Tema 8: Capital Intelectual e Gestão do Conhecimento em empreendedorismo em pequenas
empresas

POR ONDE ANDA A GESTÃO DO CONHECIMENTO?
PESQUISA BIBLIOMÉTRICA EM PERIÓDICOS NACIONAIS (1999 2015)
Marcilde Sabadin1
Anelise Rebelato Mozzato2
Resumo: Esta pesquisa bibliométrica consiste em demarcar a produção científica brasileira
em Gestão do Conhecimento (GC) entre 1999 e 2015, analisando os trabalhos publicados na
Scientific Electronic Library Online (SCIELO). A escolha do período se deu em razão da
possibilidade de analisar o tema desde o início das publicações até o ano corrente (2015) na
referida base, possibilitando assim o delinear e caracterizar as produções científica sobre o
tema nas Ciências Sociais Aplicadas. O ponto de partida da análise foram os 105 textos
científicos encontrados com o tema GC no título. Ao delimitar a busca para as ciências sociais
aplicadas, restaram 79, dos quais 15 são da área específica de gerenciamento, os quais foram
analisados mais detalhadamente. Ressalta-se com este estudo a negligência em pesquisar a
GC em pequenas empresas, os estudos empíricos estão voltados para empresas de grande
porte, acompanhando a realidade dos estudos teóricos.
Palavras-chaves: Gestão do Conhecimento. Pesquisa Bibliométrica. Pequenas Empresas.
Produção científica.
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Introdução

Nos últimos anos, muitos autores dedicaram-se ao aprofundamento das questões
relacionadas com o conhecimento nas empresas e com a identificação das características das
organizações, cuja visão, missão, estratégia, cultura, estrutura organizacional, estilo gerencial,
estratégia de gestão de pessoas, normas, processo e práticas lhes garantem eficiência e
eficácia. Destacam-se entre eles: Wiig (1993), Nonaka e Takeuchi (1997), Davenport (1998)
e Sveiby (1998). Eles são unânimes ao concluir que as empresas líderes em seus ramos de
negócio apresentam características comuns de gestão, de ambiente de trabalho, de liderança,
de postura e de aprendizado, relacionadas com o que se tem denominado de gestão do
conhecimento (GC).
Dada a emergência de estudos voltados para as empresas de menor porte e da temática
GC, sobretudo no que tange a aplicabilidade prática, justifica-se a realização desta pesquisa
bibliométrica, a qual tem como objetivo demarcar a produção científica brasileira em GC em
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pequenas empresas entre 1999 e 2015. Para tanto, a pesquisa foi realizada junto aos trabalhos
publicados na Scientific Electronic Library Online (SciELO), desde o início das publicações
do tema na referida base, até o ano corrente (2015). Com tal pesquisa foi possível realizar um
delineamento e caracterização das produções cientifica sobre o tema nas Ciências Sociais
Aplicadas.
A escolha do período, aparentemente longo, não tem como pretensão expressar todos
os estudos sobre o referido tema. No entanto, cabe ressaltar que os estudos encontrados nas
Ciências Sociais Aplicadas sobre GC revelam, de fato, que somente nos últimos dez anos o
tema se tornou mais relevante para comunidade acadêmica. Porém, na sequência do trabalho
ficará esclarecida a razão pela qual se optou por apresentar os textos desde o início das
publicações nessa base de dados escolhida.
O presente trabalho está estruturado em 5 seções. Após essa introdução, a segunda
apresenta o resgate teórico, abordando as origens da GC e a influência da cultura
organizacional como um facilitador na GC; na terceira seção apresentam-se os aspectos
metodológicos; em seguida, na quarta seção, os resultados e discussão dos mesmos. Por fim,
as considerações finais são apresentadas.
2

