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PARTE I 

O CONTRIBUTO DA TEORIA PARA A INVESTIGAÇÃO 

Nesta parte do trabalho vamos apresentar as fundações teóricas sobre as quais esta 

tese foi edificada. A descrição e a articulação teórica da problemática sob investigação 

serão descritas. Teremos oportunidade de apresentar a revisão de literatura que foi utilizada 

para reflectir sobre os aspectos teóricos envolvidos neste trabalho. A esfera teórica reuniu 

um conjunto de autores e trabalhos que foram utilizados para sustentar as hipóteses de 

pesquisa e confrontar com as análises posteriores realizadas na esfera empírica. 

Começamos por apresentar o capítulo dedicado à relevância e actualidade do problema sob 

investigação e a sua importância e pertinência. Segue-se o capítulo dedicado à revisão de 

literatura relevante para a contextualização e a delimitação rigorosa do problema sob 

investigação. 
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CAPÍTULO I 

Relevância e actualidade do problema sob investigação 

e a sua importância e pertinência. 

O conhecimento 

“O conhecimento é o único recurso que faz sentido hoje em dia” (itálico no 

original). Os factores tradicionais de produção – terra (isto é, recursos naturais), 

trabalho e capital – não desapareceram, mas tornaram-se secundários. Eles podem ser 

obtidos, até facilmente, desde que exista conhecimento. O conhecimento organizacional 

é um catalisador da acção e um recurso económico (Buckey e Carter, 2000). O 

conhecimento na organização é um meio para alcançar resultados sociais e económicos, 

pelo que, os gestores necessitam de mais conhecimento sobre o conhecimento 

(Drucker, 1993).  

 

Para trabalharmos ao longo da investigação vamos considerar a definição de 

Davenport e Prusak (2000), à semelhança de outros autores que também a seguem (e. g. 

Noe et al., 2003; Ariely, 2003; Girard, 2004). De acordo com um estudo recente – 

meta-análise da literatura sobre gestão do conhecimento e capital intelectual – (Serenko 

e Bontis, 2004), o trabalho de Davenport e Prusak é o segundo mais referenciado em 

artigos sobre a gestão do conhecimento e o capital intelectual publicados nas revistas 

científicas especializadas nos temas: Journal of Intellectual Capital, Journal of 
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Knowledge Management e Knowledge and Process Management. Os autores estão, 

igualmente, entre aqueles mais citados (utilizando a expressão Knowledge Management 

em título, na descrição, ou no abstract de artigos publicados entre 1990 e 2002 e 

incluídos no Social Science Citation Index e no Science Citation Index) (Subramani et 

al., 2003). 

 

Conhecimento é uma mistura fluída de experiência enquadrada, valores, 

informação contextual e visão de especialistas, que disponibiliza um espaço de trabalho 

para incorporar novas experiências e informação. Tem origem e aplicação na mente dos 

indivíduos. Nas organizações muitas vezes está contido, não só em documentos e bases 

de dados, mas também em rotinas, processos, práticas e normas organizacionais 

(Davenport e Prusak, 2000). 

 

A escolha desta definição de conhecimento, permite-nos verificar que estamos 

perante um fenómeno multifacetado, heterogéneo, com potencialidade de se agregar e 

multiplicar. Os aumentos de conhecimento fazem-se através da aprendizagem, e, 

embora o conhecimento parta do indivíduo, ele tem igualmente uma dimensão colectiva 

na organização. Assim, a aprendizagem também poderá ser considerada nas suas 

vertentes individual, ou organizacional. O conhecimento está explícito em objectos, 

fórmulas ou textos, mas também em saberes e memórias totalmente tácitos. 

 

A definição apresentada torna visível, de imediato, que o conhecimento não é 

um nítido ou simples. O conhecimento é uma mistura de vários elementos, é fluído, e 

ao mesmo tempo formalmente estruturado; é intuitivo e, por isso mesmo, difícil de 
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capturar em palavras, ou compreender completamente em termos lógicos (Davenport e 

Prusak, 2000). O conhecimento é um conceito muito amplo que se refere às formas 

como cada indivíduo atribui significado às experiências (Bürgi e Roos, 2003). O 

conhecimento reside nos humanos, mas ninguém sabe tudo, e todos sabemos algo 

(Huizing e Bouman, 2002), ou seja, cada contribuição individual é valiosa por si mesma 

e no potencial de agregação que apresenta. 

 

Ao longo deste título vamos verificar que inúmeros autores tentam descrever as 

características do conhecimento, considerando as suas duas vertentes: individual e 

organizacional. O conhecimento é um conceito intimamente ligado à informação, e 

reconhecidamente muito valorizado. Ele é considerado como a base de determinados 

activos da organização que podem criar uma fonte para a vantagem competitiva da 

mesma. Verificaremos que a dualidade entre conhecimento tácito e explícito é 

amplamente seguida pelos autores, ainda que estes apresentem uma grande diversidade 

de tipologias. Após este título introdutório sobre o conhecimento, este tema será 

novamente abordado no Capítulo II num título alargado sobre a gestão do 

conhecimento. 

 

 Ao longo de séculos filósofos e académicos têm debatido o significado e o papel 

do conhecimento. Ainda assim, o conhecimento tem se demonstrado um termo evasivo. 

A incapacidade dos investigadores para definirem inequivocamente o conhecimento 

ilustra a sua essência. Parte desta dificuldade reside nas diversas formas que se 

identificam do conhecimento (Croasdell et al., 2003). 
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A dimensão ontológica do conhecimento (o sujeito que conhece) aparece 

repetidamente repartida em dois níveis, um individual e um colectivo. A organização é 

ontologicamente uma entidade cognitiva (Cook e Yanow, 1995). Spender (1996b) e De 

Carolis (2002) apresentam o conhecimento individual vs. o conhecimento social, este 

mesmo raciocínio está presente na Espiral da Evolução da Conversão de Conhecimento 

de Nonaka e Takeuchi (1995); Ichijo (2002) reparte o conhecimento em único vs. 

público; Matusik (2002) diferencia o conhecimento privado do conhecimento público e 

Fiol (2003) que considera o fenómeno individual e o fenómeno organizacional de 

conhecimento. 

 

Estabelecemos, então, uma distinção entre o conhecimento individual e o 

conhecimento social, ou organizacional. O conhecimento individual reúne componentes 

psicológicos que residem dentro do indivíduo. O conhecimento social, ou 

organizacional, é um tipo de conhecimento colectivo que está publicamente disponível, 

ou embebido nas rotinas, cultura e normas da equipa (Spender, 1996b). Podemos olhar 

para a organização como uma grande e complexa equipa, onde encontramos 

conhecimento social, ou organizacional. É a este tipo de conhecimento que nos vamos 

referir mais frequentemente ao longo do presente trabalho. 

 

O conhecimento organizacional comporta um potencial de criação de riqueza 

tremendo, contrariamente aos factores de produção tradicionais e finitos, o 

conhecimento pode gerar retornos crescentes, através da sua utilização sistemática 

(Kim e Mauborgne, 1999). O conhecimento é um “factor de produção” crucial para a 

sobrevivência organizacional (Hooff et al., 2003). Este recurso pode ser transferido 
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entre indivíduos e apresenta a possibilidade de ser agregado a outras formas de 

conhecimento (Grant, 1996a). 

 

Os activos de conhecimento numa organização apresentam características que 

contrastam com as dos activos tangíveis herdados da economia industrial. Observa-se 

em relação a estes activos, contrariamente aos tangíveis, a sua apreciação pelo uso, pelo 

que os seus retornos apresentam a possibilidade de serem crescentes (Reinhardt et al., 

2003). 

 

O conhecimento organizacional reflecte a capacidade de actuar que a 

organização tem e que a pode diferenciar dos concorrentes e trazer vantagem 

competitiva. O conhecimento é um recurso com propriedades muito particulares que o 

distingue dos recursos físicos e que auxiliam na criação e sustentação da vantagem 

competitiva. O conhecimento pode ser utilizado simultaneamente em diversas 

aplicações não se desvalorizando (King e Zeithaml, 2003). O conhecimento é a base do 

capital intelectual, estando assim no coração das competências organizacionais (Marr, 

2004). O conhecimento e a aprendizagem estão no centro da geração de competências 

(Saint-Onge e Armstrong, 2004). 

 

O conhecimento organizacional reúne um conjunto importante de recursos 

intangíveis que podem ser a fonte de uma vantagem competitiva sustentada. O 

conhecimento é um dos mais importantes recursos hoje em dia, quando os factores de 

produção tradicionais se tornaram secundários. Com efeito, o conhecimento é um 

recurso essencial para estabelecer vantagem competitiva (Reinhardt et al., 2003). 
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Existem argumentos para defender que o conhecimento é o recurso mais habilitado a 

servir de fonte de diferenciação sustentada (Wiklund e Shepherd, 2003), pela sua 

imobilidade (McEvily e Chakravarthy, 2002) e pela sua diversidade de aplicações 

(Miller e Shamsie, 1996; Wiklund e Shepherd, 2003), até em simultâneo (King e 

Zeithaml, 2003). 

 

O conhecimento organizacional é composto por uma mistura em permanente 

evolução de experiência enquadrada, valores e informação contextualizada. Todos estes 

elementos compõem uma grelha de trabalho para avaliar e incorporar novas 

experiências e informação, nos processos de tomada de decisão da informação. O 

conhecimento organizacional fica retido nos documentos, rotinas, processos e normas 

organizacionais. O conhecimento organizacional é, desta forma, específico a um 

contexto (Croasdell et al., 2003).  

 

O conhecimento organizacional é uma substância maravilhosa, contrariamente a 

outros recursos, a sua utilização, sob diversas formas, aumenta-a, em vez de a diminuir 

(Adler, 2002; Spender, 2002). O património de conhecimento da empresa tem um 

potencial estratégico (Birchall e Tovstiga, 1999), pois este activo valoriza-se em vez de 

se depreciar (Stewart, 1998). Assim, a transferência de conhecimento dentro da 

organização encontra-se no domínio da gestão estratégica (Szulanski, 2003). 

 

Mas o conhecimento na organização é um conceito confuso e difícil de medir 

(Spender, 2002; Soo et al., 2002). O conhecimento é um conceito complexo e que só 

existe nas organizações numa forma muito abstracta (Lahti e Moilanen, 2004). O 
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conhecimento é formado por ligações que são dificilmente compreensíveis por quem 

está no exterior olhando para o interior, e difíceis de explicar ao exterior, por quem está 

no interior (Croasdell et al., 2003). Também a transferência de conhecimento dentro da 

organização é difícil (Szulanski, 2003). 

 

O conhecimento é importante para as organizações porque representa valor. No 

entanto, os atributos económicos do conhecimento são muito diferentes daqueles que 

caracterizam os bens tangíveis, o que representa dificuldade na utilização das técnicas 

tradicionais de medida (Rylander e Peppard, 2004).  

 

A epistemologia organizacional sugere três propriedades que definem o 

conhecimento organizacional. A primeira, alerta-nos para o facto de existirem múltiplos 

indivíduos que o compartilham na organização, ou seja, não sendo uma característica 

individual não deverá ser observado a esse nível. A segunda propriedade prende-se com 

a diversidade e contexto do conhecimento organizacional, ou seja, existem diversas 

formas e áreas de conhecimento na organização, e este encontra-se em rotinas e 

capacidades específicas da organização e que, por isso, a diferenciam. A terceira, 

recorda-nos que o conhecimento organizacional é capturado pela linguagem, 

articulando-o (King e Zeithaml, 2003). 

 

Relativamente aos sistemas de convicções organizacionais face ao 

conhecimento e à sua criação, encontramos três correntes epistemológicas (Marr, 2004; 

Rylander e Peppard, 2004): 
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A cognitivista – Esta opção considera a identificação, a colecção e a 

disseminação de informação como sendo as principais actividades de desenvolvimento 

do conhecimento. As organizações são consideradas entidades abertas que constróem 

representações precisas dos seus mundos pré-definidos através da assimilação de 

informação. O desenvolvimento do conhecimento é pautado por regras universais, 

ainda que o contexto de onde vem a informação seja relevante. 

 

A conectivista – Existe uma semelhança com a postura anterior (cognitivista) 

mas a diferença reside no carácter universal das regras. Esta opção considera as regras 

de desenvolvimento do conhecimento dependentes da equipa em análise e variando de 

localização para localização. As organizações são consideradas como grupos de redes 

auto-organizados e dependentes da comunicação. Os conectivistas acreditam que o 

conhecimento reside nas conecções entre especialistas, é orientado para a resolução de 

problemas, e, por isso, concentram a sua atenção nos fluxos de informação auto-

organizados. 

 

A autopoiética – Esta opção não atribui importância ao contexto de onde vem a 

informação, já que esta é considerada unicamente um conjunto de dados. Neste sentido, 

a organização é um sistema autónomo, observador e, simultaneamente, aberto (aos 

dados) e fechado (à informação e ao conhecimento). A informação e o conhecimento 

não podem ser transmitidos facilmente, uma vez que requerem interpretação interna à 

organização seguindo regras individuais. O conhecimento reside na mente, no corpo e 

nos sistemas sociais, é historicamente dependente, sensível ao contexto e não pode ser 
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partilhado directamente. Assim, os autopoiéticos desenvolvem conhecimento individual 

e respeitam esse mesmo processo nos outros. 

 

Estas diferentes posições filosóficas estão na base da forma como os indivíduos 

e as organizações encaram os aspectos práticos relativos à gestão e criação do 

conhecimento. A posição positivista e científica dos cognitivistas considera que o 

conhecimento pode ser codificado e representado separadamente dos indivíduos. A 

perspectiva interpretativista e fenomenológica dos autopoiéticos considera o 

conhecimento na sua esfera privada e enraizado no contexto social envolvente (Marr, 

2004). A escola fenomenológica considera sujeito e objecto indistinguíveis, ambos são 

parte da situação e existem num momento histórico e social (Gherardi e Nicolini, 

2003). O conhecimento não poderia ser dissociado do sujeito que o detém. Os 

conectivistas combinam o conhecimento público e o conhecimento privado, 

considerando que as organizações existem porque são estruturas melhores para 

transferir e partilhar o conhecimento, do que os mercados (Kogut e Zander, 1992). 

 

Esta classificação ajuda a ilustrar as implicações que as diferentes posições 

epistemológicas têm sobre o conhecimento e a gestão do conhecimento nas 

organizações. As diferentes perspectivas de análise do conhecimento nas organizações 

demonstram a complexidade dos assuntos envolvidos e exige uma definição sobre a 

posição de cada autor (Rylander e Peppard, 2004). Antes de iniciar a pesquisa sobre o 

conceito do conhecimento, ou o processo de desenvolvimento do mesmo, cada autor 

deverá revelar as suas raízes epistemológicas. Os conceitos tomam diferentes formas, 

de acordo com a opção epistemológica do autor, ou seja, o conjunto de assunções 
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fundamentais sobre o conhecimento, em cima das quais as teorias são edificadas 

(Venzin et al., 1998, apub, Rylander e Peppard, 2004). 

 

Para explorar este recurso poderosíssimo (o conhecimento) nas organizações, e 

aprender com cada experiência, é necessária uma vasta rede de troca de informação a 

que se chama “espaço de transacção de informação” (aspas no original e tradução da 

doutoranda), uma estrutura complexa e caótica de interacção humana (Huizing e 

Bouman, 2002). A gestão do conhecimento contido na empresa implica a gestão de um 

espaço de informação (Information-space, Boisot, 2002), ou espaço de transacção de 

informação (Information transaction space, Huizing e Bouman, 2002). De acordo com 

Ahuja e Carley (1999) esta abordagem é consistente com a visão da organização como 

um sistema de processamento de informação seguindo outros autores (Galbraith, 1977) 

ou (March e Simon, 1958). 

 

A informação tem propriedades que a distinguem dos bens económicos típicos. 

Por exemplo, a informação é dispendiosa de produzir e (relativamente) barata de 

reproduzir (Winter e Szulanski, 2002). A característica de todo o conhecimento (um 

activo rico em informação) é que a sua criação inicial é mais dispendiosa que a sua 

replicação subsequente (Grant, 2002). Os activos de conhecimento apresentam elevados 

custos fixos anteriores à sua criação e custos de reprodução negligenciáveis (Reinhardt 

et al., 2003). 

 

A pirâmide dos dados, informação e conhecimento é seguida por diversas 

teorias cognitivistas. Na base da representação piramidal encontramos os dados, e no 
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topo o conhecimento. No patamar intermédio está a informação. O processo de 

metamorfose do conhecimento passa, inicialmente, de dados a informação, e, depois, de 

informação a conhecimento. A primeira transformação dá-se com a contextualização, a 

categorização, o cálculo e a correcção que envolve os dados e os passa a informação. A 

segunda transformação ocorre com a comparação, a ilação e a conexão de informação 

em conhecimento. Ainda que utilizando denominações idênticas para os três 

componentes, não existe consenso absoluto quanto ao seu exacto significado. Quando a 

academia e o mundo dos negócios comparam as suas definições de dados, informação e 

conhecimento surgem essas discrepâncias (Girard, 2004). 

 

Utilizando os mesmos autores seguidos para a adopção de uma definição do 

conhecimento neste trabalho (Davenport e Pruzak, 2000), os dados são factos 

objectivos sobre eventos. Segundo os autores, no contexto organizacional os dados são 

descritos de forma útil como registos estruturados de transacções. Os dados encontram-

se no nível mais baixos da cadeia de valor, e a sua natureza simbólica permite com 

facilidade a sua armazenagem e o seu processamento em computadores. De acordo com 

os mesmos autores, a informação é descrita como uma mensagem na forma de um 

documento, ou comunicação audível ou visível. Inerente a esta noção está a necessidade 

de existir um emissor e um receptor da mensagem. 

 

Croasdell e outros autores (2003) consideram que os dados são símbolos 

utilizados para representar algo, tais como números, letras ou imagens. A informação, 

segundo os autores, está contida em conjuntos de símbolos estruturados, de forma a 

entregarem ao indivíduo um significado. O conhecimento é o significado que o 
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indivíduo atribui a inputs, baseado na sua interpretação pessoal. O significado atribuído 

varia com a experiência e a perspectiva do indivíduo e com o contexto. Se não for 

disponibilizado um contexto ao indivíduo, este interpreta a informação com base na 

reconstrução e na interpretação da informação apresentada (Croasdell et al., 2003). 

 

No mesmo sentido, Ariely (2003) considera os dados como sinais enviados por 

uma origem para um recipiente. Estes são processados nos cérebros e resultam em 

informação, e posteriormente elevam-se a outro nível e transformam-se em 

conhecimento. Este último reúne o sentido e o valor. O valor do conhecimento é 

avaliado, em parte, quando existe aplicação do mesmo. Existe uma relação positiva 

entre o grau de codificação do conhecimento e o seu valor. Quando uma ideia se 

converte em algo tangível, então o seu valor aumenta e ela torna-se disponível para 

outros a utilizarem e melhorarem (Edvinsson e Sullivan, 1996). 

 

Existe criação de valor quando as diversas formas de conhecimento na 

organização são utilizadas, e estas degradam-se quando não são usadas (Pike et al., 

2002). As capacidades individuais, o conhecimento e as relações organizacionais 

quando não são utilizadas depreciam-se gradualmente (Levitt e March, 1988; Lovas e 

Ghoshal, 2000). Estes activos da empresa não se consomem quando são aplicados na 

resolução de um problema organizacional, pelo contrário, o seu valor é geralmente 

mantido, ou aumentado, pela sua aplicação a uma situação concreta, enquanto os 

activos físicos tradicionais se depreciam, ou têm de ser substituídos (Ulrich, 1998; 

Spender, 2002). O conhecimento é valioso quando é utilizado (Rylander e Peppard, 

2004). Assim, é compreensível que o tema da gestão do conhecimento seja de 
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relevância estratégica (Quintas et al., 1997; Nonaka e Konno, 1998; Alvarez e Barney, 

2001; Bontis e Nikitopoulos, 2001). 

 

Este material intelectual poderoso, formalizado e reunido é um recurso 

intangível de elevado valor (Lynn 1998), ou seja, o conhecimento é crítico na 

organização. Iguais testemunhos dão outros autores (Miles et al., 1998) quando o 

consideram o activo central da organização, ou o recurso estratégico mais importante 

(Zack, 2002). A afirmação de Lew Platt (CEO da Hewlett-Packard): “Se a HP soubesse 

o que a HP sabe, seríamos três vezes mais lucrativos” (Davenport e Pruzac, 1998) 

revela-nos a importância da organização saber o conhecimento que possui. 

 

A competição baseada no conhecimento é, tanto para académicos como para 

gestores, uma área de intenso interesse estratégico (McEvily e Chakravarthy, 2002). 

Vários autores apontam o conhecimento como a mais importante fonte de vantagem 

competitiva e performance superior sustentada da empresa (Stewart, 1997; Cohen e 

Prusak 2001; Nahapiet e Ghoshal, 2002). Quanto mais integradas estiverem as diversas 

formas de conhecimento da empresa, mais valiosa, única e inimitável será a vantagem 

organizacional da mesma (Choo, 2002). Para o conhecimento contribuir para a 

vantagem competitiva sustentada da empresa, este terá de ser transferido entre divisões, 

equipas e colaboradores, para poder ser útil no desenvolvimento de produtos e no 

fornecimento de serviços (Noe et al., 2003). 

 

O conhecimento organizacional é considerado o activo mais importante da 

empresa. O sucesso presente, e futuro, na competição serão baseados na gestão 
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estratégica do conhecimento, em detrimento da gestão estratégica dos recursos físicos e 

financeiros (Bontis, 2002e). O conhecimento é, mais do que o dinheiro, o elemento 

chave na diferenciação competitiva, especialmente para as organizações da indústria 

dos serviços, como as consultoras, os bancos de investimentos ou serviços de 

tecnologias de informação (Gratton e Ghoshal, 2003). A partilha de conhecimento nas 

empresas de serviços como as consultoras, sociedades de advogados ou auditoras, é 

extremamente importante, pois o produto que estas entidades fornecem aos seus 

clientes é “conhecimento” (Disterer, 2003). A gestão das empresas de serviços é 

diferente da gestão das outras empresas (Bowen e Ford, 2002).  

 

Os activos baseados no conhecimento serão as fundações do sucesso no século 

XXI (Wiig, 1997). A paisagem competitiva do século XXI é moldada por factores 

como a globalização, o desenvolvimento tecnológico, a rápida difusão de novas 

tecnologias e o desenvolvimento e utilização do conhecimento (DeNisi et al., 2003). 

Por todas estas razões, a inexistência de métodos eficazes de medida, avaliação e gestão 

dos activos de conhecimento na organização origina preocupação (Umemoto, 2002). 

 

A abordagem das empresas baseada no conhecimento coloca-nos novas 

questões relacionadas com a interacção dos activos de conhecimento explícitos e tácitos 

(Spender, 2002). Surgem desafios estratégicos como o de definir qual o conhecimento a 

transferir para os colaboradores, como reter na organização o conhecimento, e qual o 

conhecimento que faz parte dos recursos valiosos, raros, inimitáveis e insubstituíveis da 

empresa (Choo e Bontis, 2002). Esta nova realidade organizacional necessita de 

soluções diferentes no planeamento, na organização, na liderança, no controlo, na 
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contabilidade, e em outras práticas empresariais, (Sveiby, 1997; Guthrie, 2001; 

Mouritsen et al., 2001). 

 

As empresas “intensivas em conhecimento” representam este novo tipo de 

organizações que empregam uma grande proporção de colaboradores altamente 

qualificados – os “trabalhadores do conhecimento” (Drucker, 1993). Os investigadores 

académicos e os consultores de gestão são “trabalhadores do conhecimento” 

(Gummesson, 1999). As organizações tradicionais terão de redefinir as suas estratégias 

e repensar as suas funções para competir na era do conhecimento (McLagan, 2000; 

Bontis, 2002d), ou era da mente (Galvin, 1996). 

 

As empresas de serviços intensivas em conhecimento são aquelas cujas 

principais actividades de valor-acrescentado são as de acumulação, criação e 

disseminação de conhecimento com a finalidade de desenvolver soluções de serviços 

específicos para as necessidades dos seus clientes (Bettencourt et al., 2002). Os 

serviços puros são intangíveis. Eles disponibilizam um produto tangível, acrescentam 

valor a um produto tangível, mas o serviço não resulta numa transferência de posse de 

algo (Irons, 1993). 

 

Os partners com formação nas melhores escolas, com as competências 

intelectuais mais fortes e detentores do conhecimento essencialmente tácito, deverão 

estar na origem dos maiores retornos, quando conseguirem difundir e nivelar os seus 

recursos (Hitt et al., 2001a). A partilha do conhecimento no interior da organização, 

entre colegas, melhora o desempenho económico que a empresa pode alcançar com 
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esse stock de conhecimento, este fenómeno é particularmente verdadeiro nas empresas 

de serviços (Disterer, 2003). 

 

A vantagem competitiva baseada no conhecimento é sustentável (Davenport e 

Prusak, 2000) porque quanto mais uma empresa sabe, mais ela poderá aprender (Cohen 

e Levinthal, 1990). As organizações armazenam conhecimento nos seus procedimentos, 

normas, regras e formas de actuação. Elas acumulam conhecimento ao longo do tempo, 

aprendendo com os seus membros. Ao mesmo tempo os indivíduos são socializados 

pelos valores da organização (March, 1991). As vantagens competitivas que são 

sustentáveis ao longo do tempo levam a performances superiores (Peteraf, 1993). 

 

A atenção dedicada ao conhecimento, e às suas formas na organização, levou 

diversos autores (Prahalad e Hamel, 1990; Teece e Pisano, 1994) a pesquisarem as suas 

dimensões, seguindo o trabalho seminal de Polanyi (Polanyi, 1962, apub, Conner e 

Prahalad, 2002): o conhecimento tácito – intuitivo, interpretativo, ambíguo, não linear, 

e, portanto, dificilmente quantificável, em oposição ao conhecimento explícito – 

sistemático e mensurável, passível de ser codificado e recolhido sob a forma escrita em 

documentos e relatórios. 

 

O conhecimento tácito compreende as intuições, perspectivas, crenças, valores e 

know-how que resultam da experiência dos colaboradores individuais e da organização no 

seu todo. Contrariamente ao conhecimento explícito, o conhecimento tácito reúne aquilo 

que as pessoas sabem mas não está documentado em parte alguma. É frequentemente 

comunicado pela conversação e com o uso de metáforas. O know-how, a compreensão, os 
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modelos mentais, a visão e os princípios inerentes a uma disciplina são todos exemplos de 

conhecimento tácito. O conhecimento tácito é partilhado pessoalmente através das equipas 

de trabalho, ou estruturas, como as comunidades de prática, onde as pessoas com interesses 

comuns se reúnem para trocarem conhecimento e criarem soluções (Saint-Onge e 

Armstrong, 2004). 

 

O conhecimento tácito é adquirido através da experiência, como resultado de um 

processo contínuo de “teste e erro” (aspas no original) (Pisano, 1994). Nas organizações 

os indivíduos podem adquirir este tipo de conhecimento através de um processo de 

osmose, ao aprenderem com os outros indivíduos (Sathe, 1983). O conhecimento tácito 

é, por vezes, denominado por conhecimento subjectivo, ou conhecimento pessoal ou 

ainda conhecimento de procedimentos. Este tipo de conhecimento está enraizado na 

experiência individual e é de difícil expressão verbal. Os indivíduos sabem, mas não 

conseguem articulá-lo. Sendo tácito, torna-se difícil codificá-lo, pelo que é passado aos 

outros através da experiência directa partilhada (DeNisi et al., 2003). O conhecimento 

de procedimentos desenvolve-se com a experiência e refere-se à forma de como fazer 

algo, é difícil de formalizar, articular e transferir entre diferentes contextos 

organizacionais (Wiklund e Shepherd, 2003). 

 

O conhecimento tácito é adquirido através da experiência, assim, a transferência 

deste tipo de conhecimento torna-se um processo lento e complexo (Teece et al., 1997). 

Os profissionais adquirem conhecimento tácito através da aprendizagem no seu posto 

de trabalho, contrariamente ao conhecimento articulável que é adquirido através da 

educação formal (Hitt et al., 2001a). As práticas de gestão para distribuir e nivelar o 
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conhecimento tácito pela organização são difíceis de compreender e imitar com sucesso 

por parte de elemento externos à empresa (DeNisi et al., 2003). 

 

A psicologia cognitiva apresenta frequentemente a distinção entre conhecimento 

de procedimentos e conhecimento declarativo. O conhecimento de procedimentos é 

associado ao know-how, ou seja, o conhecimento baseado na acção. O conhecimento 

declarativo reflecte-se no know-what, ou seja, consiste em factos passíveis de serem 

descritos (Maier et al., 2003). Esta distinção é semelhante à dualidade de 

conhecimentos de Polanyi mencionada. 

 

O conhecimento explícito compreende o conhecimento que já foi codificado e 

articulado em palavras ou números, como as ferramentas, os procedimentos e as rotinas 

pré-definidas. A partilha do conhecimento explícito é potenciada pela tecnologia, par 

garantir que o conhecimento é capturado e fica acessível por toda a organização (Saint-

Onge e Armstrong, 2004). 

 

O conhecimento explícito é obtido através da educação formal, que permite a 

transmissão de conhecimento articulável, de acordo com determinado método (Pisano, 

1994). O conhecimento explícito é, por vezes, denominado por conhecimento objectivo 

ou conhecimento declarativo (Kogut e Zander, 1992). Este tipo de conhecimento pode 

ser formalizado, codificado e comunicado (DeNisi et al., 2003). O conhecimento 

explícito não se encontra necessariamente codificado, contudo, é muito fácil codificar o 

conhecimento uma vez que este se encontra explicitado (Ariely, 2003). 
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O conhecimento explícito pode ser transmitido através da educação formal e de 

programas de formação, mas também pode ser adquirido através da experiência no 

trabalho. O conhecimento organizacional está alicerçado nas práticas diárias dos 

membros da organização. Os indivíduos executam as suas rotinas, e são convidados a 

comunicar o conhecimento, transformando conhecimento de procedimentos em 

conhecimento declarativo (King e Zeithaml, 2003). Ainda que seja necessário para a 

manutenção da paridade competitiva, o conhecimento explícito geralmente não 

consegue assegurar a vantagem competitiva sustentada (DeNisi et al., 2003). 

