificação em produtos, vendas, reciclagem e 
treinamento de ciclos para toda a equipe de vendas.
 PRM (Partner Relationship Management): 
em desenvolvimento pela área de Formatação de 
Franquia, almeja profissionalizar as ações de relac-
ionamento com o franqueado, coordenando e inte-
grando ações informais isoladas, visando o estreita-
mento do relacionamento, considerado essencial 
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para a permanência do franqueado na rede. Neste 
sentido, Cohen e Silva (2000,p.127) em pesquisa 
concluíram que o grupo estratégico formado pe-
los franqueados  que perceberam como a princi-
pal estratégia do franqueador, a alta qualidade do 
relacionamento franqueador-franqueado , também 
foi o que estava, na média, mais satisfeito com seu 
desempenho geral e retorno financeiro sobre seu 
investimento, se comparado aos outros grupos es-
tratégicos formados e que não tiveram a mesma 
percepção.

6. CONCLUSÃO

 Este estudo analisou como o franqueador 
aproveita as experiências locais de seus franquea-
dos no processo de formulação da estratégia e quais 
as práticas de aprendizagem que utiliza para obter 
conhecimentos dos franqueados para a formulação, 
manutenção e adequação da estratégia. Verificou-se 
que no caso pesquisado a estratégia corporativa é 
formulada pela franqueadora, que para tanto, conta 
com a participação direta da presidência, diretoria e 
todas as gerências. 
 Os dados e informações para a formulação 
são fornecidos pela área de Inteligência de Mercado 
da franqueadora, oriundos de fontes tradicionais do 
segmento em que se insere, como: movimento do 
varejo, concorrência, benchmarking nacional e inter-
nacional, e dados internos da própria rede. Embora 
não haja a participação direta do franqueado nesta 
formulação, sua experiência no varejo é considerada 
e captada pelos diversos canais de comunicação e 
práticas de aprendizagem citadas.
 Quanto ao período de formulação desta es-
tratégia não houve convergência dos entrevistados. 
Entretanto, ficou evidente que se trata de uma estra-
tégia corporativa de longo prazo que pode ser com-
parada a “intenção estratégica” proposta por Hamel 
e Prahalad (1989), por estabelecer uma direção geral 
para rede. 
 Por outro lado os entrevistados convergi-
ram quanto ao desdobramento desta estratégia no 
chamado “Calendário dos Ciclos”. Trata-se de um pla-
no tático que determina, para o franqueado, todo 
o modelo de negócio e operação da franquia/loja. 
É formulado anualmente e atualizado mensalmente 
em razão de mudanças no mercado, dos resultados 
da rede e de inputs, insights e iniciativas dos fran-
queados. Embora a elaboração deste calendário 
seja realizada por um colegiado, o franqueado tem 

participação ativa na determinação deste modelo, 
através dos canais de comunicação e práticas de 
aprendizagem citadas e utilizadas pela franquea-
dora, destacando-se dentre elas: os comitês de 
franqueados, os projetos piloto e a consultoria de 
campo. 
 Pode se verificar que os canais e práticas 
de aprendizagem utilizadas permitem não só a ob-
tenção de ideias e contribuições dos franqueados, 
como também a avaliação de incertezas estraté-
gicas, teste e validação de hipóteses estratégicas, 
a promoção de mudanças e a disseminação de 
iniciativas e melhores práticas. Estes fóruns de par-
ticipação estabelecem um contexto de criação de 
conhecimento similar ao ba proposto por Nonaka 
e Toyama (2009), estimulando continuamente a 
interação, a troca, o diálogo, a reflexão e a síntese 
dentro da rede. É através deste contexto que a fran-
queadora consegue agregar os modelos de geren-
ciamento eficaz propostos por Hitt, Ireland e Hoskis-
son (2008, p. 264), ou seja, minimização de custos e 
maximização de oportunidades, aliando o controle 
típico de “operação formatada” do franchising com 
flexibilidade estratégica, aproveitando e fomentan-
do o aprendizado como forma de criar valor para 
os parceiros e aumentar a vantagem competitiva da 
franquia.
 Vale destacar, entretanto, que o estudo limi-
ta-se apenas a visão de um dos lados da parceria, no 
caso a do franqueador. Também não permite gen-
eralizações acerca das conclusões interpretadas, em 
razão da estratégia de estudo de caso único. Car-
acteriza-se, pois, como uma pesquisa preliminar di-
ante de inúmeras outras possibilidades de estudos 
que podem ser realizados neste campo, incluindo a 
ampliação do escopo de empresas e o levantamen-
to da percepção do franqueado sobre a utilização 
efetiva de suas contribuições na formulação da es-
tratégia da franquia.
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