Resgate Teórico Sobre a Gestão do Conhecimento

A GC constitui-se num elemento crítico para o sucesso de uma organização, e por isso
tem sido intensamente estudada em Administração. No momento atual da sociedade,
sociedade do conhecimento a GC aliada a gestão estratégica de pessoas, é necessária para o
crescimento e desenvolvimento das organizações, independentemente do porte. Assim,
diferentemente da visão instituída até meados do século passado, em que o conhecimento
estava acessível a alguns privilegiados dentro das organizações. Os estudos apontam para um
novo paradigma: que o conhecimento cresce enquanto é compartilhado.
Segundo Dalkir (2005), o que determina uma boa definição de GC é aquela que
incorpora a captura e armazenamento do ponto de vista do conhecimento, somado a
valorização dos bens intelectuais. Para o mesmo autor, apesar de existirem mais de 100
definições para GC, apenas 72 apresentam relevância.
Algumas definições da GC são apresentadas. Nonaka e Takeuchi (1995) apontam a
GC como criação de conhecimento, onde o conhecimento individual é traduzido e
transformado em conhecimento organizacional. Foi a partir da publicação de Nonaka e
Takeuchi, onde abordaram a importância do conhecimento como fator de inovação nas
empresas japonesa, que o tema passou a ser reconhecido (URIARTE, 2008). Para Wiig (1997)
a GC é compreender, focar e gerenciar a construção do conhecimento de forma sistemática,
explícita e deliberada, gerenciando processos de conhecimento efetivos. O autor ainda
complementa que o objetivo geral da gestão do conhecimento é maximizar a eficácia e o
retorno de seus ativos de conhecimento relacionado à organização, buscando a renovação
permanente. Segundo Uriarte (2008) foi Wiig quem criou o termo “gestão do conhecimento”.
Em 1990, Karl Wiig escreveu possivelmente o primeiro artigo do mundo com GC, no título,
Gestão do Conhecimento: uma introdução. Na segunda Confere ncia Internacional Anual da
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International Association of Knowledge Engineers, ocorrida em 1986, Wiig usou pela
primeira vez o termo GC em uma apresentação.
No entanto, a disseminação do conceito GC ocorre no início da década de 90 e,
segundo Sveiby (1998, p.3), “a Gestão do Conhecimento não é mais uma moda de eficiência
operacional. Faz parte da estratégia empresarial”. Na mesma década, esse conceito também
ganha notoriedade com Nonaka e Takeuchi (1997). Foi nessa mesma década que empresas
maiores já estavam com o papel da gestão estratégica de pessoas melhor definido no contexto
organizacional. Assim, a gestão estratégica de pessoas, na sua evolução, leva a necessidade de
também gerir o conhecimento.
Faz-se necessária uma reflexão acerca do termo 'conhecimento'. Autores como Sveiby
(1998) e Nonaka (1991) concordam que não há um consenso, muito menos uma definição
perfeita sobre o conceito de conhecimento, porém, definem algumas características. Sveiby
(1998) destaca quatro aspectos nesse sentido: 1) o conhecimento é tácito, ou seja de difícil
expressão e dependente das experiências dos indivíduos; 2) é orientado para a ação; 3) é
sustentado por regras, as quais estão atreladas ao resultado das ações; e, 4) o conhecimento