 

Todo o conhecimento organizacional está enraizado em conhecimento tácito 

(Choo e Bontis, 2002). Todo o conhecimento tem uma dimensão tácita (Polanyi, 1966, 

apub, Conner e Prahalad, 2002). O conhecimento explícito é tacitamente compreendido 

e aplicado, assim, todo o conhecimento é tácito, ou está enraizado em conhecimento 

tácito (Polanyi, 1966). Desta forma, o autor defende que o conhecimento não poderá ser 

total e perfeitamente codificado. 

 

No entanto, encontramos outros autores que defendem essa possibilidade, como 

Spender, para quem a dimensão tácita do conhecimento não significa que não possa ser 

codificado (Spender, 1996a). O facto de o conhecimento ser tácito, complexo e 

específico pode retardar a sua aprendizagem e dificultar a sua transferência e 

recombinação nas organizações (McEvily e Chakravarthy, 2002). Estes autores 

admitem a possibilidade da explicitação do conhecimento, ainda que com dificuldades e 

limitações. O exemplo mais forte do reconhecimento da conversão de conhecimento 
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tácito em conhecimento explícito apresenta-se no modelo de Nonaka e Takeuchi 

(1995): A Espiral da Evolução da Conversão de Conhecimento. 

 

Ainda que exista muito conhecimento organizacional codificado, o 

conhecimento crítico para a organização não se encontra frequentemente nos 

fluxogramas teóricos das actividades. Encontra-se, sim, no conhecimento individual, 

nas habilidades e nos talentos dos membros da organização (Deeds, 2003). Os 

indivíduos muitas vezes não conseguem explicar muito sobre os aspectos importantes 

dos seus conhecimentos, pois estes são tácitos. A utilização e a transferência de 

conhecimento tácito individual para conhecimento explícito, organizacional e 

comunicável é problemático, como indicam estudos no domínio da psicologia do 

trabalho (Maier et al., 2003). 

 

O conhecimento é um activo específico de cada organização, que não é 

facilmente imitado, e é difícil de transaccionar (Barney, 1986a). As características 

idiossincráticas do conhecimento tornam difícil transaccioná-lo, ou movê-lo, entre 

organizações. Os activos de conhecimento não são só difíceis de transaccionar, mas são 

acumulados através de diversos mecanismos ao longo do tempo e em contextos 

específicos (Diericks e Cool, 1989). O conhecimento tácito é de difícil movimentação, 

está embebido nos valores comuns e sistemas de interpretação partilhados (Boudreau, 

2003). O conhecimento organizacional é criado, e é transferido, dentro do contexto 

organizacional, ele está enraizado na empresa e no ambiente industrial (King e 

Zeithaml, 2003). 
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Em 1998, Nonaka e Konno caracterizaram o conhecimento explícito como 

aquele que se traduz em palavras e números, está contido em dados, fórmulas 

científicas, especificações e manuais. O conhecimento explícito pode ser transmitido 

entre indivíduos formal e sistematicamente. Pelo contrário, o conhecimento tácito é 

aquele não tão facilmente visível e expressável. O conhecimento tácito é muito 

personalizado, e de difícil formalização, pelo que se torna difícil a sua comunicação e a 

sua partilha. Este é o domínio subjectivo das intuições, das sensações, dos 

pressentimentos, e está intimamente ligado aos valores pessoais e às emoções (Nonaka 

e Konno, 1998). O conhecimento tácito não é facilmente disseminado. Este 

conhecimento é adquirido utilizando-o, pelo que muitas vezes requer longos períodos 

de interacção social para a sua disseminação (DeNisi et al., 2003).  

 

Kransdorff e Williams (1999), de igual forma, distinguem estas duas vertentes 

do conhecimento: explícito – formal, codificado, reunido em livros e manuais, e o tácito 

– habilidade pessoal para utilizar o conhecimento explícito de forma mais eficaz. A 

gestão do conhecimento (explícito e tácito) é fundamental para permitir e estimular 

comportamentos de partilha, aprendizagem e inovação na organização (Hargadon 

1998). Birchall e Tovstiga (1999) descrevem-nos uma relação inversa entre a 

capacidade de transferência do conhecimento e o peso relativo da sua componente 

tácita. 

 

Spender (1996b) combina duas dimensões do conhecimento para estabelecer 

uma grelha de quatro quadrantes classificativos do conhecimento organizacional. O 

autor utiliza a dicotomia do conhecimento de Polanyi (Polanyi, 1966) tácito – explícito 
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e combina-a com a dimensão ontológica individual – social. Assim, o autor define 

quatro tipos de conhecimento organizacional: consciente, automático, objectivo e 

colectivo. Fiol (2003) utiliza no seu trabalho uma premissa que estabelece a existência 

do conhecimento como fenómeno individual ou organizacional, e sob a forma tácita ou 

explícita, construindo, igualmente, uma classificação regida por estas duas dimensões. 

 

Encontramos outros autores com trabalhos que apresentam diferentes tipologias 

do conhecimento. Henderson e Clark (1990), SubbaNarasimha (2001) e Balogun e 

Jenkins (2003) distinguem conhecimento “componente” e conhecimento 

“arquitectural”, o primeiro intimamente relacionado com os conceitos, e o segundo com 

a sua integração e coerência do conjunto. Matusik e Hill (1998) identificaram diversos 

componentes do conhecimento organizacional e apresentam uma taxonomia que reúne 

várias contribuições de outros autores para classificar o conhecimento: privado vs. 

público, individual vs. colectivo, componente vs. arquitectural e tácito vs. explícito. Já 

Collins (1993) associou diferentes tipos de conhecimento a diferentes tipos de acção 

humana. 

 

A gestão estratégica dos recursos baseados no conhecimento é crucial para 

alcançar, e sustentar, a vantagem competitiva no ambiente actual. É reconhecidamente 

aceite, que o sucesso da organização na gestão do conhecimento depende, em parte, da 

cultura, ou clima, que favorece a aquisição e desenvolvimento do conhecimento 

(Tetrick e da Silva, 2003). 
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Encontramos autores, como Birchall e Tovstiga (1999), que salientam a 

importância da cultura organizacional. Esta pode desempenhar uma função muito 

importante no processo de transferência e partilha de conhecimento. Em ambientes de 

trabalho não rotineiro, envolvendo situações que exigem dos indivíduos iniciativa, 

flexibilidade e inovação, o controlo formal é menos eficaz que o controlo cultural. A 

cultura organizacional pode encorajar a inovação, e a partilha de conhecimento, de uma 

forma que os métodos de controlo formal não conseguem. A cultura organizacional 

deve suportar um sistema que recompense a partilha e troca de conhecimentos. Os 

indivíduos aprenderão a colaborar mais do que competir, e assim todos beneficiarão 

(Birchall e Tovstiga, 1999). 

 

A cultura organizacional desempenha um papel importante na partilha de 

conhecimento e na criação das respectivas plataformas necessárias. Ela pode criar 

barreiras inultrapassáveis ou, pelo contrário, facilitar e promover a circulação dos 

fluxos de conhecimento entre os elementos da organização (Lahti e Moilanen, 2004). 

 

O conhecimento pessoal que cada colaborador transporta perde-se quando o 

indivíduo abandona a empresa. Pelo contrário, o “conhecimento cultural” (Choo, 2002), 

mesmo não sendo codificado, permanece na organização ao longo das mudanças de 

pessoal, exercendo um efeito poderoso na criação e adopção de novo conhecimento. 

Este “conhecimento cultural” traduz-se em valores e crenças que perduram sob a forma 

de percepções partilhadas, sistemas de incentivos e recompensas, e critérios e métodos 

de avaliação (Choo e Bontis, 2002). 
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Encontramos na literatura sobre o conhecimento nas organizações diversas 

tipologias que classificam o conhecimento num número variável de categorias, desde 

duas (Ichijo, 2002; Kulkki, 2002; Helfat e Raubitschek, 2002; Matusik, 2002; 

SubbaNarasimha, 2001), três (Choo, 2002), quatro (Spender, 1996b; Umemoto, 2002), 

ou mesmo cinco (Collins, 1993). A variedade de tipologias, taxonomias, e teorias 

existentes sobre o conhecimento nas organizações, revela uma produção científica 

substancial sobre o tema, testemunhando a relevância da matéria para os investigadores, 

se bem que este campo de pesquisa apresente ainda alguma falta de desenvolvimento 

teórico cumulativo. No entanto, conseguimos identificar na revisão bibliográfica um 

predomínio das tipologias do conhecimento que respeitam, repetida e consistentemente, 

a dualidade proposta por Polanyi entre conhecimento tácito vs. conhecimento explícito, 

bem como a dimensão ontológica do conhecimento (o sujeito que conhece) aparece 

maioritariamente repartida em dois níveis: um individual e um colectivo. 

 

A concepção científica do conhecimento nas organizações localiza-se ainda num 

estádio infantil, embora se encontre emergente um grande e crescente corpo de 

literatura sobre o conhecimento organizacional, a aprendizagem organizacional, a 

criação do conhecimento e a gestão do conhecimento. Verifica-se também a existência 

de uma diversidade de conceitos, grelhas teóricas, terminologias, hipóteses e evidências 

(Nonaka e Nishiguchi, 2001; Kakabadse et al., 2001; Griffith et al., 2003). A 

deficiência da investigação nos domínios da gestão do conhecimento, da aprendizagem 

organizacional e da memória organizacional prende-se com a falta de uma linguagem 

comum, e a inexistência de um paradigma unificador que considere os factores que 
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afectam o trabalho do conhecimento, assim, existe a necessidade de desenvolver um 

vocabulário comum neste domínio de pesquisa (Croasdell et al., 2003). 

O capital intelectual 

“Capital intelectual é conhecimento que pode ser convertido em valor” (itálico 

no original). Esta definição não se limita à tecnologia, ou às formas de conhecimento 

organizacional protegidas legalmente, como a propriedade intelectual. Este conceito é 

abrangente, englobando invenções, ideias, design, programas informáticos, bases de 

dados, processos, inter alia (Edvinsson e Sullivan, 1996).  

 

A primeira referência conhecida (Sveiby, 1998) da expressão “capital 

intelectual” é atribuída a John Kenneth Galbraith, que, numa carta dirigida ao 

economista Michael Kalecki, em 1969, escreveu: “Interrogo-me se o senhor avalia a 

dimensão de quantos, em todo o mundo, retribuíram o capital intelectual que nos deu 

nestas últimas décadas”. 

 

Na vasta bibliografia existente sobre o tema deparamo-nos com muitas 

perspectivas e abordagens do conceito. A literatura sobre o capital intelectual é confusa 

(Bontis, 1998). A diversidade de definições e tipologias encontradas reflecte o estado 

embrionário da construção teórica do tema, ou seja, a sua actualidade e a necessidade 

do desenvolvimento de estudos académicos que tragam rigor a um assunto de 

relevância comprovada. A solidez de um corpo teórico uniforme e aceite pela academia 

será alcançada com a persistência dos investigadores, e com a continuação da pesquisa 
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aplicada e da dedução teórica. O capital intelectual já foi considerado por muitos 

autores, definido por alguns, e compreendido por poucos (Sveiby, 1997; Stewart, 1997; 

Bontis, 2002e). 

 

O conceito de capital intelectual foi explorado e desenvolvido após a descrição 

da sociedade pós-capitalista de Peter Drucker, a denominada “economia do 

conhecimento” (Drucker, 1993). O autor alertava para a chegada de uma sociedade 

movida pelos recursos do conhecimento e a batalha competitiva pelo capital intelectual 

(Bontis, 2002c). Dentro do sector dos serviços, Stewart (1998) identifica as 

organizações capitalistas intelectuais como aquelas que oferecem serviços intensivos 

em conhecimento, nomeadamente as auditoras, as sociedades de advogados, as 

instituições de cuidados médicos e as consultoras financeiras.  

 

Para trabalharmos ao longo da investigação vamos considerar a definição de 

Stewart (1997), à semelhança de outros autores que também a seguem (e. g. Malhotra, 

2003). De acordo com um estudo recente – meta-análise da literatura sobre gestão do 

conhecimento e capital intelectual – (Serenko e Bontis, 2004), o trabalho de Stewart é o 

terceiro mais referenciado em artigos sobre a gestão do conhecimento e o capital 

intelectual publicados nas revistas científicas especializadas: Journal of Intellectual 

Capital, Journal of Knowledge Management e Knowledge and Process Management. O 

autor está, igualmente, entre aqueles mais citados (utilizando a expressão Knowledge 

Management em título, na descrição, ou no abstract de artigos publicados entre 1990 e 

2002 e incluídos no Social Science Citation Index e no Science Citation Index) 

(Subramani et al., 2003). 
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Capital intelectual é o material intelectual – conhecimento, informação, 

propriedade intelectual, experiência – que pode ser utilizado para criar riqueza (Stewart, 

1997). Para operar com este conceito, a tipologia que vai ser seguida é aquela utilizada 

por muitos autores e já operacionalizada em diversos trabalhos: O capital intelectual é a 

soma dos seus três componentes; o capital humano, o capital estrutural e o capital 

relacional, (Petrash, 1996; Saint-Onge, 1996; Lynn, 1998; Sánchez et al., 2000; Bart, 

2001; Bontis, 2002d; McElroy, 2002; Wexler, 2002). 

 

Ao longo deste título vamos verificar que inúmeros autores tentam descrever as 

características do capital intelectual demonstrando a relevância indiscutível que o 

conceito vem adquirindo. O processo que conduz à sua criação, e a sua dupla dimensão, 

estática e dinâmica, têm sido amplamente tratadas na literatura. O capital intelectual é 

um recurso muito valioso das organizações e que apresenta características diferentes 

dos outros recursos, pois é alicerçado em conhecimento e tem uma presença intangível 

na organização. Verificaremos ainda a existência de diferentes designações e 

abordagens para este conceito. Após este título introdutório sobre o capital intelectual, 

este tema será ampla e detalhadamente apresentado no Capítulo II num título próprio 

alargado. 

 

As raízes teóricas do capital intelectual podem, segundo Roos et al. (1997) ser 

encontradas na Gestão do Conhecimento. Analisando a forma como o conhecimento é 

criado e como ele é distribuído formando valor, os autores defendem que a corrente 

estratégica do capital intelectual vai mais longe do que a Learning Organization (Senge, 
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1990), que se concentrava simplesmente na criação do conhecimento, e não na sua 

exploração para criação de valor (Teece, 1998). 

 

A relevância crescente do capital intelectual, como tópico de pesquisa e variável 

organizacional, fundamenta-se na edificação da “Nova Economia”, que é dirigida pela 

gestão do conhecimento (aspas e maiúsculas no original, Guthrie, 2001). Assim, 

podemos identificar alguns contributos que enfatizam a importância do capital 

intelectual: 

1. A revolução das tecnologias de informação e a sociedade da informação; 

2. A crescente importância do conhecimento e da economia baseada no conhecimento; 

3. A mudança nas actividades interpessoais e a sociedade em rede; 

4. A emergência da inovação e da criatividade como principal determinante da 

competitividade. 

 

O capital intelectual é criado através de dois mecanismos (Noe et al., 2003): 

combinação e troca de recursos intelectuais existentes, incluindo conhecimento tácito e 

explícito. O mecanismo da combinação refere-se à conexão entre elementos 

previamente desconectados, ou ao desenvolvimento de novas formas de combinar 

elementos já anteriormente associados. O mecanismo da troca refere-se à interacção 

social entre diferentes partes através do trabalho em equipa, colaboração ou partilha. 

 

Para a combinação e a troca ocorrerem, os elementos deverão ter a oportunidade 

de as realizar no seu ambiente de trabalho e com a tecnologia que utilizam 

habitualmente. Os envolvidos terão, igualmente, que acreditar que a interacção, a troca 
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e o envolvimento decorrentes criarão valor, assim como, que estas serão experiências 

valiosas a título pessoal. As partes terão a capacidade de se envolverem nos 

mecanismos de combinação e troca se possuírem conhecimento relevante anterior (Noe 

et al., 2003). 

 

O capital intelectual é o conhecimento útil reunido, descrito, partilhado e 

explorado (Stewart, 1997). De acordo com Edvinsson (2002), capital intelectual é a 

combinação de capital humano – o cérebro, as competências, o conhecimento, e as 

potencialidades de utilização destes na organização – e o capital estrutural – aquele que 

reside nos relacionamentos, nas rotinas, nos processos, nas bases de dados, nas marcas 

e nos sistemas. É a capacidade de transformar conhecimento e activos intangíveis em 

riqueza, criando recursos (Edvinsson, 2002). 

 

O capital intelectual é um recurso valioso (Barney, 1991; Alvarez e Busenitz, 

2001; Cohen e Prusak 2001; SubbaNarasimha, 2001; Bontis, 2002c; Nahapiet e 

Ghoshal, 2002). O capital intelectual de uma empresa é um recurso tão poderoso que é 

reconhecido como o mais valioso (Stewart, 1997) (Cohen e Prusak, 2001; Nahapiet e 

Ghoshal, 2002), ele é o activo mais importante das organizações (Wiig, 1997). 

 

Bontis e outros autores (2002) sugerem que o capital intelectual representa o 

stock de conhecimento que existe na organização. O capital intelectual compreende o 

conhecimento organizacional tácito e explícito, individual e colectivo (De Carolis, 

2002). Gerir este volume é o domínio da gestão do conhecimento (Choo e Bontis, 

2002).  
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A identificação de diferentes tipos de capital intelectual tem sido associada à 

identificação de diferentes stocks de capital intelectual (Bontis et al., 1999). Existem 

diferentes dimensões, ou componentes, ou stocks de capital intelectual, e fluxos entre 

elas que representam transferências entre os referidos stocks. Deveremos considerar 

sempre esta distinção fundamental entre stock e fluxo de conhecimento (Dierickx e 

Cool, 1989; Roos e Roos, 1997; Bontis et al., 1999). Assim, o capital intelectual é uma 

forma de capital dinâmica e não estática (Edvinsson e Sullivan, 1996). Existem 

permanentes interacções entre os blocos que compõem o capital intelectual (Sánchez et 

al., 2000). 

 

O conceito de fluxo de capital intelectual na criação de valor foi descrito por 

Roos e Roos (1997). O importante não é quantificar a dimensão dos fluxos, pois estes 

podem ser muito pequenos e transportarem algo muito valioso (Pike et al., 2002). O 

fundamental é considerar a sua existência, ou seja, o capital intelectual não é estático e 

verificam-se movimentos entre os seus componentes. 

 

As abordagens recentes do capital intelectual são dinâmicas, ou seja, consideram 

os stocks (SubbaNarasimha, 2001) e os fluxos (Bontis et al., 2002). Stocks, 

considerando os montantes dos seus componentes num determinado momento, e fluxos, 

tendo em conta as permanentes conversões de capital intelectual, entre quaisquer das 

suas formas. Esta perspectiva que considera a existência de stocks e fluxos de capital 

intelectual é relevante para a teoria da empresa baseada nos recursos (Ariely, 2003). 

Este autor lembra-nos que Dierickx e Cool (1989) consideram os recursos como stocks, 
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que não se ajustam instantaneamente, mas são acumulados através de investimento 

consistente. 

 

Roos e Roos (1997), e Bontis e outros autores (1999), descrevem um paralelo 

entre a abordagem dinâmica do capital intelectual e o sistema de contabilidade 

tradicional: a identificação dos stocks é associada às “fotografias” dos intangíveis; a 

análise dos fluxos proporciona uma perspectiva com movimento, a “animação”. Assim, 

a abordagem dos fluxos está para a visão dos stocks, como a Demonstração de 

Resultados está para o Balanço. 

 

O capital intelectual é o conjunto dos recursos intangíveis de uma organização, 

bem como as suas interligações. O problema está na definição de recursos intangíveis. 

Estes são factores que, sob controlo da organização, contribuem, directa ou 

indirectamente, para o processo de geração de valor (Bontis et al., 1999). O 

reconhecimento e a identificação destes factores constituem das questões mais 

desafiantes para a academia (Mathews, 2003).  

 

Poderemos ainda associar a noção de recursos intangíveis aos recursos baseados 

no conhecimento. Estes referem-se às aptidões intelectuais, habilidades e capacidade de 

aprendizagem e aquisição de conhecimento que os indivíduos comportam. Por diversas 

ordens de razão, estes recursos são considerados extremamente importantes para manter 

a vantagem competitiva no ambiente actual. Nestes recursos residem os conhecimentos 

dos especialistas e no potencial dos indivíduos para se adaptarem e adquirirem novas 
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informações. Os indivíduos podem desenvolver estas características através da 

experiência acumulada ou pela formação (DeNisi et al., 2003). 

 

A literatura sobre o tema do capital intelectual considera que grande parte do 

valor gerado numa empresa provém dos seus recursos intangíveis, pelo que eles têm 

necessidade de ser avaliados como os recursos físicos. Esta abordagem das 

organizações apresenta as vantagens de ser flexível, de utilizar modelos dinâmicos, de 

possibilitar comparação externa, ainda que parcial, e de ser aplicável a organizações 

sem fins lucrativos (Bontis et al., 1999). 

 

A constatação de que os recursos intangíveis (propriedade intelectual, 

conhecimentos e experiências pessoais, relacionamentos com clientes, contactos com 

fornecedores) podem ser mais valiosos, e mesmo críticos, para o sucesso 

organizacional, do que os recursos tangíveis (propriedades, equipamentos, fluxos 

financeiros), originou o interesse e o desenvolvimento recentes do estudo do capital 

intelectual, pois este é um activo intangível (Sveiby, 1997; Canibano et al., 1999; 

Stewart, 1997; Sánchez et al., 2000; Caddy et al., 2001; Sveiby, 2001b; Winter e 

Szulanski, 2002). 

 

O capital intelectual é um recurso muito diferente dos tradicionais, como a terra, 

o trabalho, ou o capital financeiro. Contrariamente a estes, os retornos do capital 

intelectual podem crescer a taxas crescentes, se a gestão do conhecimento aplicada o 

permitir (Teece, 1998; Zack, 2002; Garud e Kumaraswamy, 2002). Os sistemas; 
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tecnológico e organizacional, podem auxiliar a gestão do conhecimento a obter esse 

efeito (Garud e Kumaraswamy, 2002).  

 

Quinn e outros autores (1996) apresentam uma designação para o capital 

intelectual: intelecto profissional. Neste conceito reúne-se o corpo de conhecimentos 

dos profissionais de uma organização, e deverá estar constantemente actualizado. 

Kransdorff e Williams (1999) distinguem capital intelectual de memória 

organizacional. Segundo estes autores, os dados são registos de factos que, quando 

organizados (cronologicamente, por exemplo) se tornam informação, e são base para o 

capital intelectual.  

 

Uma referência curiosa ao conceito de capital intelectual é a proposta por 

Ulrich: capital intelectual = competência x empenho. Assim sendo, o seu valor é 

representado pelo produto de dois factores. O autor realça que é um produto e não uma 

soma, pelo que um baixo valor num dos factores compromete o resultado final (Ulrich, 

1998). 

 

Não existe ainda um desenvolvimento teórico profundamente sólido na área do 

capital intelectual. Não encontramos um corpo teórico desenvolvido cumulativamente e 

que partilhe, na totalidade, conceitos e variáveis, e só recentemente começamos a 

assistir à acumulação de pesquisa empírica nesta área. Nas palavras de Bontis (2002d), 

para conferir maior robustez ao corpo de conhecimento científico que estuda o capital 

intelectual é necessária pesquisa rigorosa para clarificar a confusão das publicações 
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sobre o tema, bem como desenvolver conceptualizações relevantes. Este estudo 

pretende contribuir, de forma modesta, para essa edificação científica. 

O problema 

A gestão do conhecimento e o capital intelectual não são o mesmo, 

contrariamente ao que é sugerido por certa literatura. Existe alguma sobreposição, mas 

a relação entre ambos está longe de ser simples e clara e exige exploração (Ariely, 

2003). A gestão do conhecimento consiste nos processos que facilitam a aplicação e o 

desenvolvimento do capital intelectual, visando criar valor, e aumentar, e sustentar, a 

vantagem competitiva da organização (Marr, 2004). A gestão do capital intelectual e a 

gestão do conhecimento apresentam uma considerável sobreposição de domínio nas 

organizações, pelo que a importância de integrar a gestão do capital intelectual e a 

gestão do conhecimento é muito grande (Wiig, 1997). 

 

Seguindo, e tentando responder, a esta necessidade de integração, a presente 

investigação pretende colocar o desafio de estudar o efeito mediador de duas estratégias 

de gestão do conhecimento diferentes – exploration e exploitation – entre dois 

componentes do capital intelectual da organização. Os dois componentes do capital 

intelectual considerados – capital humano e capital estrutural – representam os 

extremos de um percurso estratégico de aprendizagem: do conhecimento individual 

para o conhecimento organizacional (Crossan et al., 1999; Bontis et al., 2002; Crossan 

e Hulland, 2002; Crossan e Berdrow, 2003). 
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Este título será utilizado para apresentar sinteticamente os fundamentos teóricos 

que conduzem às questões de pesquisa, e que durante todo o trabalho serão ampla e 

detalhadamente desenvolvidos. As questões de pesquisa consideradas nesta 

investigação assumiram a forma de hipóteses a testar, recorrendo a um estudo empírico 

desenvolvido no sector de serviços em Portugal, nomeadamente na indústria bancária. 

 

A gestão do conhecimento engloba a sua transferência e a sua criação (Sveiby, 

1996; Nonaka et al., 2000b; Buckley e Carter, 2000; Choo, 2002; Zack, 2002), no 

presente estudo serão abordadas duas estratégias de gestão do conhecimento que 

reúnem essas características: a exploitation valoriza a transferência de conhecimento na 

organização, e a sua difusão pela empresa, pelo contrário, a exploration promove a 

inovação e a criação de conhecimento organizacional novo. Será que a organização está 

a utilizar, ou gerir, da melhor forma o seu recurso “conhecimento”? (Caddy et al., 

2001). As empresas não poderão beneficiar dos lucros provenientes do conhecimento se 

esse conhecimento tiver origem em experiências pessoais, e permanecer em cada 

membro individual da organização (von Krogh e Grand, 2002), não se difundindo pelo 

espaço organizacional. 

 

A arquitectura do conhecimento deverá estabelecer o acesso ao conhecimento e 

a troca de conhecimento na organização condutora. O primeiro é constituído pela 

plataforma de gestão do conhecimento explícito, codificado e armazenado. 

Tendencialmente será estático e guiado pela acessibilidade, centralizado e disponível a 

todos os indivíduos. A troca de conhecimento fornece oportunidades de partilha de 

conhecimento tácito ao implementar formas de ligar indivíduos entre si, promovendo as 
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comunidades de prática e identificando as redes de peritos. Esta será tendencialmente 

interactiva e dinâmica, combinando recursos de conhecimento explícito e tácito 

(itálicos no original) (Saint-Onge e Armstrong, 2004). 

 

Existem riscos significativos, e desvantagem competitiva, em deixar permanecer 

o conhecimento que é importante para a organização na sua forma tácita e pessoal, 

localizado exclusivamente no indivíduo. Se assim fosse, a utilização de certo 

conhecimento dependeria da disponibilidade, limitada, do colaborador de o aplicar nos 

processos da organização. A aplicação desse conhecimento dependeria da localização 

física do colaborador e o desenvolvimento de novos projectos poderia acarretar a 

deslocação do indivíduo para outra instalação – algo geralmente dispendioso, demorado 

e passível de gerar resistência por parte do colaborador. Situação mais crítica seria a da 

organização quando o indivíduo, possuidor desse conhecimento pessoal e tácito, a 

abandonasse por reforma, doença, ou, no pior dos cenários, deslocando-se para a 

concorrência (Sanchez, 2002), acarretando catastróficas consequências para o valor 

total da empresa (Aberg e Edvinsson, 2001). 

 

Um aspecto importante para muitos gestores séniores e executivos é assegurar 

que as pessoas chave da organização não a abandonam, indo trabalhar para os seus 

concorrentes. Mesmo quando isto acontece, deverão prevenir que o conhecimento 

crítico para a actividade da organização não seja utilizado pelos seus concorrentes. 

Contudo, estas medidas proteccionistas emanam da forma tradicional de tratamento dos 

activos físicos, baseada na exclusividade e na propriedade. Esta perspectiva é muito 

difícil de aplicar aos intangíveis, pelo que é necessária uma mudança de paradigma de 
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gestão quanto às fontes de valor da organização. A questão principal é, assim, a 

retenção do conhecimento e outros valores intangíveis que as pessoas transportam para 

a organização. Se a organização conseguir salvaguardar os seus conhecimentos e 

valores intangíveis, então, ela não dependerá da presença de indivíduos específicos, 

pelo que se sugerem duas soluções que se reforçam mutuamente (Leliaert, 2004): 

 

 1. Tornar o conhecimento estrutural, o que significa assegurar o seu acesso perpétuo, 

não necessariamente pela sua propriedade; 

 

2. Minimizar os custos de transferência de conhecimento.  

 

Um desafio superior para a gestão do capital intelectual será o de transformar 

capital humano em capital estrutural, este mais permanente na organização (Lynn, 

1998). O desafio para a liderança será o de converter capital humano em capital 

estrutural, o qual é passível de ser partilhado por toda a organização rapidamente 

(Aberg e Edvinsson, 2001). É necessário ter o conhecimento individual incorporado nas 

rotinas organizacionais para criar valor económico (Nonaka e Takeuchi, 1995). 

 

Se o conhecimento e a experiência permanecerem ao nível individual, sem 

serem disseminados pela organização, a performance poderá, na melhor das hipóteses, 

atingir retornos a taxas constantes (Teece, 1998). O conhecimento dos indivíduos só 

alcançará as suas potencialidades máximas para criar valor económico quando estiver 

absorvido pelas rotinas organizacionais, ou seja, quando for convertido em 

conhecimento organizacional. Essa conversão não é automática, nem fácil (Cole, 1998). 
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Para que tal aconteça, o conhecimento necessita apresentar um nível mínimo de 

articulação (i.e. codificação e abstracção) antes de ser possível partilhá-lo (Boisot, 

2002).  

 

Não é suficiente seleccionar colaboradores com elevados recursos de 

conhecimento, ou auxiliá-los a adquirir tais recursos, através da formação ou da 

recompensa por essa aquisição (DeNisi et al., 2003). Contratar e desenvolver os 

recursos humanos não é suficiente para garantir a vantagem competitiva (Hatch e Dyer, 

2004). As organizações têm de desenvolver formas de distribuir e nivelar os recursos de 

conhecimento existentes no seu interior para estes suportarem a vantagem competitiva 

(DeNisi et al., 2003). Utilizar o conhecimento é crítico: só utilizando os recursos 

humanos de uma forma produtiva é que o seu potencial se realiza (Hatch e Dyer, 2004). 