está em constante mutação. Já Nonaka (1991) ressalta três características do conhecimento: 1)
diz respeito a crenças e compromissos, ou seja, depende das experiências do indivíduo; 2) está
relacionado à ação; e, 3) é específico ao contexto e relacional.
Servin (2005) afirma que as pessoas, os processos e a tecnologia, os três componentes,
muitas vezes são comparados às bases de um tripé, se algo está faltando, entrará em colapso.
Contudo, o autor ressalta a importância das pessoas nesses processos, de forma que a sua
gestão seja eficiente e eficaz em todo contexto. O desenvolvimento de uma cultura
organizacional é fundamental no sentido de gerenciar as pessoas que interagem no ambiente,
suportado por processos adequados, e que pode ser ativado por meio da tecnologia.
De acordo com Wiig (1999), a implementação da GC em uma organização pode ser
dividida em etapas, e a primeira delas é a obtenção do comprometimento gerencial,
apresentando a visão da GC e forma que a organização possa utilizá-la em seu benefício. O
autor defende que identificar e perseguir uma ação relacionada ao conhecimento, é muitas
vezes como uma extensão de uma atividade que já está ocorrendo. Ressalta a importância da
cultura do conhecimento, a qual proporciona a compreensão partilhada, focando na prática de
GC para alinhar com a direção da empresa, praticar aceleração da aprendizagem, criação de
capacidade de suporte de infraestrutura e fornecer uma governança eficaz para a prática da
GC.
Independentemente das diferenciações, o conhecimento apresenta-se sob duas formas,
o conhecimento explícito e o conhecimento tácito. O conhecimento explícito é o
conhecimento formal, são informações processadas e armazenadas de forma mais clara e
explícita. Por sua vez, o conhecimento tácito é o conhecimento subjetivo, experiências difíceis
de explicar, conclusões e valores a serem armazenados e processados (NONAKA;
TAKEUCHI, 1997). Esses autores propõem a Teoria da Criação do Conhecimento
Organizacional, segundo a qual o conhecimento é criado e ampliado por meio da interação
social entre o conhecimento explícito e o conhecimento tácito.
A mobilização e a conversão do conhecimento tácito são o segredo para a criação do
conhecimento, pois o aprendizado efetivo vem da experiência direta. A partir do indivíduo, o
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conhecimento deve ser compartilhado, em uma difusão interativa, pressupondo quatro modos
de conversão do conhecimento: 1) Socialização – interação com grupos; 2) Externalização –
articulação do conhecimento tácito por meio de diálogos, conceitos ou modelos; 3)
Combinação – adição e classificação do conhecimento explícito, dentro da visão corporativa;
e, 4) Internalização – incorporação do conhecimento explícito ao tácito, para aprendizado e
transferência do novo conhecimento (NONAKA; TAKEUCHI, 1997).
Uma vez constatada a existência de um contexto organizacional capaz de instigar a
geração do conhecimento, naturalmente surgiram estudos que abordavam o processo de
gestão deste contexto. A espiral do conhecimento é apresentada também para demonstrar
como ocorre a disseminação do conhecimento no âmbito individual, coletivo e
organizacional. A Figura 1 apresenta o modelo da espiral do conhecimento.
Figura 1 – Modelo Espiral do Conhecimento

Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997, 80)

De acordo com a Figura 1 ficam evidenciados os quatro modos de conversão do
conhecimento: através do diálogo produz-se o agrupamento do conhecimento, e a
explicitação, ou seja, a ação; o aprender fazendo vai construindo campos de internalização e
socialização; e, a continuidade do fluxo desse processo mostrado no modelo da espiral do
conhecimento, é o que leva a crer que a GC pode ter aplicabilidade em todos os segmentos,
tipos e portes de empresas. Parte-se do pressuposto de que o diálogo iniciará sempre de um
sujeito, dependendo do contexto ao qual está inserido.
As pessoas constituem-se nos elementos centrais da competitividade organizacional,
fontes de conhecimento que agregam experiências, esforços e inteligência na busca pela
concretização dos propósitos organizacionais. Nonaka e Takeuchi (1997) afirmam que o
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conhecimento é o principal elemento de competitividade organizacional, que a criação de
conhecimento gera inovação contínua e vantagem competitiva.
O papel da gestão do conhecimento consiste em compreender como as pessoas podem
produzir conhecimento na prática, disseminá-lo e compartilhá-lo, com o objetivo de um bem
maior, coletivo. As pessoas podem colocar o conhecimento para trabalhar em ferramentas,
produtos e processos, na concepção do trabalho, no próprio conhecimento que, por natureza,
muda rapidamente, assim como as organizações, independentemente do porte. Significa que
até as empresas em ascensão podem se beneficiar dos processos de gestão e em específico a
GC, tendo em vista que os aprendizados são evolutivos numa empresa diante de tantos meios
tecnológicos e, não tem como travar esse processo.
A GC parte da premissa de que todo o conhecimento existente na cabeça das pessoas,
nos processos e nos departamentos, pertence também à organização. Em contrapartida, os
trabalhadores podem usufruir de todo o conhecimento presente na organização. Esse
conhecimento existe num ambiente de pessoas que participam de uma comunidade
intelectual, o qual, gerido de forma inteligente, leva a inovação e a percepção de um sentido
amplo no pensar, saber e fazer, presente em qualquer tipo, segmento ou porte de organização.
Segundo Leitch e Rosen (2001), entender e aperfeiçoar os processos ligados à GC
pode possibilitar à empresa vantagens competitivas, independentemente do segmento de
mercado em que atue. De forma complementar, Zack (1999) sustenta que a GC deve ser ponto
central da gestão estratégica de uma empresa, uma vez que trata de recursos baseados no
conhecimento e em habilidades valiosas, e muitas vezes, inimitáveis e únicas. O sucesso e os
benefícios na implementação da GC em qualquer tipo de organização, independentemente do
porte, só é possível se a cultura organizacional for positiva em relação à geração, partilha,
socialização e transferência de conhecimento.
O conhecimento não é puro nem simples, mas é uma mistura de elementos; é fluido e
formalmente estruturado; é intuitivo e, portanto, difícil de ser colocado em palavras ou de ser
plenamente entendido em termos lógicos. Ele existe dentro das pessoas e por isso é complexo
e imprevisível. Segundo Davenport e Prusak (1998, p.6), “o conhecimento pode ser
comparado a um sistema vivo, que cresce e se modifica à medida que interage com o meio
ambiente”. Os valores e as crenças integram o conhecimento, pois determinam, em grande
parte, o que o conhecedor vê, absorve e conclui a partir das suas observações. Nonaka e
Takeushi (1997, p.63) observam que “o conhecimento, diferente da informação, refere-se a
crenças e compromisso”.
Para Robinson et al. (2005), a GC deve ser encarada como viabilizadora da
transformação de conhecimentos em ativos voltados à viabilização de um crescimento
continuado e sustentável. Mas, para tanto, o sucesso da implementação da GC provém da
correta estruturação de práticas e de ferramentas tecnológicas que suportem seu
"gerenciamento" e sua evolução, acrescentam Zaim et al. (2007). Song (2001) argumenta
que, por meio da utilização de práticas e iniciativas de GC amparadas por ferramentas de
tecnologia da informação e comunicação, aumentaram sua eficácia. Infere-se que esse pode
ser o motivo principal pelo qual os estudos realizados até 2014 sobre a temática tenham sido
direcionados mais para a área da ciência e sistemas de informação e ciência da computação,
como fica evidenciado na sequência, após o delineamento da metodologia.
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3