Difundir e nivelar o capital humano no seu interior, auxilia a organização a completar o 

seu trabalho, e, simultaneamente, gera maior capital humano (Hitt et al., 2001a). 

 

Para nivelar os recursos baseados no conhecimento no interior da organização 

esta deverá promover a aprendizagem organizacional (Tetrick e Da Silva, 2003). A 

difusão e nivelamento do conhecimento no interior da organização criam eficiência, em 

adição à transferência de conhecimento (Hitt et al., 2001a). Este estudo pretende 

questionar se existirá uma estratégia de gestão de conhecimento que se destaque na 

correlação entre o capital humano e o capital estrutural, ou seja, uma que se demonstre 

superior na mediação entre o capital humano (individual) e o capital estrutural 

(organizacional). 
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Articular o conhecimento tácito dos colaboradores tornando-o organizacional 

permite a sua disseminação rápida. Esta dimensão organizacional do conhecimento 

promove a discussão, o debate, a experiência e, consequentemente, o melhoramento. A 

partilha do conhecimento individual mitiga a utilização que, potencialmente, 

determinados elementos da organização poderiam fazer do seu conhecimento tácito e 

pessoal, usando-o para adquirir e exercer formas de poder, buscando vantagens 

pessoais. Pelo contrário, o conhecimento organizacional explícito pode ser partilhado 

electronicamente através de tecnologias de informação e sistemas de comunicação a 

grande velocidade (Sanchez, 2002). 

 

O conhecimento tácito que compõe o capital humano não é passível de ser 

detido pela organização, pelo que é de importância vital que seja convertido em capital 

estrutural. O capital estrutural, contrariamente ao capital humano, pertence à 

organização. O capital estrutural pode ser descrito como o conjunto dos activos 

tangíveis e intangíveis que permanecem na organização quando os colaboradores saem. 

É composto por conhecimento explícito, que a organização pode deter como 

propriedade sua, mas também por conhecimento tácito. O conhecimento tácito, que não 

é codificável, pode até ser mais importante que o codificado. O conhecimento que 

compõe o capital estrutural pode ser reproduzido e partilhado na organização (Aberg e 

Edvinsson, 2001). 

 

O objectivo da estratégia de gestão de conhecimento é acelerar o 

desenvolvimento de competências individuais e organizacionais, aumentando assim a o 

seu nível de condutividade. Um fluxo desimpedido de conhecimento garante que os 
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elementos organizacionais centrais da competência organizacional (estratégia, cultura, 

estrutura e sistemas) são ajustados de forma dinâmica para responder aos desafios do 

mercado. Uma estratégia de gestão de conhecimento é constituída por três componentes 

principais: a cultura como a sua fundação; a arquitectura do conhecimento como a sua 

planta de trabalho e a tecnologia como sua facilitadora (itálicos no original) (Albers e 

Jerke, 2004). 

 

Esta investigação procura evidência para suportar a hipótese geral (Hill e Hill, 

2002) que numa organização o capital humano está relacionado com o capital estrutural 

e com as estratégias de gestão do conhecimento. Uma segunda hipótese geral estabelece 

que as estratégias de gestão do conhecimento estão relacionadas com o capital 

estrutural. A terceira hipótese geral estabelece a importância das estratégias de gestão 

do conhecimento, e especifica uma particularmente relevante. Destas hipóteses gerais 

decorrerão hipóteses operacionais dirigidas (Hill e Hill, 2002) que, no seu conjunto, 

constituirão o modelo a testar. É objectivo desta investigação encontrar evidência para 

suportar a hipótese que estabelece que uma das estratégias de gestão do conhecimento 

associará mais fortemente o capital humano ao capital estrutural, este menos volátil na 

organização (Edvinsson, 2000; Aberg e Edvinsson, 2001). 

 

A motivação existente para esta investigação consiste no desafio de modelar 

duas estratégias de gestão do conhecimento conjuntamente com duas dimensões do 

capital intelectual, ou seja, reunir num único modelo variáveis provenientes de duas 

bibliografias, gestão do conhecimento e capital intelectual. Academicamente, é ambição 

deste estudo fazer um pequeno e modesto contributo para o corpo da pesquisa 
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organizacional, no sentido em que estabelecerá um ponto de encontro entre duas áreas 

de investigação muito próximas e afins: gestão do conhecimento e capital intelectual. 

Pretendemos responder desta forma à necessidade evidenciada na literatura: 

desenvolver uma grelha de trabalho integradora que faça a ligação entre o capital 

intelectual e a gestão do conhecimento (Reinhardt et al., 2003). 

 

Para os gestores das empresas, e dirigentes das organizações, o desenvolvimento 

desta investigação poderá revelar conclusões úteis e importantes para a sua actividade. 

Estes profissionais poderão encontrar cientificamente tratado um assunto com o qual se 

deparam no seu trabalho diário, encontrar uma relação entre o capital humano e o 

capital estrutural. Assim, poderão compreender de que forma se relacionam estas duas 

formas de conhecimento na organização. Os gestores ao conhecerem o papel mediador 

das estratégias de gestão do conhecimento operacionalizadas no presente estudo, 

poderão optar por aquela que lhes proporcione uma relação desejável entre capital 

humano e capital estrutural. 

 

Este trabalho segue uma perspectiva cognitivista, com influência do positivismo 

científico, considerando que o conhecimento pode ser codificado e representado 

separado dos indivíduos. A teoria organizacional é uma ciência positiva (Burton e Obel, 

2004). O presente estudo procurará verificar empiricamente um conjunto de 

proposições (hipóteses). O método de investigação depende directamente das opções 

epistemológicas dos autores. O positivismo procura explicar o comportamento humano 

e os fenómenos sociais, e os investigadores sociais deverão adoptar a mesma postura de 

um médico, ou um biólogo, perante os respectivos domínios nas ciências naturais. 



 43

Assim, o investigador deverá permanecer independente do objecto de pesquisa, e 

deverá produzir um conjunto de afirmações verdadeiras sobre o comportamento 

humano (Caldeira, 2000). 

 

A presente investigação circunscreve-se aos domínios das estratégias de gestão 

do conhecimento e dos componentes do capital intelectual. A profusão de teorias, 

conceitos e tipologias que existem em torno destas matérias, revela um corpo de 

literatura ainda desagregado. Esta situação comprova-nos a relevância dos temas, 

necessitamos agora do rigor metodológico para o avanço científico destas áreas de 

investigação. Com a continuação da pesquisa, e o desenvolvimento teórico cumulativo, 

construir-se-á um campo científico mais robusto na investigação organizacional. 

 

O problema definido neste título interliga duas matérias claramente relevantes e 

interrelacionadas, articulando estratégias de gestão do conhecimento com componentes 

do capital intelectual. Estas temáticas podem ser investigadas de diversas formas e 

perspectivas, visto constituírem dois domínios dos estudos organizacionais muito 

fecundos, apresentando infinitas possibilidades de investigação igualmente 

interessantes e necessárias. Assim, este estudo pretende auxiliar a edificação científica 

da investigação organizacional com um contributo, ainda que pequeno e humilde, que 

se traduz no teste das suas hipóteses e na esperada recolha de evidência que as suporte. 

 

Em síntese, neste capítulo inicial fizemos uma apresentação do trabalho de 

investigação que suporta esta tese. O primeiro capítulo tem um carácter marcadamente 

introdutório e apresentou o conhecimento nos limites da organização e o capital 
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intelectual. Neste capítulo realçámos a actualidade dos temas que a tese aborda, o 

reconhecimento da sua importância e, paralelamente, a fragmentação e sedimentação 

ainda recente que a sua literatura apresenta. Este capítulo foi também utilizado para 

expor o problema que nos propusemos estudar, a sua relevância e a nossa motivação.  

 



 45

CAPÍTULO II 

Revisão da literatura relevante para a contextualização e a delimitação 

rigorosa do problema sob investigação. 

A teoria da empresa baseada nos recursos 

Neste título apresentaremos a revisão de literatura relevante sobre a teoria da 

empresa baseada nos recursos, justificada pela contribuição importante que este pilar 

teórico terá ao longo da investigação. Teremos oportunidade de analisar a bibliografia 

que nos conduz através dos fundamentos desta teoria, as críticas que ela provoca, a 

evolução que a teoria tem sofrido para nos conduzir até à sua extensão recente: a teoria 

da empresa baseada no conhecimento. 

Os fundamentos da teoria da empresa baseada nos recursos 

Connors (2002) e McKiernan (1997) consideram que a teoria da empresa 

baseada nos recursos apresenta uma longa história. Estes autores encontram 

contribuições para a teoria da empresa baseada nos recursos nos trabalhos de Marshall 

(1890), Coase (1937), Andrews (1949) e finalmente a obra inúmeras vezes citada de 

Penrose (1959). Ainda que estes autores identifiquem origens da teoria da empresa 

baseada nos recursos no século XIX, o mais frequentemente encontrado na literatura é o 

marco histórico do trabalho de Edith Penrose de meados do século XX (1959). 
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Encontramos ampla bibliografia que considera que a teoria da empresa baseada 

nos recursos está enraizada no trabalho de Penrose que concebeu a empresa como uma 

organização administrativa e uma colecção de recursos produtivos, uns físicos e outros 

de natureza humana. Tanto os recursos materiais como os humanos podem fornecer à 

organização uma variedade de serviços. Os mesmos recursos podem ser utilizados de 

diferentes maneiras se quem os utiliza tiver diferentes ideias de como os aplicar. Assim, 

existe uma relação muito próxima entre o conhecimento detido pelos colaboradores e os 

serviços obtidos dos recursos. Desta forma, a empresa é um repositório de 

conhecimento e a aprendizagem é fundamental para o seu crescimento. 

 

Posteriormente à sua obra de 1959 Edith Penrose tem sido reinterpretada na 

literatura, seguindo a sua divisão de recursos em duas classes (Makadok, 2001; Hansen 

et al., 2004): recursos administrativos e recursos produtivos. Os recursos 

administrativos englobam o papel dos gestores na empresa, determinando como os seus 

recursos vão ser utilizados. Os recursos produtivos distinguem-se das decisões 

administrativas que exercem a sua opção sobre a utilização do conjunto dos primeiros.  

 

A estratégia é limitada pelo, e dependente do, perfil de recursos da empresa 

(Collis, 1991; Tallman, 1991; Mahoney, 1995). A teoria da empresa baseada nos 

recursos é uma das mais proeminentes perspectivas teóricas da gestão estratégica 

(Wernerfelt, 1984; Barney, 1991; Teece et al., 1997; Eisenhardt e Martin, 2000; Helfat 

e Raubitschek, 2002; Ahuja e Katila, 2004). A ideia que a diferença das organizações é 

gerada pela diferença dos seus recursos é central nesta perspectiva. Essa 

heterogeneidade de recursos é fonte de diferença de performance entre empresas 
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(Barney, 1991; Peteraf, 1993; Ahuja e Katila, 2004). A identificação das possíveis 

fontes de heterogeneidade de recursos leva diversos autores a defenderem que ela é 

criada em resposta a situações idiossincráticas (problemas e oportunidades) a que as 

empresas respondem de forma diferente (Ahuja e Katila, 2004). Serão estas as 

“oportunidades produtivas subjectivas”, ou seja o que a empresa “pensa que pode 

realizar” (aspas no original), dados os seus recursos (Hansen et al., 2004 lembrando 

Penrose, 1959). 

 

Esta teoria da empresa reestabeleceu a importância da organização singular, em 

oposição à indústria, como unidade crítica de análise (Spanos e Lioukas, 2001). 

Segundo Barney (2001a), a lógica de investigação baseada nos recursos tem como 

unidade de análise a empresa. Também para Amit e Schoemaker (1993), e Rouse e 

Daellenbach (1999) a empresa é a unidade crítica de análise na abordagem baseada nos 

recursos. 

 

A abordagem das organizações seguindo a teoria da empresa baseada nos 

recursos foca especialmente o interior das empresas, os seus recursos e as suas 

competências, para explicar o lucro e valor da organização (Penrose, 1980; Rumelt, 

1984; Wernerfelt, 1984; Barney, 1986a, 1991, 2001a, Barney, 2001b; Dierickx e Cool, 

1989; Grant, 1991; Peteraf, 1993; Mahoney, 1995; Rouse e Dallenbach, 1999; 

Makadok, 2001; Conner e Prahalad, 2002; Connor, 2002; Rouse e Dallenbach, 2002; 

Makhija, 2003; Mathews, 2003; Rugman e Verbeke, 2002; Carmeli, 2004; Hansen et 

al., 2004). Esta teoria é utilizada na explicação de diferenças de performance dentro de 

uma mesma indústria (Hoopes et al., 2003, Villalonga, 2004). A teoria da empresa 
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baseada nos recursos sustenta que as diferenças de performance surgem porque as 

empresas bem sucedidas possuem recursos valiosos, que as outras não têm, permitindo-

lhes ganhar uma renda na sua forma quase monopolista (Wernerfelt, 1984). 

 

A existência de heterogeneidade de competências e recursos numa população de 

empresas é um dos pilares da teoria da empresa baseada nos recursos (Helfat e Peteraf, 

2003). As organizações são entidades heterogéneas caracterizadas pela sua base de 

recursos única (Barney, 1991; Nelson e Winter, 1982, apub, Marr, 2004). A teoria da 

empresa baseada nos recursos apresenta explicação para a heterogeneidade competitiva 

baseada na premissa que os concorrentes próximos diferem nos seus recursos e 

competências de forma importante e durável (Helfat e Peteraf, 2003). Esta perspectiva 

reconhece que o tipo, a magnitude e a natureza dos recursos e das competências da 

empresa são determinantes importantes da sua capacidade de geração de lucros (Amit e 

Schoemaker, 1993). Acumulando recursos com capacidade de gerar rendas, a 

organização poderá aumentar a quantidade de rendas geradas, e consequente obtenção 

de lucros (Szulanski, 2003).  

 

O processo de acumulação de recursos é considerado uma manifestação da 

actividade inovadora ou empreendedora. Os lucros só poderão surgir destas actividades 

se os custos de acumulação dos recursos forem inferiores às rendas que esses recursos 

possam realmente produzir (Peteraf, 1993). Os trabalhos de Wernerfelt (1984) e Rumelt 

(1984) são apontados por Teece e outros autores (1997) como representativos na análise 

das questões estratégicas na perspectiva da teoria da empresa baseada nos recursos. 

Uma perspectiva estratégica da empresa baseada nos recursos caracteriza a organização 
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como uma colecção de capacidades e competências únicas que influenciam a sua 

evolução, bem como as suas alternativas estratégicas de crescimento. 

 

A natureza das rendas geradas na perspectiva da teoria da empresa baseada nos 

recursos é Ricardiana (Barney, 1986a; Peteraf, 1993; Wernerfelt, 1984; Makadok, 2001; 

Teece et al., 1997), ou seja, a escolha dos recursos é o principal mecanismo da criação da 

renda económica (Makadok, 2001). Na lógica Ricardiana a heterogeneidade das 

performances das empresas decorre da propriedade de recursos que têm produtividades 

diferentes. Nesta perspectiva, a questão a formular será: Como é que as organizações 

adquirem recursos com produtividades heterogéneas? Barney (Barney, 1986a) responde: a 

organização deverá aplicar capacidades superiores de escolha de recursos no mercado de 

recursos. Essas capacidades traduzir-se-ão em expectativas mais precisas e bem definidas 

do valor futuro dos recursos, do que aquelas apresentadas por outros participante no 

mercado dos recursos (Makadok, 2001). 

  

Uma implicação desta teoria da empresa baseada nos recursos Ricardiana é que o 

mecanismo para criação de rendas económicas actua antes (itálico no original) da aquisição 

dos recursos. As empresas com capacidades superiores para discernir quais os recursos 

vitoriosos, e os perdedores, de modo a poderem adquirir os primeiros e evitar os segundos. 

Considerando este mecanismo, toda esta escolha acontece antes (itálico no original) da 

aquisição dos recursos. Um corolário desta observação é possível de estabelecer: a 

capacidade de escolher os recursos pode afectar a prestação económica da empresa mesmo 

que ela não adquira os recursos (Makadok, 2001). 
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Uma abordagem possível à compreensão da dinâmica competitiva é a teoria da 

empresa baseada nos recursos (DeNisi et al., 2003). Desde o artigo de Barney no início 

dos anos 90 (Barney, 1991) vários autores abordaram a organização, e a sua estratégia, 

na perspectiva dos recursos. Barney apresentou no seu trabalho uma grelha de análise 

para identificar as características dos recursos das empresas capazes de gerar vantagem 

competitiva sustentada (Hoskisson et al., 1999). Recentemente, o autor (Barney, 2001b) 

actualizou o seu artigo, uma década passada, posicionando a teoria da empresa baseada 

nos recursos face a outras correntes, pois após a publicação do seu trabalho em 1991, 

muitos foram os desenvolvimentos e críticas que surgiram sobre o tema (Barney, 

2001a). 

 

Esta corrente estratégica deriva da análise interna das forças e fraquezas da 

organização. Os atributos da organização que lhe permitam conceber, e implementar 

estratégias para criar valor, são recursos. De acordo com Barney (1991) os recursos 

identificados na empresa podem ser categorizados em: físicos, humanos e 

organizacionais. Os recursos poderão ainda ser tangíveis ou intangíveis (Hoskisson et 

al., 1999; Hannes e Fjeldstad, 2000; Gupta e Roos, 2001; Spanos e Lioukas, 2001; 

Mathews, 2003, Carmeli, 2004). Os recursos, os activos e as competências que a firma 

possui são utilizados para construir vantagem competitiva e, consequentemente, riqueza 

económica (Dess et al., 1995). Os recursos e competências, tangíveis e intangíveis, 

geram retornos económicos para a empresa (Amit e Schoemaker, 1993). 

 

Os recursos considerados nesta teoria da empresa não se limitam aos factores de 

produção económicos tradicionais, englobam também os recursos socialmente 
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complexos, como as relações interpessoais entre os gestores da organização, a cultura 

da organização, ou a reputação desta junto de fornecedores e clientes (Barney, 1991). 

Os recursos físicos podem originar fonte de retornos acima dos níveis normais, mas são 

os recursos intangíveis da organização, desenvolvidos através de um percurso histórico 

único e com complexidade social, que se revelam criadores de vantagem competitiva 

sustentada da organização. Estes últimos estão frequentemente presentes na 

organização sob a forma de conhecimento tácito (Makhija, 2003). Os recursos 

intangíveis são dificilmente mudados, excepto no longo prazo (Teece et al, 1997). 

 

Os recursos estão na base desta teoria da empresa e explicam as diferenças de 

performance entre as empresas, assim, as organizações que possuem certas vantagens 

competitivas obtêm elevados retornos. Por outro lado, os recursos constituem a base da 

estratégia das organizações e são utilizados para a implementar. Desta forma, 

conseguimos observar o efeito conjunto dos recursos e da estratégia nos retornos da 

organização (Hitt et al., 2001a). 

 

Numa abordagem segundo a teoria da empresa baseada nos recursos 

consideramos as condições de Barney (1991): a heterogeneidade de recursos – 

necessária, mas não suficiente para manter vantagem competitiva sustentada; e a 

imobilidade de recursos – traduzida na retenção de recursos em certas empresas. Ambas 

as condições já foram exploradas por diversos autores (Dess et al., 1995) (Mata et al., 

1995), sendo que, a última pode ser parcialmente contornada pela capacidade de 

produção e desenvolvimento de imitações (Alvarez e Barney, 2001). 
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As condições de Barney (1991) relativamente aos recursos: se forem raros, 

valiosos, inimitáveis e insubstituíveis, então poderão ser fonte de vantagem competitiva 

sustentada da organização, é amplamente seguida na literatura actual (Hoopes et al., 

2003; King e Zeithaml, 2003; Wiklund e Shepherd, 2003), inter alia. A vantagem 

competitiva não decorre da dinâmica da indústria, mas sim dos processos de 

acumulação e utilização dos recursos dentro da organização, por outras palavras, a 

forma como ela usa o que ela tem (Roos et al., 2001).  

 

Peteraf somou às condições inicialmente estabelecidas por Barney mais duas em 

1993 (Peteraf, 1993); limites anteriores e posteriores à competição (Alvarez e Busenitz, 

2001). São anteriores aqueles que traduzem as regras do jogo e os limites da 

competição, e posteriores, os que permitem à empresa que detém uma posição superior 

limitar a competição. 

 

O valor estratégico dos recursos e das competências de uma organização é 

potenciado pela dificuldade de os comprar, vender, imitar ou substituir (Amit e 

Schoemaker, 1993). Os autores, a título de exemplo, lembram que os activos invisíveis, 

como o conhecimento tácito, ou a confiança entre os orgãos de gestão e os operários, 

não podem ser transaccionados, ou facilmente replicados pelos concorrentes, pois estão 

profundamente enraizados na história organizacional. Os recursos humanos, por 

exemplo, são recursos com um determinado grau de mobilidade, mas as suas 

capacidades podem não ser valiosas para outras empresas, ou mesmo para os seus 

concorrentes. Algumas capacidades, baseadas no conhecimento específico de uma 

organização, só serão valiosas quando forem integradas com outras capacidades 
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individuais e recursos específicos da empresa, essa complementaridade é imóvel (Hitt 

et al., 2001a). Os activos invisíveis são formados por conhecimento tácito que necessita 

ser distribuído na organização (Kakabadse et al., 2001). 

 

Através desta teoria da empresa, os investigadores estabeleceram uma ponte 

entre os recursos da empresa e a vantagem competitiva sustentada da mesma. O modelo 

estabelece a existência de rivalidade entre empresas que apresentam diferenças de 

eficiência devido à heterogeneidade dos recursos. O equilíbrio da indústria decorre de 

diferenciais de produtividade entre as empresas. A teoria da empresa propõe que as 

diferenças de eficiência entre empresas dentro de uma indústria persistem devido à 

dificuldade de imitar os recursos que cada organização possui (Seth e Thomas, 1994), 

ou seja, essas variações sistemáticas de lucros e performance são atribuíveis a factores 

específicos de cada empresa (Amit e Schoemaker, 1993).  

 

A teoria da empresa baseada nos recursos defende que os recursos só serão 

capazes de sustentar uma performance económica superior se forem inimitáveis 

(Hoopes et al., 2003). Segundo estes autores, encontramos três mecanismos gerais de 

isolamento que evitam a imitação de recursos e de competências: os direitos de 

propriedade, os custos de aprendizagem e desenvolvimento e a ambiguidade causal. 

 

Esta abordagem académica das organizações baseada nos recursos desenvolveu-

se recentemente e foi aceite, integrada e aplicada ao domínio da gestão estratégica 

através de pesquisa realizada. Contudo, esta teoria da empresa é difícil de testar 
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empiricamente por causa da complexidade de operacionalizar e medir os recursos 

idiossincráticos e capacidades únicas das empresas (Hitt, 1997). 

 

Um estudo recente (Flamholtz e Hua, 2003) consegue reunir evidência 

suportando a hipótese que defende que os factores chave de vantagem competitiva de 

uma organização estão na sua Pirâmide de Desenvolvimento Organizacional. A 

pirâmide é a expressão gráfica de um modelo que reúne seis elementos que contribuem 

para o desenvolvimento estratégico organizacional. As organizações combatem entre si 

nos seis níveis: os mercados, os produtos, os recursos, os sistemas operativos, os 

sistemas de gestão e a cultura organizacional. 

 

Os autores (Flamholtz e Hua, 2003) testaram o modelo e concluíram que quanto 

maior a capacidade de conciliar estes seis elementos, maior o sucesso competitivo da 

organização, medido pela sua performance. Uma segunda hipótese estabeleceu que os 

quatro elementos que formam a infra-estrutura da organização (os recursos, os sistemas 

operativos, os sistemas de gestão e a cultura organizacional) são elementos chave da 

vantagem competitiva da organização. 

 

Este modelo (Flamholtz e Hua, 2003) procura encontrar o caminho para a 

competitividade entrando na “caixa negra” da organização. Uma vez que o modelo 

identifica a infra-estrutura da organização (e esta menciona especificamente os 

recursos, os sistemas operativos, os sistemas de gestão e a cultura organizacional) como 

base da sua vantagem competitiva, podemos concluir que a proposta destes autores se 

enquadra na corrente estratégica da teoria da empresa baseada nos recursos. 
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As críticas à teoria da empresa baseada nos recursos 

A teoria da empresa baseada nos recursos, apesar da sua relevância, não tem 

visto a sua perspectiva isenta de críticas. Ela tem sido acusada de ser conceptualmente 

vaga e tautológica, evidenciar ausência de suporte empírico e de não atender aos 

mecanismos através dos quais os recursos realmente contribuem para a vantagem 

competitiva (Eisenhardt e Martin, 2000). Vamos rever estas, e outras, críticas seguindo 

uma sequência ditada pelos diferentes enquadramentos teóricos que as abordagens 

estratégicas podem seguir. 

 

A abordagem das questões estratégicas pode utilizar diferentes perspectivas. Os 

autores estudam a organização e as suas opções estratégicas considerando pontos de 

vista tão variados como: focando a atenção nos recursos da organização; analisando o 

processo de elaboração estratégica; observando o contexto das organizações. Nas três 

perspectivas de análise encontramos vantagens e inconvenientes, benefícios e 

limitações. 

 

Quando os autores privilegiam os recursos da organização e a sua contribuição 

para a vantagem competitiva das mesmas, como é o caso presente da teoria da empresa 

baseada nos recursos, não consideram tão relevantes os aspectos do contexto e o 

próprio processo de elaboração estratégica. Esta será a abordagem mais explorada, uma 

vez que se baseia no principal foco desta teoria. 
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Utilizando a perspectiva baseada nos recursos, Spender (1994) critica a teoria 

pela sua limitação do conceito de recurso. O autor aponta à teoria o facto de esta 

concentrar a sua atenção na aquisição e protecção dos recursos críticos, subestimando a 

importância de como estes são reunidos, coordenados, integrados e postos em uso. 

Spender sugere que esta capacidade de coordenação é a essência da empresa, e que o 

centro da organização rentável é a sua potencialidade de aprender com a prática e 

desenvolver o seu poder de coordenação dos recursos. 

 

As capacidades de resolução de problemas, reconhecer o valor da informação, 

assimilar nova informação, aplicar conhecimentos, experiências e relações para fins 

comerciais, inter alia, são denominadas de recursos intangíveis (Cohen e Levinthal, 

1990), e estes recursos do conhecimento são especialmente críticos para a organização 

(Grant, 1996a). Podemos concluir que, como qualquer aspecto relacionado com a firma 

pode ser denominado de recurso, esta característica confere um carácter muito genérico 

à teoria da empresa baseada nos recursos. 

 

É difícil contestar a teoria da empresa baseada nos recursos (Hoopes et al., 

2003). A teoria é suportada por evidência que associa uma diferença de recursos e de 

competências entre empresas à criação de diferenças nas respectivas performances 

sustentáveis. Contudo, quando a evidência é contrária só indica que os recursos e as 

competências analisadas não apresentavam valor (Hoopes et al., 2003). 

 

Quando estes recursos já existem, facilitam a aprendizagem de novas 

competências, ou seja, o percurso da organização influencia o desenvolvimento de 



 57

outras capacidades, existe então dependência histórica ou de percurso (Cohen e 

Levinthal, 1990). Assim, a manutenção da vantagem competitiva poderá depender de 

decisões passadas e da forma como os colaboradores aprenderam com as experiências 

já vividas (Alvarez e Busenitz, 2001) e não somente dos recursos actuais. Esta reflexão 

sobre a importância da história da organização, como determinante da sua performance, 

é reconhecidamente partilhada por outros seguidores da teoria da empresa baseada nos 

recursos (Barney, 1991; Makhija, 2003). 

 

Priem e Butler (2001a) lembram-nos outros aspectos criticáveis da teoria: a 

extrema importância atribuída aos recursos não é acompanhada por uma análise de 

como esses recursos são combinados (“caixa negra”); alguns recursos são difíceis de 

operacionalizar (por exemplo, o conhecimento tácito); as variáveis e as medidas 

utilizadas são comuns a outras perspectivas estratégicas, e o facto da identificação de 

um recurso valioso se dar depois de ele se ter demonstrado como tal, nesse momento tal 

não será difícil, comentam os autores. Uma vez que não é determinada a forma como 

são combinados os recursos, existem inúmeras possibilidades de utilização de 

diferentes recursos que permitem alcançar vantagens competitivas sustentadas. No seu 

conjunto esta abordagem é muito descritiva, concluem os autores. 

 

Helfat e Peteraf (2003) apontam uma crítica à teoria da empresa baseada nos 

recursos relativa à sua premissa de heterogeneidade dos recursos, segundo os autores, 

esta não é devidamente explicada. Eles não encontram na teoria um modelo conceptual 

claro que inclua a explicação da origem dessa heterogeneidade de recursos e de 

competências. Desconhecendo a origem dessa heterogeneidade, torna-se difícil aos 
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investigadores explicarem, completamente, como é que as empresas usam os recursos, e 

as competências, para criarem vantagem competitiva. Esse vazio, segundo os autores, 

torna difícil oferecer aconselhamento, ou prescrições, aos gestores. A teoria da empresa 

baseada nos recursos é criticada por não ser suficientemente útil aos gestores, ou seja, 

por esta abordagem não cumprir os requisitos de prescrição desejáveis (Priem e Butler, 

2001a).  

 

As relações estabelecidas são verdadeiras por definição, inquestionáveis, assim, 

os autores utilizam o argumento da tautologia em relação a esta abordagem (Priem e 

Butler, 2001a; Priem e Butler, 2001b; Bromiley e Fleming, 2002; Foss et al., 1995, 

apub, Hoopes et al., 2003; Hansen et al., 2004). Hoopes e outros autores (Hoopes et al., 

2003) apontam também esta limitação à teoria da empresa baseada nos recursos 

afirmando que a teoria assume aquilo que pretende explicar, assim, não existem 

hipóteses, mas sim, definições, de acordo com os autores. 

 

Priem e Butler (2001b) consideram que a teoria da empresa baseada nos 

recursos atribui particular importância à análise interna, mas não é a única. A análise 

SWOT, particularmente a sua componente interna – forças e fraquezas – e a Cadeia de 

valor (Porter, 1985) também o fazem. Os autores reconhecem, contudo, à teoria da 

empresa baseada nos recursos uma vantagem face às outras: é aquela que oferece maior 

estruturação e detalhe nos mecanismos de manutenção de uma vantagem competitiva 

quando esta é alcançada. Também Connor (2002) considera a teoria da empresa 

baseada nos recursos (o paradigma dominante na gestão estratégica) tem uma 
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perspectiva “de dentro para fora”, ou seja, o sucesso competitivo da empresa depende 

do que ela tem no seu interior. 

 

Considerando o processo de elaboração estratégica encontramos autores que se 

dedicam a analisa-lo de formas diversas, por exemplo, utilizando modelos de decisão 

estratégica ou modelos de planeamento estratégico. Podemos ainda tentar enquadrar os 

processos de elaboração estratégica em grandes teorias de desenvolvimento, como a do 

ciclo de vida, a teleológica, a dialéctica ou a evolucionária (Van de Ven, 1992). 

 

Em oposição a esta corrente de elaboração estratégica que apresenta os 

processos altamente definidos e sequenciais, podemos encontrar trabalhos como o de 

Rosabeth Moss Kanter, que sugere o método do improviso, fazendo o paralelismo com 

o teatro. Segundo a autora (Kanter, 2002), a forma tradicional de conceber o processo 

estratégico é semelhante ao teatro clássico: um bom texto para ser executado numa 

forma determinada e atingir um determinado objectivo final, representação após 

representação. Este modelo resultaria se as empresas estivessem a atravessar um 

período relativamente estável. 

 

Contudo, a situação actual das organizações não é estável. Dadas as 

circunstâncias actuais, fará mais sentido, as organizações seguirem um modelo de 

improvisação, ou seja, abandonarem o guião captarem a audiência e confiarem nos 

actores para inovarem em tempo real (Kanter, 2002). Este paralelismo que a autora 

utiliza com o teatro de improviso serve para nos alertar para a rigidez dos modelos de 

decisão estratégica ou dos modelos de planeamento estratégico. No ambiente actual 
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altamente instável em que as organizações desenvolvem a sua actividade será mais 

flexível a possibilidade de improvisar quando necessário. 

 

Baseados em robusta revisão de literatura, Mintzberg e Lampel (1999) 

classificam as diversas escolas de pensamento estratégico baseadas na sua posição face 

ao processo estratégico. De acordo com os autores, as diferentes escolas atribuem 

distintas interpretações ao processo estratégico: 

 

1. A Design School considera o processo estratégico como uma concepção estratégica, 

a sua génese. 

2. A Planning School considera o processo estratégico como um acto formal, 

estabelecendo objectivos, planos, calendários, orçamentos, etc. 

3. A Positioning School considera o processo estratégico como um raciocínio 

analítico, herdado da estratégia militar, que utiliza instrumentos como a teoria de 

jogos, por exemplo. 

4. A Entrepreneurial School considera o processo estratégico como uma visão, ou 

perspectiva ampla, muitas vezes traduzida por uma metáfora. 

5. A Cognitive School considera o processo estratégico como um espaço mental de 

processamento de informação, que reúne interpretações subjectivas e uma 

perspectiva constructivista. 

6. A Learning School considera o processo estratégico incrementalista e emergente na 

organização, assim, a formulação e a implementação estratégicas interagem. 
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7. A Power School considera o processo estratégico enraizado no poder, distinguindo 

entre micro-poder (utilizado para desenvolver estratégias internas na organização), e 

macro-poder (aplicado em estratégias externas à organização). 

8. A Cultural School considera o processo estratégico enraizado na cultura 

organizacional, e nos seus valores. 

9. A Environmental School considera o processo estratégico resultante do grau de 

liberdade que a organização tem no seu ambiente, utilizando o pensamento da 

Teoria da Contingência, por exemplo. 

10. A Configuration School considera o processo estratégico de forma académica e 

descritiva, envolvendo duas realidades organizacionais que se sucedem 

permanentemente: a configuração e a transformação. A primeira reflecte os 

momentos, ou estados, de relativa estabilidade, e a segunda as situações de 

mudança entre estados. 

 

A título de exemplo de uma perspectiva mista, que sofre influência de duas 

escolas, podemos apresentar o trabalho de Mintzberg de 1987. Nele o autor considera 

que o processo pode ter uma de duas origens: ser deliberado (formulado, pensado, 

analisado, fruto de grande reflexão), ou, pelo contrário, surgir de forma expontânea e 

emergir das situações. No primeiro caso existe uma clara separação entre a concepção e 

a implementação da estratégia. No segundo, a estratégia vai tomando forma e acaba por 

se traduzir em percursos e opções que nunca antes tinham sido consideradas 

(Mintzberg, 1987). 
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A evolução limitada da investigação do processo de elaboração estratégica pode 

ser atribuída à ausência de modelos adequados, baseados em conceitos estandardizados. 

Não existindo um modelo rigoroso e robusto, a pesquisa sobre o processo estratégico 

não tem sido focada, nem cumulativa (Lovas e Ghoshal, 2000). Muitos estudos neste 

domínio têm sido realizados com base em recolhas históricas, ou retrospectivas de 

percursos de organizações, após se conhecerem os resultados dos processos 

estratégicos. Mas, se o propósito da investigação é o de compreender como é realizada 

a formulação e a implementação de uma estratégia organizacional, então, os 

investigadores terão de se colocar nos quadros temporais e contextuais em que se 

encontram os gestores. Assim, novos métodos e capacidades científicas serão 

necessários para conduzir pesquisa longitudinal em tempo real neste domínio (Van de 

Ven, 1992). 

 

Relativamente ao processo de elaboração estratégica, a teoria da empresa 

baseada nos recursos é criticada por não considerar a forma de elaboração estratégica, 

focando toda a sua atenção nos recursos e deixando um vazio teórico quanto à forma 

como esses recursos se combinam na elaboração da estratégia. Esta teoria da empresa 

não estabelece fases, ou etapas, para o processo de elaboração estratégica, talvez por 

isso seja apontada como pouco útil para os gestores e de fraco carácter prescritivo 

(Priem e Butler, 2001b). 

 

Uma forma de superar esta crítica é realizar estudos no domínio da 

aprendizagem organizacional, que tem o seu foco no processo. Infelizmente, ainda que 
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exista ampla literatura sobre aprendizagem organizacional, esta temática permanece 

pouco associada aos tópicos estratégicos (Crossan e Berdrow, 2003).  

 

Os autores que consideram relevante o contexto das organizações para a 

elaboração estratégica apresentam modelos da vantagem competitiva que simplificam a 

contribuição dos recursos, a teoria da empresa baseada nos recursos pode ser apontada 

por fazer o inverso: simplificar a procura (Priem e Butler, 2001a). Encontramos ainda 

críticas dirigidas à teoria da empresa baseada nos recursos que se prendem com a forma 

simplista como esta abordagem considera a procura – homogénea e estática, sem 

mudança (Priem e Butler, 2001a). 

 

O contexto é importante para determinar, compreender e aplicar a vantagem 

competitiva (Rouse e Daellenbach, 1999). Um dos autores que mais colocou o contexto 

em destaque foi Michael Porter. Podemos considerar que as cinco forças identificadas 

por Porter são resultado de um cuidadoso estudo do contexto da organização: rivalidade 

entre os actuais concorrentes, poder negocial dos fornecedores, poder negocial dos 

compradores, ameaças de entrada de novos concorrentes e ameaças de entrada de 

produtos substitutos (Porter, 1980). 

 

A abordagem estratégica que privilegia o contexto invoca as características da 

indústria para explicar diferenças de produtividade das organizações. De acordo com 

esta postura (Market Based View) as fontes de valor para a organização estão 

enraizadas na situação competitiva que caracteriza os mercados dos seus produtos 

(Makhija, 2003). 
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Hoskisson e outros autores (1999) sugerem-nos a imagem do pêndulo oscilante 

para nos transmitirem a sua leitura da evolução histórica da gestão estratégica. Segundo 

estes autores, os vectores dominantes de condução da pesquisa neste campo científico 

têm colocado alternadamente a ênfase da avaliação no interior e no exterior da 

organização. Assim, os autores identificam uma tendência recente de ressurgimento da 

perspectiva da teoria da empresa baseada nos recursos, em detrimento do contexto. 

Perante essa situação, assistimos ao completar do percurso oscilante do pêndulo de 

volta à posição que nos foca o interior da empresa, relembrando a abordagem 

predominante do início da década de 60 do século XX. 

 

Relativamente ao contexto, a teoria da empresa baseada nos recursos é criticada 

quanto à forma de atribuir valor aos recursos. Este é determinado pelos mercados, 

assim, é estabelecido numa origem exógena à lógica da teoria da empresa baseada nos 

recursos (Priem e Butler, 2001a). Curiosamente, estes autores apontam outra crítica em 

relação aos mercados: o ambiente competitivo não é considerado pela teoria da empresa 

baseada nos recursos, mas o seu impacto é sentido ao nível do valor dos recursos e 

ilustram a situação. Quando um produto é muito apreciado e valorizado pelo mercado, 

aumenta a procura e o seu preço. Indirectamente, o mercado das matérias-primas 

respectivas também reage, e os seus preços também sobem (Priem e Butler, 2001a). 

 

Independentemente dos diferentes enquadramentos teóricos que as abordagens 

estratégicas podem seguir (recursos, processos ou contexto), a teoria da empresa 

baseada nos recursos é ainda criticada pelo problema que representa a forma 
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inconsistente de operacionalizar os seus conceitos nas diferentes organizações. A 

literatura sobre a teoria da empresa baseada nos recursos integra um conjunto de obras 

enorme, compondo uma bibliografia muito vasta. A pesquisa empírica dentro desta 

teoria reúne uma grande variedade de modelos, que, frequentemente, parecem não se 

relacionar (Hoopes et al., 2003). 

A evolução da teoria da empresa baseada nos recursos 

A evolução da teoria da empresa baseada nos recursos tornou mais claro que a 

perspectiva baseada nos recursos se refere não só aos activos da organização, mas 

também às suas competências (Helfat e Peteraf, 2003). De acordo com os autores, 

recurso refere-se a um activo ou input para produção (tangível, ou intangível) que a 

empresa detém, controla ou tem acesso, numa base semi-permanente. Enquanto que 

competência organizacional se refere à habilidade da organização para realizar um 

conjunto coordenado de tarefas, utilizando recursos organizacionais, com o objectivo de 

alcançar um resultado particular (Helfat e Peteraf, 2003). 

 

Os recursos da empresa são aqueles activos, tangíveis e intangíveis, ligados à 

organização de forma semipermanente (Wernerfelt, 1984). Assim, encontramos 

literatura que distingue dois grandes tipos de recursos: os recursos tangíveis e os 

intangíveis (Hoskisson et al., 1999; Hannes e Fjeldstad, 2000; Gupta e Roos, 2001; 

Spanos e Lioukas, 2001; Mathews, 2003, Carmeli, 2004). A teoria da empresa baseada 

nos recursos tem sofrido grande evolução no que toca à sua componente de recursos 



 66

intangíveis, pois as empresas de serviços baseados no conhecimento e as indústrias 

conhecimento intensivas apresentam um crescimento muito rápido (Sveiby, 2001b). 

 

Os recursos são entradas (inputs) dos processos de produção da empresa 

(Barney, 1991) e podem ser divididos entre aqueles que são baseados no conhecimento 

e os que são baseados na propriedade (Miller e Shamsie, 1996; Wiklund e Shepherd, 

2003). Os recursos baseados na propriedade referem-se, geralmente, a recursos 

tangíveis, enquanto que os recursos baseados no conhecimento são constituídos pelas 

formas que a organização tem de combinar e transformar os recursos tangíveis 

(Wiklund e Shepherd, 2003). 

 

Os recursos intangíveis são factores não materiais que contribuem para a 

performance da empresa na produção de bens ou prestação de serviços, ou que se prevê 

que possam gerar benefícios económicos futuros às instituições, ou indivíduos, que 

controlem a sua utilização (definição do HLEG, Eustace, 2000). Estes incluem todas as 

competências, os processos organizacionais, os atributos da empresa, a informação, o 

conhecimento, inter alia, que permitem que a organização desenvolva estratégias em 

benefício da sua eficiência e eficácia (Barney, 1991). A lógica baseada nos recursos 

reconhece a importância estratégica dos fenómenos sociais e comportamentais na 

concepção, escolha e implementação das suas estratégias (Barney, 1986b; Barney e 

Zajac, 1994). 

 

A cultura, a reputação ou a aprendizagem são componentes intangíveis do 

património de recursos da organização, e a dificuldade em operacionaliza-los como 
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contructos não deverá impedir os testes dentro desta teoria da empresa (Levitas e Chi, 

2002). Os investigadores deverão testar a existência destes “inobserváveis”, 

examinando as suas produções observáveis (Rouse e Daellenbach, 1999), pois o 

problema da incomensurabilidade nos estudos das organizações não é restrito ao 

domínio da investigação do capital intelectual (Scherer e Steinmann, 1999). 

 

Uma evolução recente da teoria da empresa baseada nos recursos chama a 

atenção para um novo aspecto desta teoria: as decisões de aquisição de informação 

anteriores às decisões de investimento em recursos. Este aspecto prévio à escolha dos 

recursos evidencia o potencial estratégico que essa escolha pode ter. O avanço que esta 

visão gerou na teoria da empresa baseada nos recursos transmite-lhe mais robustez e 

profundidade, abrindo novas questões (Makadok e Barney, 2001). 

 

Muito trabalho anterior no âmbito desta teoria da empresa realizou-se em torno 

do estudo do tipo de recursos que permitiria às empresas desenvolver vantagem 

competitiva. Nesta nova direcção, a pesquisa aprofunda a sequência causal e busca os 

tipos de informação necessária para obter os recursos. Também na aquisição de 

informação se verifica a condição de heterogeneidade da teoria da empresa, ou seja, as 

empresas apresentam características suficientemente diferentes para afectarem a forma 

como adquirem informação (Makadok e Barney, 2001). 

 

Outra contribuição recente decorrente da teoria da empresa baseada nos recursos 

é a “economia dos recursos” (ER) (aspas e sigla no original) (Mathews, 2003). Esta 

nova perspectiva económica constitui uma importação para o domínio económico da 
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teoria da empresa baseada nos recursos. A teoria económica baseada nos recursos 

resultante considera uma economia de recursos circulantes, combinando activos 

tangíveis e intangíveis. Os mercados para ambos os activos estão a emergir, fornecendo 

às empresas oportunidades de aquisição de recursos e rotinas críticos, e possibilidades 

de expansão para novas actividades produtivas (Mathews, 2003). 

A teoria da empresa baseada no conhecimento 

Neste título apresentaremos a revisão de literatura relevante sobre a teoria da 

empresa baseada no conhecimento, justificada pela contribuição importante que este pilar 

teórico terá ao longo da investigação. Teremos oportunidade de verificar a contribuição 

desta teoria para a nova economia e a geração de rendas. O carácter tão especial do 

conhecimento faz dele um recurso muito importante para a competitividade e performance 

da organização. 

 

A discussão da gestão do conhecimento como sendo um recurso estabelece uma 

conexão teórica com a teoria da empresa baseada nos recursos (Ariely, 2003). A teoria da 

empresa baseada nos recursos pode ser enquadrada num contexto dinâmico (Teece et al., 

1997). A teoria da empresa baseada no conhecimento é uma extensão da teoria da empresa 

baseada nos recursos (Grant, 1996a; Roos, 1998; Hoskisson et al., 1999; Sveiby, 2001b; 

Bontis, 2002d; De Carolis, 2002; Huizing e Bouman, 2002; Balogun e Jenkins, 2003), as 

competências desenvolveram essa extensão (Malerba e Orsenigo, 2000). As competências 

dinâmicas e a aprendizagem organizacional podem ser ligadas e deduzida uma nova teoria 
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da empresa baseada nos recursos. Esta será a teoria da empresa baseada em recursos que 

aprendem, (Mahoney, 1995), ou seja, recursos como o conhecimento. 

 

A competição baseada nas competências e a noção de retornos crescentes foi 

inicialmente estabelecida por Edith Penrose (1959) e posteriormente desenvolvida 

Wernerfelt (1984), e Rumelt (1984) (Marr, 2004), considerados fomentadores da 

moderna teoria da empresa baseada nos recursos (Foss, 1997, apub, Marr, 2004). 

Penrose (1980) faz uma distinção entre recursos materiais e humanos. Tanto os recursos 

materias como os humanos podem fornecer à organização uma variedade de serviços. 

Os mesmos recursos podem ser utilizados de diferentes maneiras se quem os utiliza 

tiver diferentes ideias de como os aplicar. Assim, existe uma relação muito próxima 

entre o conhecimento detido pelos colaboradores e os serviços obtidos dos recursos. A 

autora criou uma codependência entre os recursos interessante: os serviços que os 

recursos originam dependem dos homens que os que os utilizam, mas o 

desenvolvimento das capacidades dos homens é talhada, em parte, pelos recursos de 

que eles dispõem. 

 

Mahoney (1995) sintetiza as características que esta abordagem teórica da 

empresa e da sua criação de rendas: as rendas derivam dos recursos heterogéneos e dos 

modelos mentais que os gerem. As capacidades de gestão em combinação conjunta com 

outros recursos da empresa produzem as rendas. Os recursos e as competências são 

guias para a estratégia. Gerir envolve um procedimento de descoberta, onde os modelos 

mentais heterogéneos dos gestores e os recursos específicos da empresa, também 

heterogéneos, estão envolvidos num permanente processo de competição. 
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 O mesmo raciocínio está presente no trabalho de Ray e outros autores (2004) 

quando afirmam que os recursos e as capacidades condicionam a capacidade de 

implementar as actividades, as rotinas e os processos de negócio. Contudo, as 

actividades, as rotinas e os processos de negócio podem ser também um determinante 

importante dos recursos e das capacidades da empresa. Neste sentido, as actividades, as 

rotinas e as práticas de negócio prévios podem tornar-se parte do processo de 

dependência histórica através do qual a empresa desenvolve os seus recursos e as suas 

capacidades, que, por sua vez, condicionam a capacidade de implementar futuras 

actividades, rotinas e práticas de negócio. As rotinas são baseadas em interpretações do 

passado, mais do que em antecipações do futuro, elas adaptam-se incrementalmente às 

experiências em respostas de retroacção (Levitt e March, 1988). 

 

Muitos autores concordam que os recursos, sozinhos, não podem ser fonte de 

vantagem competitiva. Os recursos só podem ser fonte de vantagem competitiva se 

forem utilizados para “fazer algo” (aspas no original), i.e., se esses recursos forem 

utilizados nos processos do negócio. As empresa que falharem a transformação eficaz e 

eficientemente dos seus recursos e das suas capacidades em processos de negócio, não 

podem esperar alcançar o potencial de vantagem competitiva desses recursos (Ray et 

al., 2004). Para estes autores, os recursos e as capacidades são os activos da empresa, 

tangíveis e intangíveis, utilizados para implementar as suas estratégias. Segundo os 

mesmos autores, os processos de negócio são as rotinas, ou as actividades, que a 

empresa desenvolve para realizar algo. 
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 Muitas empresas consideram que para actuar com eficácia na economia de hoje, 

é necessário tornarem-se organizações baseadas no conhecimento. Mas poucas 

compreendem o que isso significa e como proceder às mudanças necessárias para o 

alcançar. Talvez o erro mais comum seja o de considerarem que quanto maior o 

conteúdo de conhecimento nos produtos e serviços que a empresa oferece, mais perto se 

encontra de ser uma verdadeira organização baseada no conhecimento. Mas os produtos 

e serviços são somente as realidades visíveis e tangíveis aos olhos dos consumidores – 

eles são a ponta do iceberg. Como um verdadeiro iceberg, a maior parte da realidade 

que permite à organização produzir está situada abaixo da superfície, escondida nos 

activos intangíveis da organização, e compreende o conhecimento do que ela realiza, 

como o faz e porquê (Zack, 2003). 

 

 A metáfora do iceberg também é utilizada por Takeuchi e Nonaka (2003b) para 

descrever a posição dos autores Japoneses face ao conhecimento na organização. O 

conhecimento explícito é somente a ponta do iceberg, o conhecimento para os autores 

nipónicos é basicamente tácito. Segundo Takeuchi e Nonaka (2003b) a ênfase colocada 

no conhecimento tácito no Japão origina uma forma diferente de entender a organização 

(como um organismo vivo) face à perspectiva do Ocidente (onde é vista como uma 

máquina de processamento de informação). 

 

 Numa clara transposição da análise de Porter (1985), Holsapple e Jones 

apresentam-nos a cadeia de valor do conhecimento considerando igualmente 

actividades primárias e secundárias (Holsapple e Jones, 2004, Holsapple e Jones, 2005). 

Segundo estes autores, as primárias repartem-se em actividades de liderança, 
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coordenação, controlo e mensuração de conhecimento. As secundárias dividem-se em 

aquisição, selecção, geração, assimilação e emissão de conhecimento. Ambas se 

reflectem na aprendizagem, ainda que esta sofra também influências ambientais e de 

outros recursos, e o impacto final da aprendizagem tem efeitos sobre a competitividade. 

 

Todas as actividades ao longo da cadeia de valor da organização requerem a 

utilização de conhecimento. Sendo algumas actividades mais críticas do que outras, 

essas formam as competências centrais da empresa (Prahalad e Hamel, 1990). O 

conceito de competência central evoluiu da teoria da empresa baseada nos recursos (Lei 

et al., 1996). A competência estratégica (ou central) refere-se ao conjunto de sistemas e 

processos que uma organização cria para distribuir e nivelar os seus recursos, 

produzindo vantagem competitiva (DeNisi et al., 2003). 

 

O conceito de competência traduz a capacidade da empresa explorar, ou 

usufruir, dos seus recursos, geralmente combinando-os, utilizando processos 

organizacionais para obter uma finalidade desejada. Estes processos baseados em 

informação poderão ser tangíveis ou intangíveis, são específicos de cada realidade 

organizacional e desenvolvem-se ao longo do tempo através de interacções complexas 

entre os recursos da empresa. As competências são, muitas vezes, desenvolvidas em 

áreas funcionais, ou combinando recursos físicos, humanos e tecnológicos ao nível 

corporate (Amit e Schoemaker, 1993). Seguiremos ao longo da investigação esta noção 

complexa de competência. Resumidamente, e na sua essência, a competência é a 

capacidade da organização integrar e explorar, ou usufruir de, os seus recursos para 

atingir determinado objectivo (Hitt et al., 2001b, apub, DeNisi et al., 2003). 
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Alguns autores classificam a pesquisa sobre as competências como distinta da 

pesquisa sobre a teoria da empresa baseada nos recursos, mas Hoopes e outros autores, 

(2003) consideram a literatura sobre recursos e competências como uma única. 

Segundo os mesmos autores, emergiu uma distinção entre competências e recursos da 

literatura da teoria da empresa baseada nos recursos. A distinção de Makadok (2001) é, 

provavelmente, a mais clara. Recurso é um activo observável (não necessariamente 

tangível) que pode ser avaliado e trocado. Pelo contrário, uma competência não é 

observável (necessariamente intangível), não pode ser avaliada e move-se como parte 

de uma unidade. Ao que outros autores acrescentam, a competência apresenta ainda a 

possibilidade de ser valiosa por si, ou aumentar o valor de um recurso (Hoopes et al., 

2003).  

 

A necessária construção teórica nestas matérias parece ser alcançável através da 

detalhada observação. Este caminho parece o mais apropriado tendo em conta a 

reduzida atenção, teórica e empírica, que tem sido atribuída aos processos formativos 

das competências organizacionais (Pisano, 2000). 

 

Uma perspectiva estratégica da empresa baseada nos recursos caracteriza a 

organização como uma colecção de capacidades e competências únicas que influenciam 

a evolução da empresa e as suas alternativas estratégicas de crescimento (Barney, 1991; 

Dierickx e Cool, 1989; Winter, 1987). A teoria da empresa baseada nos recursos deverá 

incorporar a evolução temporal dos recursos e as competências que formam a base da 

vantagem competitiva (Helfat e Peteraf, 2003). A teoria da empresa baseada no 
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conhecimento considera o conhecimento como o recurso estratégico mais importante da 

empresa, neste sentido, esta perspectiva de análise empresarial é uma extensão da teoria 

da empresa baseada nos recursos (De Carolis, 2002).  

 

A teoria da empresa baseada no conhecimento é uma extensão da teoria da 

empresa baseada nos recursos, pois concebe as organizações como entidades 

heterogéneas e carregadas de conhecimento (Hoskisson et al., 1999). A base de 

recursos da organização consiste, crescentemente, nos activos baseados no 

conhecimento (Roos et al., 1997; Stewart, 1997; Sveiby, 2001b; Marr, 2004). A lógica 

da teoria da empresa baseada nos recursos sugere que as características únicas dos 

recursos intangíveis (especialmente as formas de conhecimento) devem determinar o 

foco da pesquisa (Rouse e Daellenbach, 2002). Os recursos de conhecimento são 

particularmente importantes para garantir a sustentação das vantagens competitivas, 

porque estes são difíceis de imitar, suportando assim uma diferenciação sustentada 

(Wiklund e Shepherd, 2003). 

 

A teoria da empresa baseada no conhecimento tem atraído grande interesse na 

medida em que ela é o reconhecimento das mudanças económicas fundamentais 

resultantes da acumulação, e disponibilidade, de conhecimento nas passadas duas 

décadas. Assistimos a uma mudança estrutural de paradigma produtivo sustentada no 

factor conhecimento (Carneiro, 2003). A mudança da manufactura para os serviços na 

maioria das economias desenvolvidas centra-se na manipulação de informação e de 

símbolos, e não de produtos físicos (Fulk e DeSanctis, 1995).  
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A mudança económica da produção baseada em materiais para a produção 

baseada em informação provocou uma alteração da organização no binómio centro vs. 

periferia. Crescentemente o centro vem a reunir os trabalhadores do conhecimento: os 

desenhadores dos conceitos, das tecnologias, os colaboradores chave das áreas 

financeira e de gestão. Os outros colaboradores são considerados periféricos, as suas 

responsabilidades mudam permanentemente e são definidas pela tarefa que executam 

em cada momento. Desta forma surge uma nova diferenciação do emprego (Child e 

McGrath, 2001). 

 

A perspectiva das organizações baseadas no conhecimento é consistente com a 

abordagem das organizações como culturas (Balogun e Jenkins, 2003). Quando as 

organizações são vistas como culturas, elas aprendem através de actividades que 

envolvem artefactos culturais. A aprendizagem permite às organizações a aquisição, a 

mudança e a preservação das capacidades organizacionais (Cook e Yanow, 1995). A 

cultura é repetidamente definida, seguindo o trabalho de Schein (Schein, 1985, apub, 

Balogun e Jenkins, 2003), como um conjunto de premissas e crenças comuns, 

partilhadas por membros de uma organização. 

 

A perspectiva cultural das organizações leva-nos a afirmar (a) um aspecto da 

actividade humana é a capacidade de actuar em grupos; (b) um grupo de pessoas com 

práticas e acções comuns é entendido com uma cultura; (c) a cultura é constituída, em 

parte, por significados inter subjectivos que os seus membros expressam nas suas 

práticas comuns através de objectos, linguagem e actos; (d) os objectos, a linguagem e 

os actos carregados de sentido são artefactos culturais através dos quais o conhecimento 
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colectivo da organização é transmitido, expresso e utilizado; e (e) as organizações estão 

constantemente envolvidas em actividades para modificar ou manter esses significados 

e os seus suportes – ou seja, para modificar ou preservar a sua identidade cultural (Cook 

e Yanow, 1995).     

 

A cultura organizacional é, em cada momento, o stock de conhecimento 

codificado, ou não, e integrado em padrões e receitas de actuação perante certas 

situações (Balogun e Jenkins, 2003). O tempo e a rotina tornam esse conhecimento 

tácito, dado como adquirido, e o motor de acção dos indivíduos (Balogun e Jenkins, 

2003). A rotina consiste no comportamento que é aprendido, altamente padronizado, 

repetitivo, fundado, em parte, em conhecimento tácito (Winter, 2003). O 

comportamento na organização é baseado em rotinas. As rotinas são independentes dos 

actores individuais que as executam e são capazes de sobreviver a consideráveis taxas 

de rotação destes (Levitt e March, 1988). O conhecimento tácito é um conjunto de 

pressupostos e valores que sustentam as rotinas organizacionais, muitas vezes sem 

redução à forma escrita e que determinam orientações informais de comportamento na 

organização (Balogun e Jenkins, 2003).  

 

No seguimento das palavras marcantes de Nonaka (1991) “... a única fonte 

certa de vantagem competitiva duradoura é o conhecimento...”, encontramos as 

organizações baseadas no conhecimento (Blackler, 2002; Holsapple e Jones, 2004; 

Holsapple e Jones, 2005; Hejduk, 2005) e a vantagem baseada no conhecimento 

(McEvily e Chakravarthy, 2002). Este é o reconhecimento que os factores não 

observáveis têm impacto na performance da empresa (itálico no original). Esses 



 77

factores, como, por exemplo, as capacidades e competências de gestão, o conhecimento 

técnico e as rotinas organizacionais tácitas, segundo a teoria da empresa baseada nos 

recursos, podem ser os principais determinantes da performance da empresa (Dess et 

al., 1995). A performance da organização pode bem ser explicada pelos elementos 

organizacionais intangíveis (Carmeli e Tishler, 2004). 

 

A literatura da teoria da empresa baseada nos recursos justifica a existência de 

diferenças de performance das organizações nas assimetrias de conhecimento 

(traduzido em competências e capacidades). Evidencia-se assim uma premissa 

importante da teoria da empresa baseada no conhecimento, aquela que sustenta que a 

empresa existe para criar, transferir, e transformar, o conhecimento em vantagem 

competitiva (Kogut e Zander, 1992). No entanto, a transferência de conhecimento na 

empresa pode ser difícil, é a denominada stickiness. A stickiness reflecte a presença de 

factores internos que impedem a realização plena da vantagem competitiva. A 

stickiness dificulta ainda a apropriação das rendas dos activos de conhecimento 

(Szulanski, 2003). 