Metodologia

Este estudo consiste numa análise bibliométrica (MOED et al., 1985; VERGARA,
2003) que se destina a apresentar os resultados gerais de pesquisa realizada junto aos textos
científicos publicados nos últimos dezessete anos, no período de 1999 a 2015, na biblioteca
eletrônica que abrange uma coleção selecionada de periódicos científicos brasileiros, a
SciELO, tendo como premissa o tema GC em pequenas empresas. O ano de 2015 também foi
pesquisado, mesmo que não tenha ocorrido nenhuma publicação até o final do mês de
setembro. O estudo caracteriza-se como descritivo (GIL, 2002), pois visa descrever e
interpretar os resultados obtidos na análise bibliométrica quanto a produção científica sobre
GC.
Salienta-se que a SciELO foi escolhida como fonte de busca por ser uma biblioteca
eletrônica que compreende uma série de periódicos científicos brasileiros de qualidade, além
do mais é uma das bases de dados mais acessadas que contem o mais completo e organizado
portfólio de publicações sobre temas na área de Ciências Sociais AplicadasAssim, após a
definição do objetivo da pesquisa, seguiram-se as quatro etapas citadas por Cooper e Lindsay
(1998) como importantes no planejamento de uma pesquisa de análise bibliométrica: 1)
escolha da literatura a ser analisada; 2) avaliação dos dados coletados; 3) análise e
interpretação das informações; 4) apresentação dos resultados.
Dado o tema escolhido, a GC, como critério para a seleção dos textos científicos foi a
incidência do termo "gestão do conhecimento" em, pelo menos, uma das seguintes seções dos
textos científicos: título, palavras-chave ou resumo. Com este foco, encontrou-se 105 textos
científicos, com qualis entre A1 e B3 no período de 1999 a 2015. Foi na definição do tempo
de pesquisa que se deu o início da segunda etapa da análise bibliométrica, a avaliação dos
dados coletados. Diante de tal avaliação optou-se por 17 anos de análise em razão de que as
publicações sobre GC começaram no Brasil a partir de 1999, e o histórico de todo o período a
partir do surgimento, é relevante para o estudo do tema. Poderia ter sido um período menor,
como 10 ou 5 anos, mas não se fez essa escolha, justamente para ficar evidenciada a história
do estudo da temática no Brasil. Seguindo a avaliação, a busca foi filtrada para o estudo das
Ciências Sociais Aplicadas, momento em que resultaram 79 textos que abordam a temática
pesquisada desde o seu título.
Assim, procedeu-se a análise e interpretação das informações, a terceira etapa,
momento em que os 79 textos constituíram-se no objeto deste estudo. Entretanto, ressalta-se
que após tal análise, optou-se por filtrar novamente os artigos, selecionando os 21
pertencentes a área de gerenciamento, visando um estudo em maior profundidade dos
mesmos.
Para tanto, utiliza-se da abordagem quantitativa para a análise dos dados, com base na
estatística descritiva simples. Nesta etapa da análise, com vistas no objetivo proposto
inicialmente, utilizou-se uma ficha padronizada, elaborada numa planilha do Microsoft Excel
para o registro dos seguintes itens predeterminados: área do conhecimento, código do texto,
ano de publicação, nome do periódico, autor(es), título, resumo, apresentação do conceito
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Qualis, formação do(s) autor(es), enquadramento metodológico e local de aplicação do
estudo.
Finalmente, chega-se na apresentação dos resultados, o quarto e último passo,
momento em que os resultados são dispostos, na próxima seção. Optou-se pela apresentação
dos resultados por meio de gráficos e tabelas, salientando aspectos que foram considerados
relevantes para este levantamento bibliométrico.

4

Apresentação e Análise dos Resultados

A análise das 79 publicações com o tema GC nesses últimos quinze anos trouxeram
resultados significativos para os estudos sobre o tema, como pode ser observado no Gráfico 1.
Gráfico 1 – Artigos publicados sobre GC na área Ciências Sociais Aplicadas

Fonte: elaborado pelas autoras (2015)

Numa primeira análise, observando o Gráfico 1, fica evidente o crescimento das
publicações de trabalhos empíricos relacionados ao tema GC atingindo seu ápice em 2007,
após há uma queda significativa, mas ainda se manteve 8/9 textos entre 2008 e 2010, após se
manteve a média de 4 textos. Como pode ser verificado no Gráfico 1, é crescente o número de
textos científicos com o estudo da GC na área das Ciências Sociais Aplicadas, publicações até
o ano de 2014. Em 2007 foram elaborados 9 artigos de forma teórica e 6 de forma empírica, e
praticamente metade com Qualis A1. No ano seguinte, o número de pesquisas empíricas
aumentou, sendo publicados 5 artigos empíricos e 3 teóricos. A partir de 2008 até 2012, os
estudos empíricos prevaleceram, sendo que em 2013 e 2014 há apenas estudos empíricos,
corroborando com a ideia de que a prática implementada nas empresas pode gerar um nível de
confiabilidade interna maior do que os estudos teóricos, e ainda, revela a necessidade da
aplicação empírica em razão da pertinência prática da GC.
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Por outro lado, até o mês final da pesquisa, agosto de 2015, nenhum texto foi
publicado na base de dados pesquisada. De 2011 à 2014 permaneceu uma média de 3 a 5
publicações. Na sequência, o Gráfico 2 apresenta os textos por área de conhecimento, nas
ciências sociais aplicadas.
Gráfico 2 – Artigos por área de conhecimento