 

Conner e Prahalad (2002) defendem mesmo que existe literatura que torna cada 

vez mais claro como a teoria da empresa baseada no conhecimento é a essência da 

teoria da empresa baseada nos recursos. Segundo os autores, o tema central, muito 

visível na emergente literatura de gestão estratégica, que consubstancia a teoria da 

empresa baseada nos recursos, é o conhecimento como a base de vantagem na 

competição. 
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A literatura da gestão estratégica vem recentemente abordando a temática da 

vantagem competitiva como possibilidade de explicação da variação de performance 

das empresas através de factores que são intangíveis (Rouse e Daellenbach, 1999). Fora 

dos monopólios dos recursos naturais, os recursos intangíveis apresentam uma superior 

probabilidade de produzir vantagem competitiva, pois eles são, geralmente, raros, 

socialmente complexos e, assim, dificilmente imitáveis (Hitt et al., 2001a). 

 

As equipas de gestão são exemplos de localizações do conhecimento na 

organização. Considerando Mahoney (1995), num trabalho assumidamente 

influenciado por Barney (1991), as equipas de gestão comportam muito conhecimento 

específico da organização, e os seus atributos satisfazem as condições para atingir e 

manter vantagem competitiva: 

 

A equipa de gestão é valiosa quando explora oportunidades e neutraliza ameaças 

no ambiente da empresa, o seu valor advém do conhecimento acumulado que tem das 

forças e fraquezas da organização e que põe ao serviço da sua actuação. 

 

A equipa de gestão pode ser rara em duas vertentes; em conhecimento 

específico da organização detido pelos elementos da equipa, ou conhecimento inerente 

ao grupo que não se localiza em nenhum elemento em particular. 

 

A acumulação de conhecimento que a equipa de gestão apresenta pode levar a 

vantagens cuja imitação é imperfeita no sentido em que condições históricas únicas, 



 79

ambiguidade causal e complexidade social contribuem para a sustentação da vantagem 

competitiva. 

 

Finalmente, as equipas de gestão são, em muitos casos, insubstituíveis, pois 

outros elementos, ou equipas totalmente diferentes, não teriam conhecimento de 

determinadas circunstâncias em particular, ou contextos históricos únicos, em que 

certas acções necessitam ser interpretadas. 

 

No mesmo sentido, será apropriado relembrar bibliografia da gestão do 

conhecimento que associa bases de conhecimento superiores resultantes de 

aprendizagem organizacional a performances superiores (Senge, 1990; Garvin, 1998), e 

apresenta as diferenças nos inventários de conhecimento como base de vantagem 

competitiva (Miller, 2002). Uma base de conhecimento superior pode ser associada a 

elevada flexibilidade estratégica e mais rápida reacção a mudanças no ambiente externo 

(Grant, 1996b; Volberda, 1996), assim, o conhecimento é considerado um dos activos 

mais importantes para a criação de uma vantagem competitiva sustentada (Mahoney, 

1995; Umemoto, 2002), os recursos intangíveis em particular (Hannes e Fjedstad, 

2000), como a capacidade de empreender (Alvarez e Busenitz, 2001). 

 

As competências baseadas no conhecimento são consideradas como aquelas 

estrategicamente mais importantes para criar e sustentar a vantagem competitiva 

(DeNisi et al., 2003). O talento superior é reconhecido como a primeira fonte de 

vantagem competitiva sustentada das organizações de elevada performance (Hiltrop, 

1999). A capacidade de aprender mais rapidamente que os concorrentes poderá ser a 
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única vantagem competitiva sustentada (Geus, 1988). Esta competência dinâmica 

constrói, ao longo do tempo, uma dependência histórica, ou de percurso, que cria 

ambiguidade causal (dificultando as imitações por parte de outras empresas), e, assim, 

estabelece uma base para a vantagem competitiva (Lei et al., 1996).  

 

As capacidades, e o conhecimento, que se associam às competências criam, ao 

longo do tempo, dependência histórica, ou de percurso, (Collis, 1991; Winter, 1987), e 

esta tenderá a erguer barreiras à imitabilidade, pois causa dificuldade às outras 

empresas em recriarem a evolução histórica única de cada organização, que produz a 

sua vantagem competitiva (Lei et al., 1996). Utilizando as competências dinâmicas, as 

organizações integram, constroem e reconfiguram as capacidades internas, e externas, 

para enfrentarem ambientes em mudança rápida (Teece et al., 1997). A competência 

organizacional emerge com o tempo através de um processo de aprendizagem 

organizacional (Levitt e March, 1988; Szulanski, 2003).  

 

As competências e as capacidades levam a performances sustentadas superiores 

porque são específicas da organização (temporariamente imóveis na instituição, são 

únicas), valiosas para os clientes, não substituíveis e difíceis de imitar (Rugman e 

Verbeke, 2002). As capacidades são difíceis de duplicar (Blackler, 2002). A replicação 

de rotinas organizacionais é um processo muito difícil e dispendioso porque a própria 

replicação é uma capacidade organizacional somente aprendida com a sua execução 

(Winter e Szulanski, 2002). As rotinas são transmitidas através da socialização, 

educação, imitação, profissionalização, rotação de pessoal, fusões e aquisições. Elas são 

gravadas na memória colectiva e representam lições para os membros organizacionais 
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recentes que não viveram a história passada da organização. As rotinas alteram-se em 

função da experiência e da interpretação da história, particularmente na avaliação dos 

resultados comparando-os com os objectivos (Levitt e March, 1988). 

 

O conhecimento complexo, específico e tácito que a organização desenvolve no 

seu interior, gera vantagens duradouras porque se torna difícil de imitar (McEvily e 

Chakravarthy, 2002). A empresa absorve conhecimento interno, e externo, 

combinando-o com conhecimento já adquirido e cria conhecimento novo (Cohen e 

Levinthal, 1990). A organização pode aumentar a sua base de conhecimento através da 

geração de novas aplicações de conhecimento existente na empresa (Szulanski, 2003). 

Novas combinações de conhecimento pré-existente geram conhecimento novo (Gratton 

e Ghoshal, 2003). Mesmo o conhecimento externo à organização, explícito, com 

elevados custos de aquisição e disponível também aos concorrentes, combinado com 

conhecimentos internos únicos pode resultar em conhecimento novo e exclusivo (Zack, 

2002). 

 

Ao nível interno, a organização necessita estar apta a apropriar-se das rendas 

que os seus recursos possam gerar (Szulanski, 2003). Actividades inovadoras de 

sucesso geram novos e valiosos activos para a organização, como o conhecimento e a 

competência (Winter, 1987, apub, Szulanski, 2003). Para alcançar lucros superiores, a 

empresa deveria ser capaz de, não só inovar, mas também apropriar-se das rendas 

geradas pela inovação (Szulanski, 2003). O incentivo para investir na criação de 

conhecimento novo através da inovação, depende da capacidade que a empresa tem de 
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se apropriar das rendas geradas por essa criação de conhecimento (Alvarez e Barney, 

2001; Noe et al., 2003).  

 

Também a transferência interna das melhores práticas pode ser considerada 

como uma transferência de conhecimento que potencializa a apropriação das rendas 

geradas a partir de stocks conhecimento da empresa. Assim, a inovação e a apropriação 

de rendas emergiu como foco de investigação em estudos sobre os recursos e as 

competências dinâmicas da organização (Szulanski, 2003). 

 

No contexto interno, as organizações têm dificuldade em transferir as suas 

melhores práticas e conhecimentos de um ponto para o outro. Estas dificuldades 

limitam a apropriação de rendas de activos de conhecimento, ou seja, os factores que 

originem stickiness, representam barreiras à apropriação das rendas (Szulanski, 2003). 

 

No contexto externo, segundo Bierly e Daly (2002), o conhecimento de uma 

empresa só gerará performance superior se as características da indústria permitirem 

que a organização usufrua dos proveitos das suas ideias inovadoras. Quando certas 

condições ambientais evitam que os concorrentes se apropriem de grande parte do lucro 

de uma ideia inovadora, então a indústria é denominada como tendo um forte regime de 

apropriação (Teece, 1986). Pelo contrário, quando concorrentes, imitadores, 

fornecedores ou clientes beneficiam mais com a ideia inovadora do que a própria 

empresa, que não consegue realizar lucros significativos, então estamos perante uma 

indústria referida como tendo um fraco regime de apropriação (Teece, 1986). 
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O grau de apropriação da indústria é determinado pelo grau em que outros 

consigam compreender, e imitar, a inovação que é fruto do conhecimento da 

organização onde se desenvolve a ideia. Esse grau é determinado pela eficácia dos 

mecanismos de protecção legal de propriedade intelectual; pelo tempo de 

desenvolvimento de uma inovação na indústria e pela natureza do conhecimento 

utilizado nos produtos e processos da indústria (Bierly e Daly 2002). O conhecimento é 

um recurso da organização, pelo que a sua opção em partilhá-lo abertamente é 

considerada como erosiva da sua vantagem competitiva, transformando um recurso 

valioso num bem do domínio público (Spencer, 2003). No mesmo sentido, De Carolis 

(2003), num estudo empírico recente, recolheu evidência para suportar que a 

imitabilidade tem um impacto negativo significativo nas medidas de performance 

contabilísticas e de mercado. 

 

 A perspectiva Ricardiana da geração de rendas da teoria da empresa baseada nos 

recursos é desafiada pela perspectiva Shumpeteriana, codificada numa “visão das 

competências dinâmicas” (aspas no original) como lhe chama Makadok e cita outros 

autores (Amit e Shoemaker, 1993; Dietrickx e Cool, 1989; Mahoney, 1995; Nelson e 

Winter, 1982; Teece et al., 1997). Esta visão das competências dinâmicas realça a 

importância de um mecanismo de criação de renda alternativo – a construção de 

competências – que é diferente da escolha de recursos Makadok (2001). A competição 

Shumpeteriana envolve “novas combinações” (aspas no original) (Mahoney, 1995). Esta 

pode ser integrada na perspectiva da empresa baseada nos recursos considerando as “novas 

combinações de recursos” da empresa (aspas no original) (Mahoney, 1995). 
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A distinção entre estes dois mecanismos – escolha de recursos e construção de 

competências – pode ser feita com base na sua actuação no tempo: de acordo com o 

primeiro, a prestação económica da empresa pode ser criada antes (itálico no original) da 

aquisição do recursos, e a capacidade de escolher os recursos pode afectar a prestação 

económica da empresa mesmo que ela não adquira os recursos. Pelo contrário, o 

mecanismo de construção de competências afectará a prestação económica da empresa só 

depois (itálico no original) da aquisição dos recursos e não (itálico no original) pode 

realizar-se se essa aquisição não acontecer (Makadok, 2001). 

  

A distinção entre estes dois mecanismos – escolha de recursos e construção de 

competências – pode ser feita também com base na no processo de criação de rendas e na 

actuação dos gestores: de acordo com o primeiro, os gestores contribuem para o processo 

de geração de rendas com a formação de expectativas sobre o valor para a empresa da 

aquisição de certos recursos em particular. Assim, a pesquisa estratégica deverá focar a 

recolha de informação para alimentar a formulação estratégica, e os processos cognitivos 

utilizados para filtrar essa informação (Makadok, 2001). 

 

Pelo contrário, o mecanismo de construção de competências considera que os 

gestores contribuem para o processo de geração de rendas através da arquitectura e 

construção de competências internamente. Assim, a pesquisa estratégica deverá focar os 

princípios estruturais para o desenho apropriado das competências. Estes dois mecanismos 

têm diferentes implicações para a estratégia, a sua prática e a sua investigação. Como é que 

os investigadores deverão tratar a natureza da relação entre estes dois mecanismos 

relativamente à criação das rendas? A escolha de recursos e a construção de competências 
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são complementares, ou substitutas uma da outra? (Makadok, 2001). O autor apresenta no 

seu trabalho a possibilidade dos mecanismos serem complementares em certas 

circunstâncias e substitutos noutras. 

 

 Contudo, Teece e outros autores (1997) apresentam uma distinção entre as duas 

perspectivas inerentes aos mecanismos anteriormente expostos, a teoria da empresa baseada 

nos recursos e a teoria da empresa baseada nas competências dinâmicas: a primeira muito 

dependente dos recursos e com uma geração de rendas Ricardiana. Pelo contrário, a 

segunda fortemente ligada aos processos e aos caminhos, com uma geração de rendas 

Schumpeteriana. 

 

É amplamente assumido que a teoria da empresa baseada no conhecimento é uma 

extensão da teoria da empresa baseada nos recursos. Uma vez que as competências 

desenvolveram essa extensão (Malerba e Orsenigo, 2000), podemos, com uma dedução 

lógica, admitir que a influência do mecanismo de construção de competências se fará sentir 

na teoria da empresa baseada no conhecimento. As competências dinâmicas têm a 

capacidade de reconfigurar, redireccionar, transformar, dar forma e integrar conhecimento 

central, recursos externos e activos estratégicos e complementares para responder aos 

desafios de um mundo competitivo Schumpeteriano de competição e imitação, em rápida 

mudança e pressionada pelo factor tempo (Teece et al., 1997). 

 

A economia pós-industrial baseada no conhecimento que está a emergir é 

amplamente referida como “nova economia” (aspas no original), e apresenta diversas 

características (Grant, 2002): 
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1. O conhecimento é o factor de produção que corresponde, em importância, à terra na 

economia agrária pré-industrial, e ao capital na economia industrial do século IX e grande 

parte do século XX.  

 

2. O alvo da atenção das organizações é intangível e não tangível. Em termos de 

produção, traduz-se no predomínio dos serviços sobre os bens físicos, em termos de 

recursos, assiste-se à supremacia dos intangíveis (como a tecnologia e as marcas) sobre os 

físicos e financeiros. 

 

3. O espaço económico é uma rede com inter conectividades sem precedentes, que 

resultam das novas formas de comunicação e da actuação dos media. 

 

4. A realidade é cada vez mais digital. A digitalização da informação teve um grande 

impacto na forma como esta é transferida, armazenada e processada. Permitido pelo 

desenvolvimento tecnológico, nós trabalhamos, e os nossos filhos brincam, com realidades 

digitais. 

 

5. O mundo virtual generaliza-se. A empresa virtual é somente um exemplo da 

transição do trabalho real para o virtual. O papel crescente do dinheiro virtual (electrónico), 

as transacções virtuais e as comunidades virtuais, possibilitadas pela digitalização e ligação 

em rede da sociedade, dissolvem as fronteiras entre o real e o virtual. 
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6. A nova economia é sujeita a rápida mudança. O ritmo veloz da inovação e a 

velocidade acelerada de difusão das evoluções tecnológicas encurtam o ciclo de vida dos 

produtos e das tecnologias. 

 

O século em que vivemos é denominado do conhecimento (Silva e Castro, 

2003). A vantagem competitiva não se situa nos grandes em dimensão, ou naqueles 

abençoados com recursos naturais em abundância. Na economia global, o 

conhecimento é rei (Garud e Kumaraswamy, 2002), e talvez seja a maior vantagem 

competitiva (Davenport e Prusak, 2000). A competição com base no conhecimento será 

crítica para o sucesso organizacional nos anos vindouros (DeNisi et al., 2003). A “nova 

economia” é uma economia guiada pelo conhecimento (UKDTI, 1998a; UKDTI, 

1998b), é baseada no conhecimento (Sirois, 1999), e é movimentada pelo conhecimento 

(Wenger e Snyder, 2001). O principal output – o conhecimento – é intangível (Wenger 

e Snyder, 2001), é a economia dos intangíveis (Stewart, 1997).  

 

Esta nova perspectiva económica, considera que a empresa é um recipiente de 

capacidades individuais e sociais, que processa e transforma em produtos 

economicamente valiosos (Hoskisson et al., 1999), ou seja, com valor de mercado. Esta 

abordagem tem vindo a tomar relevância, pois estudos recentes mostram que as 

empresas que edificam as suas estratégias com base em recursos inimitáveis 

(dependência histórica, causalidade ambígua, complexidade social) e intangíveis, 

superam, em performance, outras que baseiam as suas estratégias somente em recursos 

tangíveis (Barney, 2001b). Os recursos intangíveis têm maior probabilidade de produzir 
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vantagem competitiva, que os recursos tangíveis, em particular, os recursos intangíveis 

específicos da organização, como o conhecimento (Hitt et al., 2001a). 

 

Petrick e outros autores (1999) apresentam os recursos intangíveis, individuais 

(por exemplo, a capacidade de liderança) e sociais (por exemplo, a reputação 

organizacional), como base da vantagem competitiva sustentada. Seguindo uma 

perspectiva baseada nos recursos, as competências centrais (capacidades de definir, e 

resolver, problemas na organização) formam a base da vantagem competitiva específica 

da empresa (Lei et al., 1996). A literatura actual da gestão evidencia fortemente as 

competências e as capacidades como base da vantagem competitiva da empresa (Amit e 

Schoemaker, 1993). 

 

Os activos invisíveis (especialmente a capacidade de visão e a aprendizagem) 

podem ser utilizados pelas organizações para desenvolver futuros produtos e alcançar 

mercados novos (Lei et al., 1996). Os conceitos de aprendizagem e desenvolvimento de 

competências só recentemente começaram a ser considerados no contexto do 

desenvolvimento estratégico da empresa, explorando a vantagem nascida de diferenças 

de recursos e activos organizacionais (Lei et al., 1996), como nos descrevem Prahalad e 

Hamel (1990) e Collis (1991). 

 

Nesta economia as organizações tornaram-se virtuais, dispersas 

geograficamente, com relações de trabalho em rede, apresentando grande dependência 

na comunicação mediada pelo computador (ao ponto de negociarem quase 

exclusivamente no ciberespaço), e dando extrema ênfase à aprendizagem e ao trabalho 
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baseado no conhecimento (Markham, 1998). Baseando-se na utilização das tecnologias 

de comunicação, as organizações podem operar em rede independentemente da sua 

localização geográfica (Blackler, 2002). 

 

Uma implicação decorrente da teoria da empresa baseada no conhecimento é, 

para a análise da organização, a concentração na necessidade de integração de 

conhecimento na produção (Grant, 1997). A relação entre o conhecimento 

organizacional e a vantagem competitiva da empresa é influenciada pela capacidade 

que esta revela em integrar e aplicar o conhecimento (Matusik e Hill, 1998). Os 

contributos individuais dos colaboradores variam de acordo com a sua ocupação e a sua 

origem. Indivíduos com funções ou educações semelhantes têm um conhecimento 

prático comum, partilham uma terminologia e utilizam modelos conceptuais e mentais 

semelhantes (Sole e Edmondson, 2002). 

 

Esta diversidade de conhecimentos estará ligada em rede através de tecnologia 

se a organização for geograficamente dispersa. Uma integração destes conhecimentos 

produzirá conhecimento novo e único, pelo que a empresa multinacional ou global 

(Doz e Prahalad, 1991; Tallman, 2001) assume crescente importância na literatura do 

conhecimento (Buckey e Carter, 2000; Yoo e Torrey, 2002; Kulkki, 2002; Fischer et 

al., 2002; Ciborra e Andreu, 2002; Desouza e Evaristo, 2003), sendo que o principal 

desafio é o da sua integração (Sole e Edmondson, 2002). 

 

A partilha e disseminação de conhecimento nas empresas multinacionais são 

especialmente importantes, pois os seus colaboradores estão espalhados por diversos 
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escritórios em diferentes continentes no mundo (Disterer, 2003). A literatura sobre 

internacionalização defende o potencial elevado que representam os activos baseados 

no conhecimento relativamente a outros activos, pois o conhecimento da organização 

pode ser replicado facilmente em múltiplas localizações (Martin e Salomon, 2003).  

 

O foco de atenção da pesquisa é afastado das instituições para os mecanismos de 

coordenação e respectivos contextos (Grant, 2002). O mesmo autor, noutro trabalho 

(Grant, 1996a), apresenta-nos uma longa e rica bibliografia que define a empresa como 

um mecanismo de integração. Baseado em robusta revisão de literatura, Grant (2002) 

propõe quatro mecanismos de integração de conhecimento: Regras e directivas; 

Sequências temporais interdependentes; Rotinas; e Tomada de decisão e resolução de 

problemas em grupo. Para Drucker (1998), nas organizações do futuro a coordenação e 

o controlo dependerão, em larga escala, da disponibilidade dos colaboradores para se 

auto-disciplinarem.  

 

As empresas intensivas em conhecimento abandonam as estruturas formais e 

alcançam a coordenação através de recompensas sociais e sistemas normativos internos, 

em vez do controlo hierárquico. A dimensão é um factor relevante para estas 

organizações. Quando as empresas intensivas em conhecimento crescem tornam-se 

mais burocráticas (Starbuck, 1992). A estrutura e o controlo encontram-se entre os 

tópicos mais versados pelos investigadores que estudam o “processo produtivo” (aspas 

e itálico no original) que transforma conhecimento em produtos e serviços baseados no 

conhecimento (Rylander e Peppard, 2004). O dilema entre autonomia e controlo é 

frequentemente tratado na literatura. Encontramos argumentos que defendem que a 
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resolução de tais dilemas passa mais pela aplicação de processos normativos e culturais, 

do que pela utilização da hierarquia e da estrutura (Rylander e Peppard, 2004). 

 

A pesquisa tem demonstrado o papel dos recursos intangíveis na empresa e o 

seu impacto positivo na posição competitiva da mesma (Hannes e Fjedstad, 2000). Os 

denominados activos intangíveis são considerados como aqueles que verdadeiramente 

poderão gerar vantagens competitivas sustentadas, pois geralmente são raros e 

socialmente complexos (Barney, 1991; Peteraf, 1993). Os activos intangíveis são 

activos identificáveis não monetários, sem substância física, utilizados na produção de 

bens ou serviços, para alugar a outros ou para propósitos administrativos. Como 

exemplos identificam-se as marcas registadas, as patentes, ou as licenças (Reinhardt et 

al., 2003). 

 

Recursos como o conhecimento, a capacidade de aprendizagem, a cultura, o 

trabalho em equipa e o capital humano, inter alia, são indicados como sendo aqueles 

que mais contribuem para a vantagem competitiva sustentada da empresa (Hitt et al., 

2001a; Barney, 2001a). A sustentabilidade desta vantagem decorre da seguinte 

associação: conhecer melhor determinados aspectos do que os concorrentes, combinado 

com as limitações de tempo com que os concorrentes se deparam para adquirir 

conhecimento similar, independentemente do valor que estes invistam para o alcançar 

(Zack, 2002). 

 

Estes recursos têm a potencialidade de reconhecerem outros (como a 

informação, a importância das relações, os contactos e os conhecimentos no sector) e de 
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os assimilarem. Sveiby defende mesmo que, numa formulação estratégica baseada no 

conhecimento, o principal recurso intangível é a competência das pessoas (Sveiby, 

2001b). A experiência humana, no seu sentido mais amplo, poderá ser o fundamento da 

teoria da empresa baseada no conhecimento (von Krogh e Grand, 2002). 

 

O percurso da história económica confunde-se, em boa medida, com o sucesso, 

maior ou menor, alcançado com a intensidade produtiva dos factores clássicos de 

geração de riqueza (terra, trabalho e capital). Neste início de milénio, o comportamento 

económico vem atribuindo a um novo factor – o conhecimento – a dimensão crítica na 

sustentação de vantagens competitivas (Carneiro, 2003). 

 

A par dos recursos tradicionais (Terra, Trabalho e Capital), Cole (1998) 

considera também o conhecimento como elemento determinante na competitividade das 

empresas e das nações. Um relatório da OCDE (OCDE, apub, Cavalcanti, 2003) 

descreve que em 1998 55% da riqueza mundial foi gerada pelo conhecimento. Também 

Boisot (2002) nos recorda que remonta à era mercantilista o reconhecimento que este 

recurso (conhecimento) contribuía para a construção da riqueza nacional e criação de 

um estado forte e competitivo. Actualmente, encontramos bibliografia que reflecte a 

investigação desenvolvida na busca das raízes da riqueza das nações no conhecimento 

(Bontis, 2002c), (Jeong, 2002).  

 

Contrastando com esta postura, certos países ricos em recursos naturais ainda 

caiem na armadilha das matérias-primas, ou seja, continuam a ter a convicção que as 

suas minas, mais do que as suas mentes, são a fonte da sua prosperidade. Os líderes 
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destas nações não compreendem ainda que a riqueza dos seus recursos naturais será 

explorada por pessoas com riqueza de conhecimento. A verdadeira riqueza das nações 

não reside nas florestas de árvores-da-borracha, ou em quilómetros de minas de 

diamantes, mas sim nas técnicas e tecnologias para os explorar (Stewart, 1998). Mas, é 

muito mais difícil observar e contar ideias e especialização do que contar dinheiro ou 

produtos (Reinhardt et al., 2003). 

 

Para melhor compreendermos a teoria da empresa baseada no conhecimento e 

os critérios que prevalecem na competição baseada no conhecimento vamos no 

próximo título analisar a gestão do conhecimento. 

A gestão do conhecimento 

Neste título apresentaremos a revisão de literatura relevante sobre a gestão do 

conhecimento, pois será este um tema fundamental na construção das questões de 

pesquisa da investigação. Teremos oportunidade de analisar a bibliografia que nos 

descreve o conceito e verificar a existência de uma diversidade de abordagens da gestão 

do conhecimento. Na revisão de literatura sobre estratégias de gestão do conhecimento 

evidenciaremos três perspectivas diferentes, entre as quais a tipologia que o estudo 

adopta. 

O conceito 

Os mercados actuais, globais e hiper-competitivos, levam as organizações a 

fazer a gestão dos seus recursos tangíveis, mas também dos seus activos intangíveis. 
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Como consequência, surgiu o interesse pela gestão do conhecimento, que recentemente 

se tornou um tópico de reconhecido interesse na comunidade académica (Desouza e 

Evaristo, 2003). Assim, podemos considerar que a gestão do conhecimento está ainda 

na sua fase da adolescência (Despres e Chauvel, 2002), é uma prática emergente 

(Ariely, 2003). 

 

A expressão “gestão do conhecimento” combina dois conceitos. As 

características do conhecimento já foram apresentadas no Capítulo anterior. A gestão 

nasceu do paradigma industrial baseado no princípio de comando e controlo, e 

dependente da estrutura hierárquica da organização, suportado pela divisão do trabalho 

de Adam Smith e a Gestão Científica de F. W. Taylor. Assim, a junção dos dois 

conceitos parece criar um oximoro. O dilema gerado pela tensão contida na expressão 

poderá ser facilmente ultrapassado considerando a gestão dos processos relativos ao 

domínio do conhecimento (i.e. gestão da transferência do conhecimento, gestão da 

codificação do conhecimento, etc.) (Ariely, 2003). 

 

O legado da era industrial que recebemos de Taylor é a especialização de tarefas 

e a estrutura e a gestão hierárquicas. Contudo, na era pós-industrial a contínua e rápida 

mudança traz-nos outras necessidades. Na busca da inovação e da criatividade, o 

conhecimento tem de ser criado, ser cultivado e ser alimentado, o que nos conduz a 

uma abordagem da gestão muito mais permissiva nesta era pós-industrial (Ariely, 

2003). 
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Na economia de informação actual parece existir um amplo consenso quanto à 

gestão do “factor de produção” conhecimento (aspas no original), relativamente a ele: a 

eficiência e eficácia são cruciais para a sobrevivência da organização (Hooff et al., 

2003). Para trabalharmos ao longo da investigação vamos considerar a definição de 

Huizing e Bouman (2002), segundo a qual a gestão do conhecimento é a disciplina 

organizacional que, encontrando caminho entre a oferta e procura de informação, cria 

um suporte para os processos de aprendizagem dentro da organização. 

 

Esta definição é particularmente interessante para a investigação pelo facto de 

enfatizar a relação entre gestão do conhecimento e aprendizagem organizacional. Esta 

relação já foi desenvolvida empiricamente na literatura (Crossan et al., 1999; Bontis et 

al., 2002; Crossan e Hulland, 2002; Crossan e Berdrow, 2003) originando um 

paralelismo entre estratégias de gestão do conhecimento e fluxos de aprendizagem 

organizacional, e será seguida também neste trabalho, à semelhança de outros autores: 

“existem duas perspectivas no domínio da aprendizagem organizacional; uma que 

estuda como o conhecimento pré-existente é partilhado, usado e armazenado, e outra 

que analisa como é criado conhecimento novo” (Antal et al., 2003).  

 

A gestão do conhecimento enfrenta três problemas ainda não resolvidos (Boisot, 

2002). O primeiro é a sua natureza epistemológica: o que é que está efectivamente a ser 

alvo da gestão? Alguns autores consideram como conhecimento somente aquele que é 

codificado e armazenado por largos períodos. Ou seja, o conhecimento objectivamente 

validado e inventariado. Outros autores consideram o conhecimento como um 
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fenómeno mais subjectivo e eminentemente tácito, cuja validação é problemática e não 

é imediatamente passível de ser armazenado. 

 

O segundo problema concerne a dimensão social do conhecimento: o 

conhecimento constitui, ou poderá vir a constituir, um fenómeno social? Esta questão 

não é meramente filosófica. As organizações procuram ter “mentes de grupo” (aspas no 

original) para dirigir as suas acções colectivas. Desta forma, a cultura da empresa fica 

valorizada, atribuindo-lhe um papel mais importante na concepção da gestão do 

conhecimento. As culturas variam na sua orientação face ao conhecimento. Algumas 

tendem naturalmente e protege-lo e outra a partilhá-lo. Esta diferença dependerá, em 

grande medida, da natureza do conhecimento com que as organizações trabalham.  

 

Finalmente, o poder levanta o terceiro problema: se o conhecimento é poder, 

como gerir esse poder? De uma perspectiva puramente societal, o conhecimento será o 

mais útil possível, quanto mais difundido e partilhado for. No entanto, também é 

compreensível que o conhecimento é poder, e será mais poderoso aquele que é retido, 

do que aquele que é partilhado. Contudo, muitas vezes o conhecimento terá de ser 

partilhado antes de ser retido em certos elementos e constituir então fonte de poder. 

 

A capacidade de gestão do intelecto humano (transformando produção 

intelectual em serviços, ou grupos de serviços inerentes a um produto) está a tornar-se, 

muito rapidamente, na capacidade executiva crítica desta nova era (Soo et al., 2002). A 

gestão do conhecimento (explícito e tácito) é fundamental para permitir, e estimular, 

comportamentos de partilha, aprendizagem e inovação na organização (Hargadon, 
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1998). Assim, o tema da gestão do conhecimento é de relevância estratégica (Quintas et 

al., 1997; Nonaka e Konno, 1998; Alvarez e Barney, 2001; Bontis e Nikitopoulos, 

2001). A gestão do conhecimento está situada no coração da melhoria de performance 

do negócio e da criação de valor (Marr, 2004). 

 

A gestão do conhecimento adquiriu um papel principal em curricula de cursos 

de MBA e Doutoramento, é uma palavra-chave em bases de dados, forma o núcleo 

conceptual de uma literatura em desenvolvimento, é perseguida pelas empresas líderes 

e é muito prescrita pelos maiores consultores. Tanto os profissionais da gestão, como os 

académicos concordam, aparentemente, que a gestão do conhecimento é a aproximação 

adequada à nova era dos negócios, pelo que, um número crescente está envolvido em 

trabalhos para desenvolver o seu potencial (Despres e Chauvel, 2002). A manipulação 

dos recursos de conhecimento é especialmente crítica nos mercados actuais (Grant, 

1996a), onde a paisagem competitiva está em permanente mudança, rápida e 

imprevisível (Teece et al., 1997). 

 

Perante um recurso tão rico como é o conhecimento, a gestão não se pode 

limitar a gerir capitais e realidades físicas, visíveis e palpáveis, mas também deverá 

gerir os capitais intangíveis. Os activos intangíveis (ricos em informação) diferem, em 

muito, dos activos físicos, pelo que, não podem ser geridos da mesma forma. 

Compreender qual é a diferença existente entre ambos é um importante pré-requisito 

para desenvolver um sistema de gestão do conhecimento eficaz (Boisot, 2002). 
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Os gestores enfrentam os problemas das mudanças dos mercados, das 

necessidades dos clientes, e dos componentes organizacionais que eles têm de gerir. 

Estes são cada vez menos visíveis, e envolvem realidades mais complexas, sem suporte 

físico directo palpável, emergem de fenómenos intangíveis com componentes 

inobserváveis (mas relevantes) que desafiam os gestores (Soo et al., 2002). A própria 

actividade do gestor nas organizações foi revista no final do século XX, desde que 

Drucker apresentou uma nova definição do gestor na sociedade pós-capitalista que o 

autor identificou, e onde surgia a economia do conhecimento (Drucker, 1993). 

 

A gestão do conhecimento é aplicada, por exemplo, quando a organização 

demonstra reconhecer o valor da informação externa e nova, assimilando-a e aplicando-

a com fins comerciais. Esta capacidade foi denominada por Cohen e Levinthal como 

“absorptive capacity” (Cohen e Levinthal, 1990), desenvolvida por outros (Zahra e 

George, 2002) e é função do conhecimento prévio adquirido pelos colaboradores da 

empresa. 

 

A noção de “absorptive capacity”, (Cohen e Levinthal, 1990), tem sido utilizada 

para descrever a rapidez e facilidade com que a empresa aceita conhecimento novo 

(Seshadri e Shapira, 2003), e estas características estão relacionadas com a habilidade 

da empresa em adicionar conhecimento novo ao conhecimento existente (Grant, 

1996a). A capacidade de adquirir conhecimento novo é aumentada pela existência de 

conhecimento prévio sobre a matéria. Assim, as organizações identificam o valor de 

novo conhecimento mais eficazmente do que aquelas que apresentam reduzido 

conhecimento prévio (Balogun e Jenkins, 2003). 
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A capacidade da organização em absorver informação é resultado do somatório 

das capacidades individuais dos seus colaboradores. Cada indivíduo terá bases para 

reconhecer, assimilar e aplicar informação nova valiosa, em função do seu 

conhecimento prévio. Esta capacidade organizacional é, também, fruto do percurso 

histórico: dos colaboradores – de acordo com o nível de conhecimento prévio; e da 

organização – fruto de opções passadas que promoveram, ou não, essa absorção. 

Finalmente, Cohen e Levinthal demonstram-nos a contribuição positiva dos 

investimentos organizacionais em investigação e desenvolvimento para o nível de 

capacidade de absorção de informação (Cohen e Levinthal, 1990). 

 

Outros autores (Holsapple e Jones, 2004; Holsapple e Jones, 2005) concebem o 

conhecimento como matriz da cadeia de valor e seguem Porter (1985) estabelecendo 

uma cadeia de valor de conhecimento, assim como as actividades primárias (Holsapple 

e Jones, 2004) e secundárias (Holsapple e Jones, 2004). São necessárias formas 

diversas, e alternativas, de gestão do conhecimento, incluindo diferentes sistemas de 

suporte, de acordo com os diferentes contextos organizacionais, pois o contexto 

organizacional tem um papel activo na definição das capacidades centrais da 

organização (Ciborra e Andreu, 2002). O contexto é o cenário, ou nível, de informação 

que limita, ou determina, a interpretação dos dados (Whitaker, 1996). 

 

O contexto é fundamental para dar sentido ao conhecimento (Despres e 

Chauvel, 2002), e o valor deste depende do contexto em que é utilizado (Pike et al., 

2002). O conhecimento necessita ser localizado num contexto (von Krogh e Roos, 
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1996; Nonaka et al., 2000b). O sentido e o valor do conhecimento só podem ser 

compreendidos no seu contexto (Kakabadse et al., 2001). Os indivíduos e as 

organizações conseguem identificar, seleccionar, integrar e aumentar o seu 

conhecimento criando soluções para problemas complexos, quando consideram os 

contextos. Conhecer o conteúdo de informação e não o seu contexto só permitiria 

fornecer uma série de respostas simples a questões directas (Teece, 2000). 

 

A característica multifacetada do recurso conhecimento estabelece diferentes 

perfis para a sua gestão. Jordan e Jones propõem a identificação da gestão do 

conhecimento de cada organização segundo cinco eixos: interno – externo; individual – 

grupal; informal – formal; pessoal – colectivo, e tácito – explícito. As organizações 

podem apresentar diferentes localizações da sua gestão do conhecimento de acordo com 

a posição relativa face a cada um dos eixos, e esta pode ser mudada ao longo do tempo 

(Jordan e Jones, 1997). Também outros autores identificaram a importância relativa do 

conhecimento tácito vs. conhecimento codificado para a gestão do conhecimento ao 

nível da organização (Johnson et al., 2002). 

 

Não obstante a importância do conhecimento tácito, as organizações raramente 

incluem a gestão do conhecimento tácito nas suas acções de gestão. A existência do 

conhecimento tácito é reconhecida, mas os gestores não compreendem realmente a sua 

natureza, os seus atributos e as suas consequências. Eles temem que seja impossível 

influenciar o conhecimento tácito. Contudo, o conhecimento tácito tem um papel 

crucial na formação e influência sobre o conhecimento explícito (Lahti e Moilanen, 

2004). 
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Algum conhecimento é transmitido pelos sentidos e armazenado em mapas 

sensoriais, em virtude da familiaridade com situações prévias. Este tipo de 

conhecimento é possuído por indivíduos, comunidades profissionais e indústrias 

(Gherardi e Nicolini, 2003). A gestão deste recurso (conhecimento) reúne um conjunto 

de processos que capturam, armazenam, e distribuem conhecimento pela organização, 

transformando capital intelectual em valor (Knapp 1998). Progressivamente, os 

gestores vão considerando a gestão do capital intelectual e a gestão do conhecimento 

como vitais para sustentar a viabilidade e a posição competitiva da empresa. 

 

A análise do capital intelectual foca a atenção dos gestores para a renovação e 

maximização do valor da empresa – com grande relevância para o valor dos activos 

intelectuais. A gestão do conhecimento, por seu lado, suporta a gestão do capital 

intelectual procurando sistematizar detalhadamente processos explícitos. A gestão do 

conhecimento pode fornecer à empresa estratégias deliberadas e coordenadas de 

exploração do capital intelectual, buscando sinergias. A gestão do conhecimento 

combina os portfolios de capital intelectual aplicando sobre eles as suas estratégias e 

ferramentas (Wiig, 1997). Neste sentido, Sveiby (1998) apresenta o capital intelectual e 

a gestão do conhecimento como dois ramos de uma mesma árvore. Este autor define 

gestão do conhecimento, como a arte de criar valor a partir dos recursos intangíveis da 

organização. 

 

A formação profissional apresenta-se como um sistema flexível, capaz de 

promover as competências técnicas e sociais necessárias à construção do novo 
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paradigma produtivo (Silva e Castro, 2003). A gestão deste activo na organização pode 

ser auxiliada por situações de simulação (Sveiby, 1997; Bontis e Girardi, 1999), e pela 

utilização de software apropriado (Frappaolo e Capshaw, 1999; Malone et al., 1999). 

Assim, os sistemas (o tecnológico e o organizacional) podem auxiliar a gestão do 

conhecimento (Garud e Kumaraswamy, 2002).  

 

As tecnologias de informação tomaram um papel central nas discussões sobre a 

gestão do conhecimento. Os sistemas de informação tradicionais representam pipelines 

utilizados para tornar disponíveis os dados requeridos, no momento oportuno, ao 

indivíduo que toma a decisão em causa (Fiol, 2003). Os avanços das tecnologias de 

informação facilitaram grandemente a disseminação e a integração do conhecimento 

explícito, pois aumentaram a facilidade com que se pode codificar, comunicar, 

assimilar e armazenar a informação (Grant, 1996b). Assim, acontece frequentemente 

denominar-se por “gestão do conhecimento” a simples utilização de uma intranet (Fiol, 

2003). 

 

Temos que reconhecer, contudo, que as infra-estruturas tecnológicas 

(tecnologias de informação e comunicação) permitem a partilha, a integração e a 

criação de conhecimento. Assim, as tecnologias que suportam a gestão do 

conhecimento podem ser divididas em quatro grandes áreas (Albers e Jerke, 2004): a 

gestão de conteúdos (políticas e tecnologias de gestão da informação, por exemplo), as 

ferramentas colaborativas (como os directórios de capacidades, páginas amarelas 

internas, ou fóruns electrónicos), a informação do negócio (com a contribuição de 

peritos, os estudos de casos, ou os agentes inteligentes, por exemplo) e as bases de 
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dados e repositórios (tanto formais – documentos, relatórios e arquivos – como 

informais – lições aprendidas no passado, bem como as razões, as circunstâncias e os 

pressupostos das decisões). 

 

Está a surgir a “Nova Organização” (aspas acrescentadas pela doutoranda), onde 

o trabalho é desenvolvido por especialistas organizados em equipas que atravessam os 

departamentos tradicionais (Drucker, 1998). Drucker sugere que por trás desta mudança 

se encontra a tecnologia de informação. Os computadores comunicam mais 

rapidamente que os gestores de nível intermédio, exigindo que os utilizadores 

desenvolvam capacidades de transformação de dados em informação. As novas 

organizações que estão a surgir, baseadas na informação, poderão aprender com outras 

entidades já existentes baseadas no conhecimento, como, por exemplo, as orquestras 

(Drucker, 1998). 

 

Os avanços da tecnologia de informação têm contribuído para projectar a 

civilização em direcção a uma sociedade do conhecimento. A gestão do conhecimento é 

muito mais do que tecnologia, mas a tecnologia faz, seguramente, parte da gestão do 

conhecimento. A tecnologia de informação desempenha um papel de infra-estrutura, 

pois a gestão do conhecimento envolve também aspectos humanos e de gestão (Baroni 

et al., 2003). A gestão do conhecimento inclui aspectos técnicos e humanos (Lahti e 

Moilanen, 2004). Alguns autores (Boynton et al., 1994) consideram mesmo que as 

tecnologias de informação são associadas à “absorptive capacity” de Cohen e Levinthal 

(1990), ou seja, à capacidade de absorver conhecimento na organização. 
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A gestão do conhecimento é um processo mais abrangente, que vai para além 

dos importantes resultados obtidos com o emprego e uso das tecnologias de 

informação. A gestão do conhecimento deverá ser uma iniciativa corporativa, em 

oposição a uma medida departamental, de âmbito estratégico e de dimensão 

competitiva (Figueiredo, S., 2003). Encontramos frequentemente a literatura focada nos 

aspectos técnicos e não na gestão dos indivíduos. A abordagem centrada na tecnologia 

ignora o papel do desenvolvimento dos Recursos Humanos e dos sistemas de 

informação social na gestão do conhecimento (Lahti e Moilanen, 2004). 

 

As tecnologias de informação, os meios de comunicação em tempo real e todos 

os suportes tecnológicos que as organizações têm ao seu dispor são úteis na gestão do 

conhecimento, mas não suficientes. A gestão do conhecimento baseada só na tecnologia 

não terá o melhor dos resultados, o processo é fundamentalmente interpessoal e o 

fenómeno social não pode ser dissociado do conhecimento (McLagan, 2000). Muitas 

organizações investiram em aspectos tecnológicos dos sistemas de gestão do 

conhecimento sem conseguirem alcançar benefícios, porque a faceta humana foi 

negligenciada (Burton e Obel, 2004). A gestão do conhecimento é arte e ciência. Arte, 

pela sua natureza criativa, intuitiva e inexacta; ciência, pois deverá ser lógica, obter 

resultados visíveis e estabelecer relações (Cohen e Backer, 1999). 

 

Também a estrutura tem um papel na gestão do conhecimento. Com a migração 

da base da vantagem competitiva dos activos tangíveis para os intangíveis, alguns 

aspectos fundamentais da estrutura das organizações assumem particular destaque. As 

empresas do passado foram desenhadas para protegerem activos físicos, geográficos e 
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humanos. Na economia global com que nos confrontamos, os activos intangíveis são 

tão relevantes que a organização tem de os proteger com determinação. Para ela 

alcançar com sucesso essa protecção poderá (Teece, 2000): 

 

1. Assumir fronteiras flexíveis, devendo apresentar-se favorável ao outsourcing e às 

alianças. 

 

2. Adoptar incentivos associados ao poder, encorajando respostas agressivas aos 

desenvolvimentos competitivos. 

 

3. Implementar uma tomada de decisão não burocrática, descentralizando-a e 

permitindo, quando possível, a autonomia. 

 

4. Optar por reduzir os níveis hierárquicos, promovendo a rapidez na tomada de decisão 

e facilitando a circulação de informação desde do mercado até ao decisor. 

 

5. Estimular uma cultura empreendedora e de inovação, que valorize a rapidez das 

respostas e fomente o conhecimento especializado. 

 

Considerando que as estruturas organizacionais influenciam os fluxos de 

informação (Fiol, 2003), conseguimos compreender como estas podem ser umas 

verdadeiras aliadas na gestão do conhecimento. As estruturas têm sido importantes para 

o processamento do conhecimento das organizações, porque os colaboradores 

interagem não só como indivíduos, mas também como actores desempenhando papeis 



 106

organizacionais. A abordagem da gestão do conhecimento através das estruturas 

organizacionais é guiada pela convicção que as organizações podem ser modeladas 

como sistemas de processamento de informação. No entanto, a actual utilização do 

conhecimento nas organizações difere, frequentemente, da perspectiva do simples 

processamento de informação (Fiol, 2003). 

 

Para além dos contributos, e das limitações, que as abordagens baseadas na 

tecnologia, ou na estrutura, possam trazer à gestão do conhecimento, esta realidade 

necessita integrar diversos esforços na organização. Como em qualquer outro domínio 

da gestão, a gestão do conhecimento necessita de visão, recursos e empenho ao mais 

alto nível. Surge então a necessidade de um elemento na estrutura para se ocupar destas 

tarefas: o CKO – Chief Knowledge Officer (Graham e Pizzo, 1996; Lank, 1997; 

Demarest, 1997; Ruggles, 1998; Parker, 1998; Earl e Scott, 1999; Greco, 1999; Bonner, 

2000; Mitchell e Bontis, 2000; Bontis, 2001b; Kakabadse et al., 2001; Bontis, 2002a, 

Reinhardt et al., 2003). A gestão do conhecimento é uma tarefa organizacional e não 

uma ajuda técnica (Burton e Obel, 2004). 

 

Cabe a este responsável (Warner e Witzel, 1999) liderar a “gestão dos cérebros” 

(aspas no original, Roberts, 2000) e os sistemas de aprendizagem (Bontis et al., 2002). 

O CKO (Chief Knowledge Officer) dedica-se ao desenho da organização e à aplicação 

do conhecimento (Burton e Obel, 2004). Estes profissionais têm percursos 

organizacionais muito ricos e diversos. Muitos provêm das áreas das tecnologias de 

informação, dos recursos humanos, ou da propriedade intelectual, mas possuem uma 

visão estratégica e transfuncional que supera qualquer área particular de especialização. 
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Em regra, estes cargos estão definidos em estruturas centralizadas, top-down, de 

organizações de grande dimensão, mas deveriam existir em todas aquelas que se 

propõem seguir iniciativas de gestão do conhecimento (Greco, 1999). 

 

Albers e Jerke (2004) apresentam, de forma muito sistematizada, os factores 

organizacionais com impacto significativo na gestão do conhecimento: 

 

1. A cultura organizacional (valores reflectidos nos comportamentos e nas atitudes 

partilhadas); 

 

2. A liderança organizacional (as acções, as palavras, os exemplos e a ética dos líderes); 

 

3. Os interesses organizacionais na aprendizagem (as prioridades atribuídas e os 

esforços desenvolvidos na gestão da aprendizagem); 

 

4. Os processos organizacionais de conhecimento (mecanismos de partilha de 

informação e conhecimento, a troca tácita e explícita de conhecimento e a comunicação 

organizacional); 

 

5. A estrutura organizacional (a hierarquia, os grupos, a localização das instalações e a 

distribuição do espaço de trabalho); 

 

6. A infra-estrutura tecnológica da organização (os componentes de hardware e 

software utilizados na comunicação e na colaboração entre os membros da organização, e 
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na armazenagem, na transferência, na localização, na criação e na integração de 

conhecimento). 

 

Na literatura da gestão do conhecimento, os autores distinguem repetidamente 

as duas realidades: a transferência de conhecimento e a criação de conhecimento 

(Sveiby, 1996; Nonaka et al., 2000b; Buckley e Carter, 2000; Choo, 2002; Zack, 2002). 

A transferência de conhecimento de um indivíduo para o outro não reduz a sua 

disponibilidade no primeiro. A sua criação pode originar retornos crescentes devido à 

acumulação passada de conhecimento. Assim, as empresas intensivas em conhecimento 

podem beneficiar destas características do conhecimento (Buckley e Carter, 2000). 

 

Ainda que em muitas ocasiões os termos “difusão” e “transferência” sejam 

utilizados indistintamente, existe uma distinção clara entre eles. A palavra difusão é, 

geralmente, usada para denominar o processo de disseminação de um fenómeno, em 

que a atenção é repartida pelo ponto de origem e pelas unidades destinatárias genéricas. 

Neste caso, as diferenças idiossincráticas entre os diferentes indivíduos, ou unidades, 

receptáculos, são forçosamente relegadas para segundo plano, ou mesmo ignoradas. 

Contrastando com esta noção, a palavra transferência é associada a situações em cuja 

unidade de análise é a díade, e assim a atenção é repartida entre os dois elementos do 

par envolvido. Consequentemente, a palavra transferência assinala uma cuidadosa 

atenção sobre as características, tanto do elemento fonte, como do elemento receptor do 

conhecimento (Szulanski, 2003). Esta distinção proposta por Szulanski é consistente 

com trabalhos anteriores como os de Leonard-Barton (1990) e Galbraith (1990), 

segundo o autor (Szulanski, 2003). 
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Encontramos mudanças tremendas nas relações entre os indivíduos e as 

organizações. As suas origens encontram-se nas transformações fundamentais da 

sociedade, na natureza dos mercados de trabalho e nos talentos e aspirações dos 

indivíduos (Gratton e Ghoshal, 2003). As organizações intensivas em conhecimento são 

formas novas que desafiam os investigadores a compreender o seu funcionamento e a 

evolução. As características distintivas destas novas formas organizacionais são a 

alteração dos padrões de interdependência e a natureza, e extensão, da incerteza. Como 

consequência, os indivíduos que trabalham nestas novas formas organizacionais 

tornam-se mais dependentes e mais vulneráveis às decisões e acções dos outros – 

ambas pré-condições e concomitantes da confiança (McEvily et al., 2003a). 

 

Extensa bibliografia suporta que as relações laborais no capitalismo se 

caracterizam pela baixa confiança. A gestão científica e a produção em massa 

fragmentaram o papel dos trabalhadores, separaram a concepção da execução e 

centralizaram o controlo (Adler, 2002). Contudo, a intensidade do conhecimento, 

crescente nas organizações e na economia, tem feito evoluir as relações laborais 

(Gratton e Ghoshal, 2003). Das várias direcções (algumas contraditórias) que têm 

surgido, encontramos uma tendência emergente: a gestão do conhecimento através da 

confiança (Adler, 2002). 

 

A confiança representa a presunção da correcção dos motivos e das intenções da 

outra parte, o que permite cada indivíduo economizar em processamento de informação 

e em comportamentos de auto-protecção. Assim, a confiança permite uma tomada de 
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decisão mais eficiente, pois simplifica a aquisição e interpretação de informação. A 

confiança guia, ainda, a acção sugerindo comportamentos e rotinas que serão os mais 

viáveis e benéficos, pressupondo que a outra parte em que se deposita a confiança não 

explorará a sua vulnerabilidade individual. Desta forma, a confiança influencia a forma 

de organização do espaço social duplamente: estruturando e mobilizando (McEvily et 

al., 2003b). 

 

É necessário estabelecer um nível de confiança partilhado na organização para 

coordenar a utilização do conhecimento. Assim, as organizações deverão promover a 

partilha de conhecimento num ambiente de confiança e abertura (Fiol, 2003). De um 

ponto de vista estruturante, a confiança dá forma aos padrões de interacção 

relativamente estáveis e duradouros dentro das organizações. Desta forma, o status e a 

reputação individual determinam a posição de cada indivíduo na rede social (McEvily 

et al., 2003b). 

 

Numa perspectiva mobilizadora, a confiança motiva os actores sociais a 

contribuírem, combinarem e coordenarem os seus recursos para um resultado colectivo. 

Assim, a abertura à transferência de conhecimento e a velocidade de circulação do 

mesmo facilitam a cooperação e a resolução conjunta de problemas (McEvily et al., 

2003b). Verificamos que as tecnologias e as estruturas não desempenham aqui um 

papel protagonista, antes, o primeiro passo para alcançar a vantagem competitiva 

através do conhecimento é alicerçá-la numa cultura de confiança (Fiol, 2003). 
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A confiança mútua é o coração da troca de conhecimento (Adler, 2002). A 

confiança permite a partilha espontânea e informal de conhecimento. A troca de ideias 

com outros colegas, o reconhecimento dos superiores (competentes avaliadores das 

ideias, dos contributos e das performances pessoais) e o sentimento de pertença a um 

grupo onde existem interesses e capacidades comuns, elevam a motivação e a satisfação 

no trabalho (Büchel e Raub, 2002). 

 

As redes pessoais que se constroem na organização ao longo do tempo 

proporcionam uma base para o desenvolvimento da confiança (De Carolis, 2002). 

Contudo, a mudança para esta nova perspectiva adequada a organizações com elevados 

níveis de intensidade de conhecimento, onde a confiança é fundamental, não é livre de 

problemas (Adler, 2002). 

 

Só recentemente os investigadores organizacionais dedicaram atenção 

considerável à compreensão do verdadeiro significado da confiança na coordenação e 

organização das actividades económicas. Esta perspectiva de análise contraria algumas 

teorias económicas que retiram à organização as suas inerentes qualidades sociais. Esta 

atenção emergiu, em parte, pela atractiva fonte de vantagem competitiva em que a 

colaboração se tornou na presente dinâmica competitiva, sendo, por vezes, um 

imperativo estratégico. Esta tendência foi potenciada pelas mudanças tecnológicas, que 

reconfiguraram a troca e coordenação do trabalho através da distância e do tempo 

(McEvily et al., 2003a). 
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O relevo deste tópico na literatura vem acumulando testemunhos muito 

expressivos nos números de revistas científicas totalmente dedicados ao tema (McEvily 

et al., 2003a); 1998 Academy of Management Review special issue, 2001 Organization 

Studies special issue, 2003 Organizational Science special issue, bem como nos livros, 

por exemplo; Gambetta, 1998, Kramer e Tyler, 1996, ou Lane e Bachmann, 1998, 

segundo McEvily et al., 2003a. 

As estratégias de gestão do conhecimento 

A estratégia de gestão de conhecimento da organização deverá reflectir a sua 

estratégia competitiva (Hansen, et al., 2001). A gestão do conhecimento é um 

componente (Saint-Onge e Armstrong, 2004) crítico de qualquer estratégia de negócio 

(Albers e Jerke, 2004). A estratégia de gestão de conhecimento define a abordagem 

organizacional para aumentar o acesso e a troca de conhecimento, gerar novas 

competências necessárias para implementar com sucesso as estratégias de negócio de 

forma a alcançar ou ultrapassar uma performance esperada (Albers e Jerke, 2004). 

 

É grande a diversidade de autores e tipologias de estratégias de gestão do 

conhecimento que constam da literatura. Neste subtítulo apresentaremos perspectivas 

diferentes desta temática. Em primeiro lugar, uma tipologia que reflecte a integração do 

capital intelectual com as estratégias de gestão do conhecimento. Ainda que esta 

combine os temas da investigação, não será esta a tipologia seguida. A tipologia 

escolhida para aplicar no presente estudo será apresentada em segundo lugar, é ela a 

eleita para desenvolver o estudo. Esta tipologia é seguida repetidamente por inúmeros 
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autores, apresenta bibliografia com apreciável grau de acumulação e já foi 

operacionalizada, pelo que será a utilizada. 

 

Em terceiro lugar, é apresentado um modelo de gestão estratégica do 

conhecimento, de origem nipónica proposto por Nonaka e Takeuchi em 1995, com 

grande repercussão na literatura sobre o tema, e que revela a dinâmica interpessoal do 

fenómeno nas organizações. O estudo deste modelo articula-se com a reflexão sobre as 

diferentes formas de conhecimento na organização, e as suas consequências ao nível da 

forma de operacionalizar o capital intelectual. De acordo com um estudo recente – 

meta-análise da literatura sobre gestão do conhecimento e capital intelectual – (Serenko 

e Bontis, 2004), o trabalho dos autores japoneses é o mais referenciado em artigos sobre 

a gestão do conhecimento e o capital intelectual publicados nas revistas científicas 

especializadas: Journal of Intellectual Capital, Journal of Knowledge Management e 

Knowledge and Process Management. De acordo com outra meta-análise publicada em 

2003, este trabalho é o mais citado em referências dos artigos apresentados na Hawaii 

International Conference on System Sciences durante o período 1998-2002, e na área 

temática da gestão do conhecimento. Os autores estão, igualmente, entre aqueles mais 

citados (utilizando a expressão Knowledge Management em título, na descrição, ou no 

abstract de artigos publicados entre 1990 e 2002 e incluídos no Social Science Citation 

Index e no Science Citation Index) (Subramani et al., 2003). A obra original dos 

autores que divulgou o modelo (The Knowledge-Creating Company) é considerada num 

trabalho recente como a referência mais citada na literatura da gestão do conhecimento 

(Choo, 2003). Peter Drucker chamou ao livro um “clássico” (Takeuchi e Nonaka, 
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2003a). Finalmente, ilustraremos a originalidade de certas tipologias e as perspectivas 

sobre a gestão do conhecimento com diversos exemplos. 

 

O objectivo da estratégia de gestão de conhecimento é acelerar o 

desenvolvimento de competências individuais e organizacionais, aumentando assim a o 

seu nível de condutividade. Um fluxo desimpedido de conhecimento garante que os 

elementos organizacionais centrais da competência organizacional (estratégia, cultura, 

estrutura e sistemas) são ajustados de forma dinâmica para responder aos desafios do 

mercado (Albers e Jerke, 2004). Wiig (1997) defende a integração do capital intelectual 

e da gestão do conhecimento, pelo que apresenta uma tipologia de estratégias de gestão 

do conhecimento que reflecte essa opção. O autor define uma tipologia de estratégias de 

gestão do conhecimento com cinco categorias: 

 

1. Estratégia de conhecimento como estratégia de negócio – enfatiza a importância da 

gestão do conhecimento nos planos, nas operações e nas actividades da organização, 

proporcionando a sua disponibilidade imediata quando necessário. 

 

2. Estratégia de gestão dos activos intelectuais – enfatiza a importância da gestão dos 

activos intelectuais específicos, como as patentes, as tecnologias, as práticas operacionais e 

de gestão, os relacionamentos, entre outros activos estruturais de conhecimento. 

 

3. Estratégia de conhecimento pessoal – enfatiza a responsabilidade pessoal relativa a 

investimentos baseados no conhecimento, à inovação e à utilização e disponibilidade dos 

activos de conhecimento no âmbito de trabalho de cada colaborador. 
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4. Estratégia de criação de conhecimento – enfatiza a aprendizagem organizacional, a 

pesquisa aplicada e a motivação para inovar utilizando a experiência, criando, assim, 

conhecimento novo que proporcionará melhorias na competitividade da organização. 

 

5. Estratégia de transferência de conhecimento – enfatiza a necessidade de sistematizar 

a transferência de conhecimento (obtenção, organização, reestruturação, armazenagem, re-

afectação e distribuição) para localizações onde será utilizado, ou seja, a sua partilha. 

 

Para implementar qualquer uma destas estratégias o autor adverte que as 

organizações deverão estabelecer programas e actividades específicas, fornecer infra-

estruturas de suporte, criar incentivos para motivar os colaboradores, as equipas, os 

departamentos e as unidades de negócio a cooperar com os objectivos (Wiig, 1997).  

 

Podemos estabelecer um paralelismo entre as duas últimas estratégias reunidas 

na tipologia de Wiig (1997) e as que compõem a próxima tipologia que apresentamos. 

A literatura apresenta repetidamente a distinção entre duas grandes estratégias de gestão 

do conhecimento seguindo March (1991): a Exploration e a Exploitation (Lovas e 

Ghoshal, 2000; SubbaNarasimha, 2001; Choo e Bontis, 2002; Bierly e Daly, 2002; 

Knott, 2002; Ichijo, 2002; Zack, 2002, Rothaermel e Deeds, 2004).  

 

March (1991) apresenta-nos uma presença histórica sistemática na literatura 

(Schumpeter, 1934, Holland, 1975 e Kuran, 1988) do dilema entre exploração 
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(Exploration) de novas possibilidades e exploração (Exploitation) de antigas certezas, 

desta forma distingue: 

 

A Exploration consiste nas rotinas que a organização estabelece para facilitar o 

desenvolvimento de novos produtos e processos. A flexibilidade, a pesquisa, o risco, a 

experimentação, a descoberta e a inovação caracterizam este tipo de estratégia. 