Fonte: elaborado pelas autoras (2015)

Embora a busca tenha sido direcionada aos textos das Ciências Sociais Aplicadas,
como pode ser visto no Gráfico 2, o número maior de publicações está ancorado na área da
Ciência da Computação e Ciência da Informação, além de estudos bibliométricos, somando
58 textos. Mesmo que em menor número, foram encontrados 15 textos na área de
gerenciamento, 3 na administração pública e outros 3 na sociologia, os quais estes dois
últimos também estão inseridos na área de Gerenciamento concomitantemente, ou seja, são
contabilizados nas duas áreas de conhecimento, somando assim 21 textos científicos
O resultado apresentado neste gráfico esclarece a especificidade da GC praticada nas
empresas, que é suportada pelas ferramentas de tecnologia da informação e comunicação
voltadas para esta finalidade. Tais ferramentas prestam o suporte para a GC desenvolvida nas
empresas. Na visão de Stankosky e Baldanza (2000), as ferramentas constituem um dos
pilares básicos de sustentação da GC desenvolvida nas empresas. Kalvan (2008) corrobora tal
pensamento ao indicar que a utilização de tais ferramentas é atualmente um dos principais
desafios enfrentados pelas empresas globais na GC.
No caso específico de empresas pertencentes à indústria de software, cuja uma das
premissas básicas de existência é a própria geração e disseminação de conhecimento, a
importância das atividades de GC parece ser ainda mais evidenciada. Segundo Wild e Greggs
(2008), essas ferramentas têm ainda o potencial de aumentar o desempenho das atividades
voltadas à GC. Salienta-se que para poder trabalhar melhor a GC, as lideranças contam com a
tecnologia para auxiliar nos controles e resultados que a GC pode propiciar. De fato é
importante a Tecnologia da Informação ser uma aliada e estar a serviço dos gestores, no
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sentido de ajudar a GC. Além disso, é possível verificar que a gestão eficaz do conhecimento
carece ainda de estudos profundos na área de gerenciamento, e talvez, esse seja um viés que
tornará os efeitos dos resultados organizacionais mais significativos, principalmente no que
concerne a GEP.
Especificando mais o foco desta análise bibliométrica, delimitou-se o aprofundamento
da pesquisa nos estudos na área de gerenciamento, prevalecendo 21 artigos. Assim, no
Gráfico 3, por mais que todos os textos sejam representados, é dado ênfase nos textos sobre
GC publicados especificamente na área de Gerenciamento.
Gráfico 3 – Artigos na área de conhecimento - Gerenciamento

Fonte: elaborado pelas autoras (2015)

O Gráfico 3 demonstra que nos anos de 2006, 2010 e 2015, não foram publicados
textos com o tema GC na área de gerenciamento, e que nos anos de 2002, 2007 e 2013 as
publicações se referiam às ciências de Administração e Sociologia e nos anos de 2008, 2012 e
2014 surgiu interesse dos autores em publicar sobre o tema GC na área de Gerenciamento e
Administração Pública. Tal levantamento sugere uma lacuna nos estudos sobre o tema, pela
quantidade de pesquisas ínfimas aqui apresentadas com foco em gerenciamento.
O Gráfico 4 apresenta as revistas nas quais foram publicados os textos referente ao
tema GC na área específica de administração.
Gráfico 4 – Publicações em diferentes periódicos nacionais de 1999 a 2015
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Fonte: elaborado pelas autoras (2015)