 

A Exploitation consiste no desenvolvimento de rotinas de aprendizagem para 

refinar os produtos, processos e conhecimento tecnológico pré-existentes. A escolha, a 

produção, a eficiência, a selecção, a implementação e a execução caracterizam este tipo 

de estratégia. 

 

A gestão do conhecimento engloba a sua transferência e a sua criação (Sveiby, 

1996; Nonaka et al., 2000b; Buckley e Carter, 2000; Choo, 2002; Zack, 2002), no 

presente estudo serão utilizadas duas estratégias de gestão do conhecimento que reúnem 

essas características: a exploitation valoriza declaradamente a transferência de 

conhecimento na organização, e a sua difusão pela empresa, pelo contrário, a 

exploration promove fortemente a inovação e a criação de conhecimento organizacional 

novo. 

 

A estratégia de tipo Exploration, a “optimização dinâmica” (aspas no original) 

segundo Knott (2002), busca o conhecimento novo, radicalmente diferente. Esta 

estratégia exige um esforço permanente de inovação e envolve custos e riscos 

superiores. A organização segue um ritmo de investigação tão elevado, que pode não 
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chegar a colher os benefícios de cada inovação. Para buscar a adição de novas 

características, ou performance superior num produto, a organização dedica-se com 

muita energia à pesquisa e estimula a criatividade. Poderá existir um descuido com as 

capacidades necessárias para os processos diários e rotineiros da organização. 

 

Com esta estratégia de gestão de conhecimento a organização pode gerar a 

heterogeneidade e diversidade de conhecimentos organizacionais e assim maximizar o 

sucesso no longo prazo. Esta será a estratégia de gestão de conhecimento a aplicar em 

organizações que explorem novas competências para sobreviverem em ambientes 

dinâmicos (Knott, 2002). 

 

Seguir esta estratégia de gestão de conhecimento envolve custos elevados, 

aumenta o nível de risco, mas conduz a uma vantagem competitiva sustentada no longo 

prazo. Em organizações que aplicam prioritariamente esta estratégia encontramos um 

ambiente com baixa socialização dos novos membros e moderadas taxas de rotação de 

pessoal. Estas organizações alcançam sucesso em indústrias com elevados regimes de 

apropriação, geralmente têm a reputação de serem os líderes da indústria e detêm em 

seu poder os canais de abastecimento e distribuição que são críticos. Estas empresas 

necessitam recrutar, seleccionar e estimular indivíduos altamente criativos (Bierly e 

Daly, 2002). 

 

Os retornos alcançados pela aplicação da Exploration, comparados com os 

alcançados pela aplicação da Exploitation, são sistematicamente menos garantidos, 

mais distantes no tempo, e mais afastados do momento da adopção e da acção. A 
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investigação é uma actividade que tem menores resultados garantidos, maior horizonte 

temporal e efeitos mais difusos do que o desenvolvimento de produtos. Compreende-se, 

assim, que a pesquisa de novas ideias, a conquista de novos mercados e a construção de 

novas relações têm menores resultados garantidos, maiores horizontes temporais e 

efeitos mais difusos do que o desenvolvimento das existentes (March, 1991). 

 

A Exploration é uma estratégia de gestão de conhecimento que leva à criação de 

conhecimento novo para ser aplicado no desenvolvimento de novos produtos e serviços. 

Esta estratégia de gestão de conhecimento pode expandir as capacidades e o leque de 

respostas da empresa (Choo e Bontis, 2002). Quando o conhecimento na indústria está 

a mudar a um ritmo elevado, a organização necessita criar conhecimento para manter a 

sua posição competitiva, neste caso a organização aplicará uma estratégia do tipo 

Exploration (Zack, 2002). 

 

A estratégia de tipo Exploitation, a “optimização estática” (aspas no original) 

segundo Knott (2002), procura nivelar o conhecimento existente na organização, 

partilhando-o. Esta estratégia permite pequenas evoluções incrementais nos processos 

da organização, como, a título de exemplo, a redução dos custos de produção. A 

organização corre o risco da especialização desenvolvida no domínio do conhecimento 

actual não acompanhar a inovação no mercado, podendo gerar experts, ou seja, peritos, 

com capacidades obsoletas num ambiente em permanente mudança, mas esta estratégia 

maximiza o lucro no curto prazo. Com esta estratégia de gestão de conhecimento a 

organização pode originar a imobilidade de conhecimentos, retendo-os (Knott, 2002). 
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A Exploitation é uma estratégia de gestão de conhecimento que utiliza os níveis 

de conhecimento disponíveis e as capacidades presentes na organização. Esta utilização 

das capacidades existentes na organização origina a rentabilidade de curto prazo das 

empresas de serviços (Sveiby, 1997) e o sucesso em ambientes competitivos (Knott, 

2002). 

 

Uma estratégia do tipo Exploitation implica a codificação do conhecimento, de 

forma a torna-lo explícito, e, assim, promover a sua reutilização em múltiplos contextos 

e facilitar a sua recombinação com outros conhecimentos armazenados na organização 

(Choo e Bontis, 2002). As organizações podem generalizar as suas melhores práticas 

reutilizando os conhecimentos valiosos em subunidades dentro da empresa (Szulanski, 

2003).  

 

Em organizações que aplicam prioritariamente esta estratégia encontramos a 

ênfase colocado na eficiência das práticas correntes, e na promoção da flexibilidade da 

estrutura, dos sistemas e da gestão dos recursos humanos. Encontramos estas empresas 

a utilizarem ferramentas como a gestão da qualidade total e técnicas de melhoramento 

contínuo. Com esta estratégia as empresas alcançam sucesso em indústrias maduras, 

onde a eficiência e redução de custos sejam cruciais, e a inovação seja pouco comum 

(Bierly e Daly, 2002). O processo de difundir e nivelar o capital humano na 

organização cria eficiência para além da transferência de conhecimento (Hitt et al., 

2001a), e melhorias na eficiência auxiliam as organizações a obter melhores 

performances (Arend, 2003). 
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Quando os recursos de conhecimento e as capacidades excedem 

significativamente os requisitos da posição competitiva, a organização terá a 

oportunidade de explorar a sua plataforma de conhecimento dentro do seu nicho 

competitivo, ou mesmo noutros. Neste caso, a organização aplicará uma estratégia do 

tipo Exploitation (Zack, 2002). A opção por esta estratégia está associada a decréscimos 

na variabilidade da performance da empresa (March, 1991). 

 

As organizações, através de processos adaptativos, em regra, melhoram a 

Exploitation mais rapidamente do que a Exploration. As vantagens obtidas pela 

Exploitation acumulam-se. Cada melhoria na competência ao nível de uma dada 

actividade aumenta a probabilidade de recompensa pela adopção dessa actividade, 

aumentando ainda mais a competência e respectiva probabilidade de recompensa 

(March, 1991). 

 

As organizações que optam por uma das estratégias para rentabilizar a sua base 

de conhecimento, acabam por não seguir a outra. De acordo com a escolha 

organizacional, a opção tomada requer diferentes tipos de estrutura, de cultura e de 

capacidades organizacionais adequados à estratégia seguida (Bierly e Daly, 2002). Até 

o tipo de indicadores contabilísticos adoptados pode revelar a estratégia escolhida. 

Eriksen (2005) propõe que as empresas orientadas pela Exploration apresentam 

melhores performances utilizando medidas relacionadas com o futuro, e que as 

empresas orientadas pela Exploitation apresentam melhores performances utilizando 

medidas relacionadas com actividades correntes da empresa. 
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Uma vez que a Exploration tem uma orientação para o futuro, as empresas que 

sigam esta estratégia apresentam melhores performances utilizando medidas 

relacionadas com o futuro, como os indicadores de inovação e crescimento. Por seu 

lado, as empresas que adoptam uma estratégia do tipo Exploitation apresentam 

melhores performances utilizando medidas relacionadas com actividades correntes da 

empresa, como, por exemplo, o lucro corrente (Eriksen, 2005). 

 

Comparando as duas estratégias com as dimensões eficácia e eficiência, parece 

razoável sugerir duas associações: a eficácia estará mais próxima da Exploration, uma 

vez que a eficácia é “dirigida para o exterior” e beneficiará com a inovação; enquanto 

que a eficiência estará mais próxima da Exploitation, uma vez que a eficiência é 

“dirigida para o interior” e beneficiará com o refinamento de processos. 

 

March (1991), no entanto, considera que a manutenção de um equilíbrio 

apropriado entre ambas as estratégias poderá consistir no principal factor de 

sobrevivência e prosperidade. A compreensão e as escolhas necessárias ao 

compromisso entre a Exploration e a Exploitation são complicadas pelo facto das duas 

opções estratégicas variarem em valores esperados, em variabilidade, em horizonte 

temporal e no seu impacto na organização e no seu exterior. 

 

O problema do equilíbrio entre as duas estratégias de gestão do conhecimento 

está patente nas opções organizacionais que se colocam entre refinar uma solução 

existente ou inventar uma nova. É claro que a exploração de novas alternativas reduz a 

velocidade a que as funcionalidades das alternativas disponíveis são melhoradas 
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(Winter, 1997; Levinthal e March, 1981; March 1991). É também compreensível que 

melhorias nas capacidades de procedimentos já existentes tornam a experimentação de 

outros menos atractiva. Encontrar o equilíbrio desejável torna-se particularmente difícil, 

pelo facto do mesmo ocorrer a diferentes níveis do sistema: a nível individual, a nível 

organizacional e a nível do sistema social. As organizações aprendem com a 

experiência a dividir os seus recursos entre a Exploration e a Exploitation (March, 

1991). 

 

As organizações têm que dividir a sua atenção e os seus recursos entre dois tipos 

de actividades; a Exploration – a busca de conhecimento novo, de algo que virá a ser 

descoberto; e a Exploitation – o uso, utilização e desenvolvimento de algo já conhecido 

(Levinthal e March, 1993). Também segundo Lovas e Ghoshal (2000) a combinação de 

ambas as estratégias é possível. Para os autores, as organizações que apliquem as duas 

estratégias paralelamente conseguirão obter sinergias e melhores performances no 

longo prazo. Diversos autores defendem que a combinação das duas estratégias de 

gestão do conhecimento seria a opção a seguir (Knott, 2002; Ichijo, 2002; Bierly e 

Daly, 2002). 

 

Knott (2002) recolheu evidência empírica para suportar que a combinação das 

duas estratégias reforça cada uma delas. A autora defende a opção da 

complementaridade entre as duas estratégias extremas: a Exploitation (optimização 

estática) e a Exploration (optimização dinâmica). Ichijo (2002) descreve a opção dual 

como aquela que envolve a utilização de cada uma das estratégias para gerir diferentes 

categorias de conhecimento. Segundo o autor, ambas as estratégias são indispensáveis 
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para aumentar a vantagem competitiva da empresa. As organizações deveriam, assim, 

aumentar o seu capital intelectual executando as duas estratégias. Segundo Knott 

(2002), o sucesso nos ambientes competitivos envolve a Exploitation das competências 

existentes da empresa, enquanto que a sobrevivência em ambientes dinâmicos envolve 

a Exploration das novas competências. 

 

Bierly e Daly (2002) propõem a figura da empresa “aprendiz bimodal” (aspas da 

doutoranda), para aquela que aplica fortemente as duas estratégias em simultâneo. Os 

autores consideram estas organizações raras e paradoxais, uma vez que conseguem 

desenvolver novo conhecimento, radicalmente diferente e inovador, e paralelamente, 

extrair contínua e incrementalmente valor do conhecimento existente na organização. 

Segundo estes autores, a grande empresa terá vantagem sobre a pequena em ser 

“aprendiz bimodal”, uma vez que terá acesso aos recursos necessários e a uma estrutura 

complexa, capaz de gerir múltiplas sub-culturas. 

 

Também Zack (2002) adverte que as duas estratégias não são mutuamente 

exclusivas. O autor afirma que o ideal para uma empresa poderá ser o equilíbrio entre 

ambas. A Exploration permite a criação de conhecimento que poderá dirigir a empresa 

a novos mercados onde apresenta produtos inovadores, mantendo a viabilidade dos 

anteriores. A Exploitation gera financiamento para suportar os custos da inovação. A 

Exploration sem Exploitation não é economicamente sustentável no longo prazo, a não 

ser numa actividade subsidiada. A Exploitation sem Exploration pode resultar, no longo 

prazo, na exploração de conhecimento obsoleto. As organizações que conseguem 

combinar e integrar ambas as estratégias de gestão do conhecimento o autor denomina 
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de inovadoras. Não é paralela a aplicação das estratégias, estas são aplicadas em 

diferentes partes da organização, separadas temporalmente e devem ser coordenadas 

para reforçarem mutuamente os seus efeitos. 

 

No mesmo sentido, Tallman (2001) localiza a geração de rendas das duas 

estratégias em diferentes momentos no tempo: a Exploitation gera rendas no presente, 

pelo contrário, a Exploration origina capacidade de gerar rendas no futuro. É visível a 

atenção atribuída por inúmeros autores a ambas as estratégias de gestão do 

conhecimento e o interesse demonstrado no desenvolvimento do seu estudo. Crossan e 

Hulland (2002) assumem a existência de uma tensão entre a Exploration e a 

Exploitation inerente à gestão estratégica, mas reconhecem que tem sido dada uma 

atenção predominante ao confronto entre exploração e inovação na investigação da 

gestão do conhecimento. 

 

Crossan (2004) considera que equilibrar a tensão entre a Exploration e a 

Exploitation tem implicações importantes na aprendizagem organizacional. “Uma 

empresa que gere a aprendizagem organizacional bem é aquela que está apta a 

desenvolver ideias novas e inovadoras, mas também institucionalizar e levar a 

aprendizagem aos indivíduos e aplicá-la na organização” diz-nos a autora. Uma vez que 

a Exploration e a Exploitation são conceitos independentes será razoável aventar que 

poderão existir organizações que seguem simultaneamente ambas as estratégias. 

 

A estratégia de gestão de conhecimento de tipo Exploration permite a 

descoberta de novas oportunidades e, em paralelo, o potencial para a Exploitation. O 
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precursor da Exploration é simplesmente o desejo de descobrir algo novo. Já o 

precursor da Exploitation é a existência de um conjunto de recursos, activos e 

capacidades no controlo da organização. A Exploitation depende de Exploration 

anterior (Rothaermel e Deeds, 2004). 

 

Durante os primeiros estágios de desenvolvimento de um novo produto, a 

empresa procura oportunidades novas de criação de riqueza. Durante este período de, a 

pesquisa exploratória envolve investigação básica, invenção, risco, e a construção de 

novas capacidades com o objectivo de desenvolver conhecimento, ou capacidades 

novos que a empresa poderá utilizar subsequentemente para criar valor (Cohen e 

Levinthal, 1990). 

 

Uma vez adquiridos pela Exploration o conhecimento e as aptidões 

potencialmente criadores de valor, a empresa então opta por actividades de 

Exploitation. O modelo Exploration-Exploitation implica então uma sequência de 

utilização destes processos pelas organizações (Rothaermel e Deeds, 2004). A 

Exploitation não pode, por definição, existir sem Exploration anterior (March, 1991; 

Rothaermel e Deeds, 2004). 

 

Na realidade, muitas empresas dedicam-se às duas actividades simultaneamente 

pois elas conseguem gerir projectos paralelos em diferentes estádios dos processos de 

desenvolvimento do produto. Ainda assim, de um ponto de vista teórico o modelo 

Exploration-Exploitation implica que a utilização de uma habilidade organizacional 
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(Exploitation) corrente deverá ter sido desenvolvida num período de tempo anterior 

(Exploration) (Rothaermel e Deeds, 2004). 

 

Finalmente, apresentamos um modelo de gestão estratégica do conhecimento, 

aquele proposto por Nonaka e Takeuchi em 1995 (Nonaka e Takeuchi, 1995). A Espiral 

da Evolução da Conversão de Conhecimento dos autores que, esquematicamente, se 

traduz numa matriz, descreve o processo de transferência, partilha e criação de ideias e 

imagens entre colaboradores de uma organização, sendo repetidamente encontrada na 

literatura (Nonaka e Konno, 1998; Nonaka et al., 2000a; Nonaka et al., 2000b; Nonaka 

et al., 2001; Nonaka, 2002; Umemoto, 2002). Segundo estes autores, a gestão do 

conhecimento gera-se estimulando a partilha de conhecimentos aplicados, e de 

experiências pessoais, e com a criação de uma base de conhecimento comum. 

Ontologicamente, o conhecimento cumpre um trajecto circular permanente, sendo que, 

o sujeito que conhece é, sucessiva e alternadamente, individual e colectivo. Seguindo o 

percurso da espiral, o conhecimento circula alternadamente nas suas formas tácita e 

explícita (Nissen e Levitt, 2002). 

 

A criação de conhecimento organizacional é um processo sem fim que se supera 

continuamente. A Espiral emerge quando a interacção entre o conhecimento tácito e o 

conhecimento explícito é elevada de forma dinâmica de um nível ontológico inferior 

para um nível ontológico superior. Este movimento repetido perpetua-se nos 

indivíduos, nos departamentos e nas organizações, forma a Espiral e o processo pode 

começar de novo (Nonaka et al., 2003). A organização cria conhecimento novo através 

da síntese da dicotomia aparentemente oposta dos componentes: conhecimento 
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explícito e tácito. O processo dialéctico é contínuo e dinâmico, reconciliando e 

transcendendo os opostos (Takeuchi e Nonaka, 2003a). A espiral emerge da evolução 

tese-antítese-síntese (Takeuchi e Nonaka, 2003b). 

 

As três proposições da dialéctica sobre os opostos (interdependência, inter 

penetração e unidade) também se aplicam neste modelo de gestão do conhecimento: os 

opostos não são realmente opostos, motivo pelo qual os autores utilizam expressões 

como “aparentemente opostos” ou “parecendo opostos” (aspas no original) (Takeuchi e 

Nonaka, 2003b). O pensamento dialéctico que está na base do modelo aprecia os 

paradoxos e aceita conceitos aparentemente contraditórios. Assim, a criação do 

conhecimento nasce do que aparenta ser de natureza oposta; o conhecimento tácito e 

explícito, e tenta sintetizá-los, transformando-os e unificando-os para transcender a 

realidade existente (Takeuchi e Nonaka, 2003b). 

 

O termo japonês para este local de criação e troca de conhecimento é ba. Ba é a 

plataforma onde se concentram os recursos, onde os conhecimentos individuais e 

colectivos se integram numa comunhão. Este local funciona como uma forma de 

reconhecimento do indivíduo na organização, um contexto comum, um espaço 

partilhado, uma incubadora de conhecimento. Este é um espaço mental, mais que um 

espaço físico. O ba pode ser um espaço físico (escritório, sala de reuniões, sala de 

convívio, sala de criatividade, sala de concentração, sala do bar), um espaço virtual (E-

mail, teleconferências, debates em rede interna), um espaço mental (experiências, ideias 

e objectivos partilhados), ou alguma combinação destes (Umemoto, 2002; Nonaka et 

al., 2003). 
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A linguagem figurativa, o simbolismo e as metáforas podem criar essa 

plataforma (Nonaka, 1991). O indivíduo entra num ba quando desenvolve esta prática 

de partilha em grupo. A organização deveria funcionar como o ba dos grupos. 

Participar num ba envolve transcendência, libertação da perspectiva pessoal limitada, 

para participar numa síntese mágica de racionalidade e intuição, produzindo valor para 

a organização através da criatividade. Alcançar o melhor dos dois universos – o 

transcendente e o analítico racional – é o objectivo pleno dos ba’s. 

 

O ba é o contexto em que o conhecimento partilhado, criado e utilizado, 

reconhecendo o facto que ele necessita de um contexto para existir. O aspecto mais 

importante do ba é a interacção, isto é, ele próprio é conhecimento, mais do que espaço 

físico que reúne conhecimento e indivíduos. O ba é também uma grelha de trabalho na 

qual o conhecimento é activado com recurso. Como o conhecimento é intangível, não 

tem fronteiras e é dinâmico, a sua utilização requer a sua concentração num 

determinado espaço e tempo. Desta forma, o ba é uma plataforma de concentração dos 

activos de conhecimento da organização, recolhendo e integrando o conhecimento. 

 

Esta Espiral da Evolução da Conversão de Conhecimento é, abreviadamente, 

conhecida como o modelo SECI (Nonaka et al., 2000a; Umemoto, 2002; Nonaka et al., 

2003): S – socialização; E – externalização; C – combinação, e I – internalização. 

 

A socialização consiste na partilha cara-a-cara de conhecimento tácito entre 

indivíduos da organização, colegas ou subordinados. A partilha de experiências 
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pessoais e reflexões sobre experiências de outros. Na prática, este momento envolve 

proximidade entre os indivíduos, circulação dentro da organização, interacção directa, 

comunicação, acumulação de conhecimento tácito, confiança e transferência de 

conhecimento tácito. Aqui se encontra a origem do ba. 

 

Nas organizações, o contributo deste modelo para a gestão do conhecimento 

pode traduzir-se na disponibilidade de espaços e tempo de comunicação entre 

colaboradores, fora das agendas formais de reuniões. O estímulo para estes momentos 

pode residir no conforto de uma zona criativa, com material disponível para os 

colaboradores gerarem ideias.  

 

A externalização requer um esforço de tradução do conhecimento tácito 

individual em formas compreensíveis que possam ser apreendidas por outros. Nesta 

fase cada indivíduo transporta para o grupo o seu contributo pessoal, passando o 

colectivo a deter um património próprio de conhecimento. Na prática, esta fase é 

suportada pela articulação do conhecimento tácito e sua posterior conversão em 

conhecimento explícito através de imagens, palavras, conceitos, figuras, metáforas, 

analogias, inter alia. Os modelos mentais dos indivíduos são convertidos em termos e 

conceitos comuns, assiste-se ao predomínio do diálogo e da reflexão no ba. 

 

Nas organizações, o contributo deste modelo para a gestão do conhecimento 

pode traduzir-se na disponibilidade de aceitação dos contributos pessoais, integrando-os 

no património de conhecimento da organização. O estímulo para esta actuação pode 
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residir em painéis nas instalações, ou um jornal interno, para divulgar as ideias dos 

colaboradores, e a aceitação e integração de sugestões. 

 

A combinação envolve a conversão de conhecimento explícito em formas mais 

complexas. Os processos de comunicação, difusão, sistematização e aplicação de 

conhecimento explícito e informação tornam-se fundamentais. Esta forma complexa de 

conhecimento poderá ser reunida sob a forma analógica ou digital. Na prática, neste 

momento o grupo poderá recorrer a alguma forma de conhecimento externo e combiná-

lo com aquele que se encontra reunido no seu interior. Nesta fase podem ser realizadas 

reuniões para divulgar conhecimento do grupo a terceiros, ou seja, torná-lo mais 

utilizável por outros na organização, o resultado poderá ter a forma de um novo produto 

ou serviço. Assiste-se à colaboração no ba, através da reunião, da transferência e da 

edição de conhecimento explícito. 

 

Nas organizações, o contributo deste modelo para a gestão do conhecimento 

pode traduzir-se na disponibilidade de meios para comunicar conhecimento explícito. 

Ao nível interno, reunindo contributos de vários colaboradores que podem até trabalhar 

em instalações muito distantes. Externamente, dando condições de acesso (físicas e 

temporais) para os colaboradores fazerem pesquisa, procurando o conhecimento que 

necessitam. O estímulo para a partilha e a reunião do conhecimento poderá ser a 

identificação e reconhecimento dos colaboradores que contribuíram para a elaboração 

dos produtos finais (documentos, projectos, processos, produtos, serviços). 
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A internalização de conhecimento recém-criado é a conversão de conhecimento 

explícito da organização em conhecimento tácito da mesma. Este passo requer a 

colaboração de cada indivíduo, enquanto parte de uma organização, na detecção e 

retenção de conhecimento tácito. Será necessário que os indivíduos se identifiquem nos 

grupos e obtenham assim acesso ao verdadeiro conhecimento da organização. Na 

prática, esta fase transfere conhecimento explícito da organização para acções e rotinas 

assimiladas pelos indivíduos, o que poderá envolver a adopção de novos conceitos, 

métodos, ou estratégias. A aprendizagem e a aquisição de conhecimento tácito novo 

decorrem da materialização do conhecimento explícito. Exercitando o ba alcança-se a 

conversão do conhecimento explícito em conhecimento tácito, através da acção e da 

prática, utilizando a simulação e as experiências. 

 

Nas organizações, o contributo deste modelo para a gestão do conhecimento 

pode traduzir-se na disponibilidade de programas de formação e simulação, ou outras 

ferramentas, para transmitir aos indivíduos o conhecimento explícito da organização. 

Após a introdução desse conhecimento em rotinas, regras e valores, ele permanecerá na 

organização na sua forma tácita. O estímulo para esta assimilação poderá ser o 

sentimento de pertença ao grupo e a identificação com os valores e o prestígio da 

organização. 

 

Percorrendo os quatro quadrantes da matriz no tempo num processo dinâmico 

de conversão de conhecimento, acompanhamos o processo através do qual os 

colaboradores desenvolvem elos entre si, entre grupos, e de todos para com a 
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organização. Este ambiente nas organizações é um verdadeiro ninho de conhecimento. 

A representação gráfica desta espiral encontra-se na Figura 1. 

 

Figura 1. Representação gráfica do modelo SECI. 
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Fonte: Nonaka e Konno, 1998. 

 

de conhecimento surge da interacção entre conhecimento tácito e 

e colectivo. Os factores que determinam a taxa de conversão na 

do conhecimento, a forma organizacional, o sistema de incentivos, 

organizacionais e a liderança (Nonaka et al., 2000b). 
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Podemos tentar estabelecer um paralelismo entre as duas componentes que 

March (1991) identifica na aprendizagem organizacional e que reflectem duas 

estratégias de gestão de conhecimento – Exploration e Exploitation, e o Modelo SECI 

de Nonaka e Takeuchi (1995). 

 

A Exploration estará presente na geração de novo conhecimento. Estão aqui 

reunidas a “socialização” e a “externalização” do modelo SECI de Nonaka e Takeuchi 

(1995). Desta forma, será razoável identificar na Exploration a existência de 

movimentos que geram conhecimento novo na organização. Estes movimentos partem 

do nível individual para o nível colectivo (Nonaka e Konno, 1998), convertem 

conhecimento tácito em conhecimento explícito (Nonaka et al., 2001). 

 

Podemos associar a Exploration à dupla “socialização” e “externalização” pois 

estas reúnem a acumulação de informação sobre vendas e produção, e a partilha de 

experiências com fornecedores e clientes. A recolha de ideias dentro e fora da 

organização, para buscar novas estratégias e oportunidades de mercado. A promoção do 

diálogo essencial e criativo, a utilização de metáforas para alimentar a criação de 

conceitos. Assistimos à acumulação e à transferência de conhecimento tácito e à sua 

explicitação. Testemunhamos a recolha de informação intra e extra-organizacional, 

(Nonaka et al., 2001). 

 

A Exploitation estará reflectida na troca e difusão do conhecimento, e na sua 

integração nos sistemas de conhecimento existentes. Podemos encontrar aqui reflectidas 

a “combinação” e a “internalização” do modelo SECI de Nonaka e Takeuchi (1995). 
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Assim, podemos considerar que a Exploitation poderá ser associada a movimentos que 

distribuem o conhecimento na organização. Estes movimentos partem do nível 

colectivo para o nível individual (Nonaka e Konno, 1998), convertem conhecimento 

explícito em conhecimento tácito (Nonaka et al., 2001). 

 

Podemos associar a Exploitation à dupla “combinação” e “internalização” pois 

estas reúnem o planeamento de estratégias e de operações com base na literatura e na 

simulação em computadores. A elaboração de manuais, de documentos e de bases de 

dados que reúnem dados de gestão e informação técnica. Os gestores apresentam em 

exposições formais os conceitos acabados de criar. Assistimos à busca e à partilha dos 

valores e pensamentos na organização, a partilha da visão da gestão através da 

comunicação com todos os elementos da organização. Os gestores promovem o 

benchmarking e um espírito de desafio dentro da organização, partilham os resultados 

dentro dos departamentos, promovem as equipas multifuncionais. Verifica-se a 

integração, síntese, processamento e disseminação de conhecimento, a experiência 

pessoal de aquisição de conhecimento real e virtual (Nonaka et al., 2001). 

 

Outros autores identificam a existência de duas estratégias básicas para a gestão 

do conhecimento: a codificação e a personificação, que se traduzem em duas 

abordagens, “pessoas – documentos” e “pessoas – pessoas”, respectivamente (Gordon, 

1999; Hansen et al., 2001). A escolha estratégica da empresa pode combinar ambas as 

opções, sendo que, uma deve dominar (Gordon, 1999; Hansen et al., 2001). Uma 

abordagem semelhante apresenta Sveiby (Sveiby, 2001a) quando identifica duas 

plataformas de gestão do conhecimento, a tecnologia (conhecimento = objecto), e as 
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pessoas (conhecimento = processo). Encontramos, ainda, na literatura sobre as 

estratégias de gestão do conhecimento, aquelas que se dedicam a aspectos particulares 

da gestão deste recurso tão importante da organização, como é o caso das estratégias de 

aquisição de conhecimento (Deeds, 2003; Pulakos et al., 2003; Davis-Blake e Hui, 

2003), ou as estratégias de retenção de conhecimento (Oldham, 2003; Lawler III, 2003; 

Maurer et al., 2003). 

 

A tipologia de estratégias de conhecimento que este estudo vai utilizar é aquela 

que considera duas grandes estratégias de gestão do conhecimento: a Exploration e a 

Exploitation (March, 1991), também considerada e seguida por outros autores (Lovas e 

Ghoshal, 2000; SubbaNarasimha, 2001; Choo e Bontis, 2002; Zack, 2002; Bierly e 

Daly, 2002; Knott, 2002; Ichijo, 2002), pois permitirá uma forma de operacionalizar as 

variáveis necessária para desenvolver a pesquisa que a investigação se propõe 

desenvolver. 