Observando o Gráfico 4, fica evidente que os textos sobre GP com foco em
gerenciamento são publicados nos periódicos brasileiros com maior qualis, ficando entre A2 e
B1. O Cadernos EBAPE (A2) abarca o maior número de publicações, ficando com 6 textos.
Os demais perióricos ficam com 1, 2 ou 12 3 textos. Entretanto, ao comparar os resultados do
Gráfico 4 com o anterior (Gráfico 2), fica evidente que outros periódicos, inclusive com
menor reconhecimeno na Administração, publicam mais textos sobre a temática, os quais são
relacionados as Ciências da Computação e Informação .
O Quadro 1 apresenta os aspectos relevantes da pesquisa onde os textos teóricos e
empíricos são extraídos e quantificados quanto a sua forma de abordagem.
Quadro 1–Aspectos específicos: teóricos e empíricos, abordagem quantitaiva e qualitativa
ÁREA DO CONHECIMENTO
GERENCIAMENTO, SOCIOLOGIA E
ADM.PÚBLICA

EMPíRICOS
QTDE

TEÓRICOS
QUALI

MISTO (Quali e Quanti)

3

TOTAL

21

9

9

GERENCIAMENTO

15

8

7

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

3

SOCIOLOGIA

3

2
1

1
2

Fonte: elaborado pelas autoras (2015)

Observando o Quadro 1 percebe-se que dos 21 estudos realizados na área de
gerenciamento, 9 são teóricos e 12 são empíricos. Dos empíricos, 9 são qualitativos e 3
mistos (quali e quanti); em sua maioria foram realizados em organizações como
__________________________________________________________________________________________
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universidades, órgãos públicos, multinacionais e empresas de grande porte. Fica evidenciado
que dos 21 textos publicados, apenas 15 são especificamente da área de gerenciamento.
O Gráfico 5 apresenta os diferentes métodos utilizados para a realização das pesquisas
sobre o tema GC nos 12 casos empíricos.
Gráfico 5 – Métodos de pesquisa
ESTUDO DE CASO

7

ENTREVISTA

3

QUESTIONÁRIO

3

ANÁLISE FORMATIVA

2

SURVEY

2

TRABALHO APRESENTADO RECEBIMENTO PRÊMIO

1
0

2

4

6

8

Fonte: elaborado pelas autoras (2015)

Os estudos de caso tiveram uma quantidade relevante nas pesquisas empíricas, não
havendo estudos multicasos. Observa-se que teve apenas 2 textos utilizando o método de
pesquisa survey, e que é uma tendência dos estudiosos utilizar essa metodologia em estudos
futuros, acompanhado de outros métodos, chegando a triangulação dos dados.
O Gráfico 5 deixa a evidência de que as pesquisas empíricas foram mais realizadas
por meio de estudos de caso, utilizando o questionário e a entrevistas como instrumento de
coleta de dados primários. Ressalta-se a importância de mais estudos utilizando outras
técnicas de dados também, a exemplo da observação participante ou não participante.
O Gráfico 6 apresenta uma análise da formação acadêmica dos pesquisadores que
publicaram os estudos nas Ciências Sociais Aplicadas. Destaca-se o fato dos textos terem em
sua maioria de 2 a 4 autores.
Gráfico 6 – Qualificação dos autores
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Fonte: elaborado pelas autoras (2015)

Com base nos dados apresentados no Gráfico 6 constata-se que os estudos sobre o
tema GC na área de gerenciamento tem sido publicado mais por doutores (25), seguido de
mestres com 12 pesquisadores, graduados com 7 e 4 pós doutores. Por mais que são os
doutores e pós doutores que mais trabalham com pesquisas científicas e publicam, e na
sequência os mestres, entende-se que há a necessidade de explorar mais o tema em questão e
envolver mais outros níveis da academia, sobretudo especialistas que não aparecem nos
estudos e, na sequência, os graduados.
O Gráfico 7 apresenta uma análise quanto ao porte das organizações pesquisadas,
levando em conta os estudos empíricos dos 21 estudos na área de gerenciamento.
Gráfico 7 – Abordagem quanto ao porte das empresas pesquisadas.

Fonte: elaborado pelas autoras (2015)
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Observa-se no Gráfico 7 que os estudos realizados nos últimos 17 anos foram focados
em empresas de grande porte, a exemplo de Instituições de ensino, Bancos, e Órgãos
Públicos. As pesquisas mostram nitidamente que os estudos em GC nas pequenas empresas
inexistem, demonstrando que carecem de uma atenção por pesquisadores, principalmente em
gerenciamento, uma vez que os poucos estudos existentes sobre GC em pequenas empresas
foram direcionados para TI.
Chegando ao final das análises, dentre tantos questionamentos que , emergem,
destaca-se este: por onde anda a GC nas pequenas empresas? e na teoria, por onde anda a
GC? quais seriam os ganhos que as empresas menores podem obter com a GC? Com as suas
particularidades em cada estudo, não se pode esquecer da afirmação de Figueiredo (2005),
quanto ao fato de que existem muitas definições sobre o que vem a ser GC, porém, a definição
mais adequada deve ser coerente com os objetivos da empresa, com a cultura organizacional,
com os propósitos, com os resultados pretendidos, além de outros fatores diretamente ligados
à empresa, como o porte.
5

Considerações Finais

Os resultaos encontrados nesta análise bibliométrica trazem inúmeras implicações para
o tema GC. Primeiramente o estudo analisou um contexto no qual 79 artigos foram
encontrados, e, afunilando para uma área específica, excluindo a área das Ciências da
Computação e da Informação, restaram 21. Na sequência, focando apenas os estudos
específicos na área de Gerenciamento sobre o tema, apenas 14 estudos publicados foram
selecionados e, até agosto do ano de 2015, nenhum texto sobre GC foi publicado.
Pode-se afirmar que estudos sobre a GC em pequenas e médias empresas, ainda são
muito escassos, o que leva a inferência de que há necessidade de mais pesquisas nos estudos
organizacionais, nas suas diferentes áreas, sobretudo estudos sobre GC aliados a estudos na
gestão estratégica de pessoas. Freire et al. (2010) comentam que a GC nas pequenas, médias
empresas, poderá contribuir para o contorno das incertezas e resistências individuais, e
propiciará uma passagem de poder para uma gestão mais conscientizada por parte dos líderes,
gestores e trabalhadores. Sob esta ótica o crescimento dessas empresas poderá ser eminente.
Um número cada vez maior de empresas percebe o quanto é importante saber o que
elas sabem para poder tirar o máximo de proveito de todas as fontes e promover um amplo
compartilhamento desses conhecimentos. Por essa razão, entende-se que o grande desafio das
empresas no que se refere à GC, é ter pessoas preparadas para gerenciar de forma inteligente,
ordenada, sistematizada e eficaz, tudo que possa agregar valor ao seu ramo de negócio.
De maneira geral, concluiu-se um perfil macro das publicações sobre GC nos últimos
17 anos no Brasil, analisando diversos aspectos sobre o tema com o intuito de efetivamente
contribuir com a melhoria e fomento de outras produções científicas sobre a temática no meio
acadêmico, inclusive pesquisas em bases internacionais, e mesmo, em outras fontes nacionais
como os principais eventos científicos na área da Administração.
Finalmente, com a análise dos resultados desta análise bibliométrica, conclui-se que a
GC deve continuar a ser estudada, tanto de maneira teórica como empírica, principalmente
tendo como foco as empresas de menor porte. Portanto, este trabalho incita que outras
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pesquisas sejam realizadas, tanto no aprofundamento de outros dados bibliométricos, como
com a aplicabilidade da GC em empresas de porte menor, onde indubitavelmente o
conhecimento sendo canalizado para o crescimento das pessoas, viabilizará consequentemente
o desenvolvimento da empresa. Nesse sentido, Robinson et al. (2005) afirmam que a GC pode
transformar os conhecimentos de uma empresa em ativos voltados à viabilização de um
crescimento continuado e sustentável.
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