A aprendizagem organizacional 

Neste título sobre a aprendizagem organizacional, procuraremos clarificar o 

conceito, apontar as dificuldades que ela envolve e, especialmente, fazer o paralelismo 

com o subtítulo imediatamente anterior: estratégias de gestão do conhecimento. Neste 

título apresentaremos a revisão de literatura relevante sobre a aprendizagem 

organizacional, porque utilizaremos a contribuição fundamental deste tema na 

construção das variáveis latentes utilizadas na investigação. Teremos oportunidade de 
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analisar a bibliografia que nos conduz através da ligação entre a aprendizagem 

organizacional e a performance empresarial. 

 

A revisão de literatura sobre os aspectos cognitivos e de fenómeno social da 

aprendizagem organizacional será o testemunho que a publicação científica sobre este 

tema recebe diversas influências teóricas, da sociologia, à psicologia social, passando 

pela antropologia, ou pela história. A economia e os estudos da gestão também estão, 

por vezes, próximos da aprendizagem organizacional, como teremos possibilidade de 

ver reflectido na literatura. O esforço de realizar uma abordagem multidisciplinar da 

aprendizagem organizacional procura cumprir com robustez a pretensão ambiciosa de 

reunir uma revisão de literatura ampla. Como verificaremos, a pesquisa no domínio da 

aprendizagem organizacional não é livre de dificuldades e limitações Terminaremos 

apresentando as dinâmicas da aprendizagem organizacional e a problemática da sua 

mensuração. 

 

Todas as empresas constituem sistemas de aprendizagem. Todas elas 

apresentam processos e estruturas, formais e informais, de aquisição, partilha e 

utilização de conhecimentos e competências. Todas as organizações realizam alguma 

forma de aprendizagem colectiva como parte do seu desenvolvimento. A natureza da 

aprendizagem e a forma como ela ocorre é determinada pela cultura (ou sub-culturas) 

da empresa. A cadeia de valor de uma empresa é do domínio da aprendizagem 

integrada (Nevis et al., 1995). 
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A aprendizagem organizacional e a criação de conhecimento são processos que 

têm sido concebidos de diversas formas (Antal et al., 2003). A dimensão e a 

heterogeneidade de contribuições tornam necessário descrever o conceito de 

aprendizagem organizacional de diferentes perspectivas. A divergência entre as 

diferentes perspectivas tem aumentado e ainda não encontramos um modelo analítico, 

ou conceptual, único e comum, que sirva de grelha de trabalho para investigação dos 

académicos na (Pawlowsky, 2003). 

 

A aprendizagem organizacional é um fenómeno social, a aprendizagem de cada 

um dos indivíduos depende do conhecimento detido pelos outros membros da 

organização (Figueiredo, P. 2003). A interacção social nos grupos facilita não só a 

comunicação e coordenação, como a aprendizagem (Kogut e Zander, 1996). Os 

colaboradores necessitam de oportunidades de partilhar e aprender em grupos (Saint-

Onge e Armstrong, 2004). A aprendizagem é uma expectativa dos colaboradores, cada 

um deles tem o direito de aprender e são responsáveis pela sua aprendizagem e por 

partilhá-la. A tecnologia poderá conceder acesso equitativo a oportunidades de 

aprendizagem dos colaboradores, pois a melhor aplicação da aprendizagem é no 

trabalho e ela é parte integral da melhoria contínua dos resultados (Saint-Onge e 

Armstrong, 2004). 

 

A ligação entre aprendizagem e capital intelectual é muito próxima e 

considerada na literatura nos dois sentidos. O capital intelectual é um factor de 

orientação da aprendizagem, no sentido em que se refere a valores e práticas que 

reflectem “onde” a aprendizagem é produzida e a “natureza” do que é aprendido (aspas 
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no original) (Nevis et al., 1995; Cegarra-Navarro e Rodrigo-Moya, 2005). Por outro 

lado Falk e Charritos (1998) e Cegarra-Navarro e Rodrigo-Moya (2005) consideram 

que o capital intelectual é produto da aprendizagem grupal. 

 
 

O significado, a compreensão e a aprendizagem são definidos relativamente a 

um contexto de acção, e não a estruturas auto-limitadas e abstractas. A aprendizagem 

através da identificação com a organização é mais poderosa do que as tentativas de 

“ensinar” (aspas no original) os indivíduos através de incentivos. A aprendizagem está 

situada numa identidade, e por isso se torna tão difícil desaprender (Kogut e Zander, 

1996). 

 

A aprendizagem organizacional foi definida por Miller como a aquisição de 

conhecimento pelos actores (indivíduos e grupos), quando estes podem, e estão 

disponíveis, para aplicá-lo na tomada de decisão, ou para influenciar outros na 

organização (Miller, 1996). O conceito de organização tem evoluído. A pesquisa no 

âmbito do paradigma tradicional tratava a aprendizagem como um processo 

essencialmente focado na aquisição, distribuição e armazenagem do conhecimento na 

memória. A pesquisa conduzida dentro do novo paradigma da criação de conhecimento, 

recentemente desenvolvido, estuda a forma da organização processar informação e 

gerar conhecimento (Antal et al., 2003). 

 

A dimensão ontológica da aprendizagem organizacional (o sujeito que aprende) 

aparece repetidamente repartida em dois níveis, um individual e um colectivo. Teremos 
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oportunidade de apresentar correntes científicas que consideram um e o outro, mas 

existe o reconhecimento da coexistência da aprendizagem organizacional nos dois 

níveis. March (1991) apresenta a aprendizagem mútua, considerando que ambos, a 

organização e o indivíduo, aprendem: o conhecimento organizacional é difundido aos 

indivíduos através variadas formas de instrução, doutrina, ou exemplificação. 

Simultaneamente, segundo o autor, o código organizacional adapta-se às crenças dos 

colaboradores. Desta forma, a aprendizagem mútua traz consequências para o indivíduo 

e para a organização no seu todo.  

 

Existem diversas definições e conceptualizações sobre a aprendizagem 

organizacional e não existe uma concordância universal quanto ao fenómeno, no 

entanto, a maioria dos investigadores considera que a aprendizagem organizacional é o 

produto do envolvimento dos membros da organização na interacção e partilha de 

experiências e de conhecimento. Esta forma partilhada de conhecimento é maior do que 

a simples soma das aprendizagens individuais. Assim, a aprendizagem individual é 

condição necessária, mas não suficiente, para ocorrer a aprendizagem organizacional. A 

informação distribuída pelos membros da organização é partilhada e interpretada de 

forma organizacional, diferenciando a aprendizagem individual da organizacional: a 

aprendizagem individual é essencialmente um processo cognitivo, enquanto que a 

aprendizagem organizacional é um essencialmente um processo social (Tetrick e Da 

Silva, 2003). 

 

Existe um argumento muito utilizado que defende que a aprendizagem 

organizacional é uma forma particular de aprendizagem desenvolvida nas organizações 
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por indivíduos chave, associada a subsequentes mudanças organizacionais (Cook e 

Yanow, 1995). Estudos antropológicos verificaram que estes indivíduos aprendem para 

ensinar o resto da população. Este fenómeno está muitas vezes associado a programas 

de modernização (Czarniawska, 2003). 

 

Outra abordagem da aprendizagem organizacional considera que as 

organizações aprendem porque apresentam capacidades que são idênticas, ou 

equivalentes, àquelas que os indivíduos possuem e que lhes permite aprenderem. Estas 

posições consideram a organização como se tratasse de um indivíduo. Ainda que 

diferentes, ambas tratam da questão de uma perspectiva comum: a natureza da 

aprendizagem organizacional, implícita ou explicitamente, é associada ao significado 

da aprendizagem individual. Estabelece-se, desta forma, uma ligação entre 

aprendizagem organizacional e teorias da cognição. Assim, esta orientação é 

denominada “perspectiva cognitiva” da aprendizagem organizacional (aspas no 

original) (Cook e Yanow, 1995). 

 

A perspectiva cognitiva apresenta a fragilidade de estar muito próxima das 

teorias de cognição individual que são controversas complexas e múltiplas. Assim, 

levanta-se um conjunto de críticas: relativas ao aspecto ontológico de considerar a 

organização como uma entidade cognitiva, sobre a complexidade do fenómeno, 

referentes à dificuldade de verificar se a aprendizagem organizacional é comparável à 

aprendizagem individual e dirigidas à associação que se faz da aprendizagem 

organizacional com a mudança organizacional (Cook e Yanow, 1995). 
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 Essa é a convicção de Petersen e outros autores (2004) ao estabelecerem dois 

modos de aprendizagem associados a duas formas de mudança organizacional. Os 

autores definem um paralelismo entre Exploitation e mudança incremental. 

Caracterizando esta forma de aprendizagem e mudança como de melhoria, contínua, 

cumulativa, em progresso, emergente, evolucionária, bottom-up, não intencional, e 

adaptativa. Os mesmos autores um paralelismo entre Exploration e mudança radical. 

Caracterizando esta forma de aprendizagem e mudança como de inovação, episódica, 

disruptiva, não permanente, planeada, revolucionária, top-down, intencional, estratégica 

(Petersen et al., 2004). 

 

Desde da obra de Cyert e March (1963), que primeiro utilizou a expressão 

“aprendizagem organizacional” (Pawlowsky, 2003), e especialmente a partir da obra do 

trabalho de Argyris e Schön (1978), o conceito tem sido utilizado de formas diferentes 

e em diversas disciplinas (Pawlowsky, 2003). A quantidade de literatura que tem 

surgido nas passadas duas décadas é enorme (Pawlowsky, 2003). Na passada década 

assistimos ao aparecimento de literatura que estabelece uma ligação entre competências 

organizacionais e a performance competitiva da organização. Paralelamente a esta ideia 

foi renovado o interesse no conceito de aprendizagem organizacional. Enquanto que 

este conceito fascina desde há muito os teóricos organizacionais, a proposição que a 

vantagem competitiva deriva das capacidades e competências específicas da empresa, 

tornou-o um aspecto fundamental nos domínios da estratégia competitiva e do 

comportamento organizacional (Pisano, 2000). Os autores desenvolvem trabalhos onde 

procuram associar a aprendizagem organizacional à performance da empresa (e.g. 

Ambler e Styles, 2002). 
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O domínio da gestão estratégica tem constituído um campo fértil para os 

investigadores que procuram perspectivas de análise das questões chave para atingir o 

sucesso empresarial. Uma das perspectivas possíveis é a aprendizagem organizacional, 

como identificado por Mintzberg e outros autores (Mintzberg et al., 1998). Esta 

abordagem será muito válida, uma vez que a aprendizagem organizacional poderá ser a 

única vantagem competitiva sustentável (Geus, 1988). 

 

Um tema encontrado com frequência na literatura da gestão é a necessidade de 

um conceito de mudança organizacional adequado a um ambiente empresarial 

turbulento e complexo. A gestão é confrontada não só com novas combinações e 

padrões de variáveis antigas, como também com mudanças na lógica dos negócios e 

dos activos com que eles utilizam. A inovação, o crescimento e os ganhos de 

produtividade, não resultarão da separação das tarefas no fluxo de trabalho das 

operações conhecimento-intensivas, mas da integração e combinação do conhecimento 

para desenvolver novas ideias e soluções, através de processos de resolução de 

problemas. Assim, um dos maiores desafios para a gestão é a compreensão do papel do 

conhecimento e da aprendizagem para a mudança organizacional e o sucesso 

empresarial (Pawlowsky, 2003). 

 

Em diversos modelos de aprendizagem organizacional as mudanças externas à 

organização são apontadas como deflagradoras da necessidade de aprendizagem. Os 

valores socioeconómicos estão a mudar significativamente em muitos países, tornando 

essencial que as organizações adquiram e mantenham uma habilidade significativa para 
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percepcionar as necessidades dos seus múltiplos stakeholders internos e externos. Os 

movimentos sociais que se formam em torno de determinadas questões pressionam a 

organização para aprender sobre as respectivas matérias. Seria um erro considerar que 

mudanças no ambiente provocam respostas passivas da organização. Essas respostas 

podem até envolver desenvolvimentos na tecnologia, ou nos mercados, quando estão 

envolvidas organizações com sistemas de aprendizagem activamente geridos (Antal et 

al., 2003). 

 

Um objectivo principal dos estudos económicos é ajudar a compreender a 

inovação e a mudança. É, assim, surpreendente observar como economistas não 

conseguiram desenvolver uma abordagem coerente para a principal forma como os 

indivíduos inovam e geram mudança: a aprendizagem. Negligenciar a aprendizagem 

nos estudos económicos decorre, em parte, do facto destes se basearem em pressupostos 

teóricos sobre o comportamento e o processo de tomada de decisão dos agentes 

económicos. Estes são perfeitamente racionais e capazes de responder de forma óptima 

e instantânea a mudanças de condições (Boerner et al., 2003). 

 

As organizações não conseguem criar conhecimento, só os indivíduos o 

conseguem (Lahti e Moilanen, 2004). Rigorosamente, só os indivíduos possuem a 

capacidade de criar conhecimento, mas as organizações fornecem o contexto onde a 

aprendizagem ocorre (Boerner et al., 2003). A aprendizagem organizacional decorre, 

por definição, no contexto organizacional, onde encontramos factores e condições que a 

modelam (Antal et al., 2003). A aprendizagem envolve capacidades organizacionais e 

individuais (Teece et al., 1997). A aprendizagem e a criação de conhecimento são 
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accionadas, ganham forma e são limitadas pela constituição social das organizações em 

que ocorrem (Child e Heavens, 2003). 

 

A estrutura dos papeis, interesses e poderes dos diferentes elementos 

organizacionais geram paradoxos e tensões que originam dinâmicas com impacto nos 

processos de aprendizagem. Estas dinâmicas associadas à identificação social que cada 

elemento da organização libertam emoções fortes. Consequentemente, as organizações, 

por vezes, não aprendem com experiências passadas relevantes, sejam sucessos ou 

falhas (Antal et al., 2003). Os sucessos e falhas podem, contudo, constituir factores que 

condicionam a aprendizagem das organizações (Starbuck e Hedberg, 2003) ou as 

emoções dos colaboradores (Scherer e Tran, 2003).  

 

 Encontramos na literatura diversos autores que se dedicam a identificar factores 

externos à organização que fazem deflagrar a aprendizagem organizacional. As 

mudanças dos valores sócio-económicos (von Rosenstiel e Koch, 2003), os movimentos 

sociais e os grupos de interesses (Kädtler, 2003), os processos de transformação política 

(Merkens et al., 2003), os sinais do mercado (Stopford, 2003) e a visão tecnológica e o 

seu desenvolvimento (Dierkes et al., 2003) são exemplos desse corpo de bibliografia. 

Estas influências externas capazes de promoverem a aprendizagem no interior das 

organizações confirmam que a organização é um sistema aberto, também relativamente 

à sua faceta de unidade social que aprende. 

 

 A abordagem que os sociólogos fazem da aprendizagem não é como algo que se 

passa nas mentes dos indivíduos, mas sim, algo produzido e reproduzido nas relações 
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sociais dos indivíduos, quando eles participam na sociedade. O estudo da aprendizagem 

revela o uso intencional do conhecimento aplicado às situações. A aprendizagem nas 

organizações não é somente uma forma de adquirir conhecimento na prática, mas 

também de mudar e perpetuar o conhecimento, e de produzir e reproduzir a sociedade 

(Gherardi e Nicolini, 2003).  

 

 Aceitando uma postura pós-moderna poderemos considerar que a contribuição 

sociológica para o domínio da aprendizagem organizacional é, sinteticamente, 

construída socialmente por onze posições discursivas, ou narrativas analíticas, com 

origem em cinco tradições sociológicas (Gherardi e Nicolini, 2003): 

 

 A tradição sociológica do conflito contribui com três narrativas relativas à 

aprendizagem organizacional: como ideologia de grupos de poder específicos; como 

política de mobilização de recursos de poder e conflito, e como tentativa de gestão da 

tensão entre racionalidade formal e substancial. 

 

 A tradição racional-utilitária oferece também três posições relativas à 

aprendizagem organizacional: como busca guiada pelo problema; como activadora de 

uma rede de trocas, e como uma ecologia da aprendizagem. 

 

 A tradição de Durkheim, em consideração pelos trabalhos decorrentes e 

inspirados na sua obra, propõe duas narrativas relativas à aprendizagem organizacional: 

como variável dependente, e como forma de socialização a códigos culturais 

específicos. 
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 A tradição microinteraccionista sugere também duas posições relativas à 

aprendizagem organizacional: como transmissão de conhecimento dentro de 

comunidades ocupacionais, e como rótulo produzindo e produzido pela realidade social 

construída. 

 

 Finalmente, a “tradição” pós-moderna (aspas no original) que apresenta a 

narrativa da aprendizagem organizacional como prática discursiva. 

 

 Ainda que o conceito de aprendizagem organizacional não apareça muitas vezes 

na literatura da antropologia, a narrativa é comum aos dois domínios. Este é um método 

de circular informação e condiciona a aprendizagem. Uma parte da aprendizagem 

organizacional acontece através da circulação de histórias. Existem outros pontos em 

que a antropologia e a aprendizagem organizacional se aproximam (Czarniawska, 

2003): 

 

 A palavra organização, tradicionalmente utilizada nas ciências sociais como 

atributo ou actividade, na forma adjectiva “organizado”, começa a ser utilizada na 

literatura desde a década de 1960’s como unidade. Estas unidades são sistemas abertos, 

em analogia com as “culturas” que a literatura da antropologia começou a apresentar 

sensivelmente no mesmo momento. A aproximação acontece com a “cultura 

organizacional” (todas as aspas no original). Os investigadores das organizações 

seguem os antropologistas e utilizam as culturas e não as organizações como objectos 

de estudo e ganham legitimidade para entrarem na literatura da antropologia. 
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 Um segundo ponto que constitui a ponte entre a antropologia e a aprendizagem 

organizacional é a concepção das organizações como processos e não como estruturas. 

Na teoria organizacional esta perspectiva existia, mesmo antes do trabalho de Weick de 

1979. Na antropologia ela foi muito útil para a redefinição de organização que Wolf 

apresentou em 1994. 

 

 O conceito de aprendizagem aparece principalmente na literatura da 

antropologia cognitiva, ou psicológica, associado a indivíduos, e não a grupos. Na sua 

dimensão colectiva, a mudança social foi conceptualizada por uma corrente dentro da 

antropologia: o evolucionismo (Czarniawska, 2003). 

 

Numa perspectiva psicológica, a aprendizagem consiste num processo através 

do qual ocorrem mudanças relativamente permanentes no comportamento potencial em 

resultado da experiência. As teorias comportamentais clássicas mais relevantes são as 

do condicionamento e aprendizagem instrumental, segundo as quais, os novos 

comportamentos são adquiridos através da formação de associações entre estímulos e 

reacções, ou reacções e consequências (Maier et al., 2003).   

 

Surgem continuamente programas de melhoria e aperfeiçoamento 

organizacional. Estes programas proliferam pois as organizações ambicionam 

melhorarem e ganharem. Contudo, infelizmente, os casos de fracasso superam os 

sucessos, e as taxas de melhoria permanecem baixas. Isto acontece porque as 
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organizações não conseguem compreender algo básico: antes das pessoas e das 

organizações melhorarem, elas têm que aprender (Garvin, 1998).  

 

O sucesso competitivo depende da aprendizagem, mas a maioria das pessoas 

não sabe como aprender (Argyris, 1998). Os programas de formação e desenvolvimento 

são, geralmente, utilizados para promover a aprendizagem organizacional. Estes visam 

aumentar o capital de conhecimento da organização. Muitos destes programas 

asseguram que os colaboradores tenham à sua disposição o conhecimento explícito 

mais actualizado nas suas respectivas áreas de especialização (DeNisi et al., 2003). No 

entanto, reduzida atenção tem sido dedicada ao estudo da contribuição dos diferentes 

tipos de elementos na organização para a aprendizagem e criação de conhecimento 

(Antal et al., 2003). 

 

Os agentes da aprendizagem organizacional são os elementos da organização 

(Antal et al., 2003), os indivíduos (Friedman, 2003), mas também as práticas, como a 

liderança (Sadler, 2003), ou os grupos, como as mesas da direcção (Tainio et al., 2003), 

os sindicatos de trabalhadores (Drinkuth et al., 2003), ou os consultores (Antal e 

Krebsbach-Gnath, 2003). 

 

“As organizações podem aprender?”, não se trata de uma pergunta 

epistemológica sobre as capacidades cognitivas da organização, mas uma questão 

empírica sobre as acções da organização, para a qual a resposta é, sim (aspas no 

original) (Cook e Yanow, 1995). Os agregados sociais possuem mais conhecimento do 

que os indivíduos. Os grupos são superiores aos indivíduos na quantidade total de 
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informação que podem armazenar. Contudo, dentro de uma organização o 

conhecimento pode encontrar-se distribuído de forma desigual entre diferentes grupos e 

unidades (Maier et al., 2003). 

 

Garvin (1998) propõe uma sequência em três estádios para o desenvolvimento 

da aprendizagem organizacional. A primeira fase corresponde ao nível cognitivo. Os 

membros da organização são expostos a novas ideias, expandem os seus conhecimentos 

e começam a pensar de forma diferente. A segunda fase é comportamental. Os 

colaboradores começam a interiorizar novas perspectivas e alteram os seus 

comportamentos. As mudanças cognitivas e comportamentais precedem a fase seguinte. 

A terceira fase, e última, é a da melhoria da performance, quando as mudanças nos 

comportamentos conduzem a melhorias mensuráveis nos resultados (qualidade 

superior, melhores entregas, aumento do valor das acções no mercado, ou outros 

ganhos tangíveis).  

 

Enquanto que um simples evento de aprendizagem organizacional pontual pode 

ser imitado pelas outras organizações com relativa facilidade, a aprendizagem 

organizacional contínua tem um efeito cumulativo muito mais difícil de imitar. Assim, 

a aprendizagem organizacional contínua demonstra ser uma característica que serve de 

base à vantagem competitiva sustentada (DeNisi et al., 2003). 

 

A aprendizagem organizacional revela-se um caminho para a construção da 

ambiguidade causal (dificultando as imitações por parte de outras empresas), e, assim, 

estabelece uma base para a vantagem competitiva (Lei et al., 1996). Como um processo 
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(itálico no original), a aprendizagem organizacional está condenada a demorar mais do 

que um único evento (Maier et al., 2003). A ambiguidade causal é fortemente associada 

à dependência de caminho (path dependency), ou dependência histórica, (a acumulação 

de experiências, aprendizagem, erros e sucessos) pois constrói uma realidade (valores, 

linguagem, comunicação, produtos, tecnologia, inter alia) com origens múltiplas e 

complementares, dificilmente replicável. 

 

A literatura da aprendizagem organizacional e as teorias da evolução da empresa 

evocam numerosas vezes a expressão “dependência de caminho” (aspas no original), 

uma tradução para as ciências sociais da importância da História. O percurso histórico é 

importante porque a aprendizagem – social, organizacional ou pessoal – é um processo 

difícil que requer a avaliação do passado, talvez até a sua reconsideração, a alteração do 

presente e o confronto com o futuro. Por definição, a aprendizagem implica ter algum 

sentido, ou algum conhecimento, da experiência acumulada para permitir iniciar a 

mudança (Fear, 2003). 

 

Como é que a empresa cria conhecimento sobre o seu passado e as 

circunstâncias do presente? A lembrança de acontecimentos passados necessita que a 

organização tenha uma noção da sua história própria, o que pode revelar-se altamente 

problemático. A memória individual é comprovadamente muito falível, e a memória 

organizacional, ou colectiva, envolve questões complicadas. Tanto os indivíduos, como 

as organizações, constroem as suas histórias como narrativas e criam mitos. Ambos 

operam com base em memórias dos seus passados partilhados. Essas memórias não são 

necessariamente precisas, ou transparentes. Ao contar uma história (oralmente, ou por 
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escrito) é criado conhecimento sobre o passado, que não é necessariamente relevante ou 

correcto (Fear, 2003).  

 

Argyris (2001) apresenta-nos as limitações à aprendizagem organizacional, 

tipificadas em dois grandes grupos de mecanismos psicológicos: individuais e 

organizacionais. As barreiras individuais à aprendizagem organizacional consistem em 

estratégias defensivas que evitam a vulnerabilidade, o risco, o embaraço, e a mostra de 

incompetência. Por outras palavras, estas estratégias profundamente defensivas são 

receitas para uma aprendizagem ineficaz, pois os indivíduos não reflectem sequer sobre 

estes aspectos negativos do seu comportamento. Estas estratégias estão tão enraizadas 

no comportamento individual que existe grande inércia à sua mudança, pelo que estas 

se vão perpetuando. Estes princípios defensivos levam os indivíduos a não analisarem 

os seus comportamentos, e a evitarem o teste objectivo das suas premissas e 

conclusões, independentemente da situação, negócio, crise ou dilema que enfrentem.  

 

Estas limitações causam grandes problemas à aprendizagem nas organizações, 

mas esta é também inibida por um segundo fenómeno universal que o autor (Argyris, 

2001) denomina por rotinas organizacionais defensivas (itálico no original) – as 

barreiras organizacionais. As rotinas organizacionais defensivas consistem em todas as 

políticas, práticas e acções que evitam que os seres humanos tenham de experimentar o 

embaraço, ou a ameaça e, simultaneamente, evitam que estes examinem as causas de tal 

embaraço, ou ameaça. As formas de comunicação que os responsáveis pela gestão se 

esforçam tanto em aperfeiçoar também acabam por reforçar estas barreiras, como é o 

caso da censura “benevolente” das mensagens verdadeiras, mas negativas (aspas no 
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original). As rotinas organizacionais defensivas funcionam como barreiras internas à 

auto-compreensão e ao auto-exame, pelo que é um milagre que a aprendizagem 

organizacional ocorra. 

 

A aprendizagem organizacional tem sido conceptualizada de forma limitativa, 

sendo descrita frequentemente como um processo emergente, de tentativa e erro, ou, 

até, aleatório. Outra perspectiva redutora apresenta a aprendizagem organizacional 

como um processo racional no domínio da escolha e tomada de decisão. Esta 

abordagem, em particular, não captura a riqueza do fenómeno de aprendizagem 

organizacional que se enraíza nos sistemas interpretativos, nas comunidades de prática, 

no diálogo e na memória. Considerar que através da aprendizagem organizacional se 

consegue estabelecer uma ligação entre a mudança ambiental e a estratégia empresarial, 

bem como a capacidade de modificar essa ligação no tempo, é reconhecer a relevância 

estratégica da aprendizagem organizacional (Crossan e Berdrow, 2003). 

 

A teoria da aprendizagem organizacional tem sido utilizada para compreender 

diversos fenómenos organizacionais, como os recursos e as competências, o 

conhecimento tácito, ou o papel da memória nas organizações. A aprendizagem 

organizacional parece desenvolver competências que são valorizadas pelos clientes, 

dificilmente imitadas, e, como tal, contribuem para a vantagem competitiva. Contudo, o 

processo de aprendizagem organizacional continua a constituir uma “caixa negra” 

(aspas no original) para os investigadores (Crossan e Berdrow, 2003). 
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É muito reduzido o número de quadros de análise e evidência empírica recolhida 

para tentar explicar o papel dos processos de aprendizagem dentro das organizações 

(Figueiredo, P., 2003). Ainda assim, o autor sintetizou diversas contribuições da 

literatura sobre processos de aprendizagem organizacional, reunindo-as numa tipologia 

composta por quatro processos. São eles, dois mecanismos de aquisição do 

conhecimento e dois mecanismos de conversão do conhecimento que passamos a 

apresentar (Figueiredo, P., 2003): 

 

Relativamente aos mecanismos de aquisição do conhecimento, o autor 

estabeleceu dois tipos de processo de aprendizagem organizacional: aquisição externa 

de conhecimento e aquisição interna de conhecimento. O primeiro representa os 

processos através dos quais os indivíduos adquirem conhecimento, tácito e/ou 

codificado, vindo do exterior da organização. O segundo representa os processos 

através dos quais os indivíduos adquirem conhecimento ao desempenharem diferentes 

actividades no interior da organização. 

 

Relativamente aos mecanismos de conversão do conhecimento, o autor 

estabeleceu dois tipos de processo de aprendizagem organizacional: socialização do 

conhecimento e codificação do conhecimento. O primeiro representa os processos 

através dos quais os indivíduos partilham os seus conhecimentos tácitos (modelos 

mentais, aptidões técnicas). O segundo representa os processos através dos quais os 

conhecimentos tácitos dos indivíduos (ou parte deles) se tornam explícitos, sendo 

articulados em conceitos, disponíveis em suportes organizados, acessíveis e de fácil 

compreensão. É fácil, e imediata, a identificação da influência do modelo SECI 
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(Nonaka e Takeuchi, 1995) repetidamente encontrado na literatura, no trabalho deste 

autor. 

 

Miller (1996) também se dedicou à recolha e reunião de bibliografia sobre 

aprendizagem organizacional, sintetizando a literatura numa tipologia orientada por 

duas dimensões: Voluntarismo vs. Determinismo, e Método vs. Emergência. A primeira 

dimensão reflecte a forma como a acção humana e organizacional é limitada, e 

distingue a aprendizagem organizacional que é autónoma e livre em pensamento e 

acção, da aprendizagem organizacional que é regida por estruturas cognitivas, de 

recursos, políticas ou ideológicas. 

 

A segunda dimensão (Método vs. Emergência) reflecte o modo como se pratica 

o pensamento e a acção na organização, e distingue a aprendizagem organizacional que 

é orientada por análises metodológicas e concretas, da aprendizagem organizacional 

que é espontânea e emergente, que é guiada por rituais, ou palpites pessoais. 

 

A aprendizagem organizacional é a melhoria da base de conhecimento da 

organização. Devemos distinguir conhecimento de aprendizagem. O conhecimento 

reúne aquilo que sabemos num determinado momento. A aprendizagem é a acumulação 

e modificação do que sabemos, é a dinâmica, ou processo de mudança, do 

conhecimento (Burton e Obel, 2004). 

 

A aprendizagem está relacionada com o conhecimento, em certa medida é o acto 

de adquirir conhecimento (Cook e Yanow, 1995). O tempo (Weber e Antal, 2003) 
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constitui um dos factores que condicionam a aprendizagem das organizações. Existe, 

assim, uma dimensão temporal da aprendizagem organizacional, mas os diferentes 

níveis a que ela pode ocorrer também lhe conferem dinâmica como veremos em 

seguida. 

 

Pawlwsky (2003) representa a dinâmica da aprendizagem organizacional num 

modelo simples (Figura 2). 

Figura 2. Modelo simplificado do processo de aprendizagem organizacional. 

 

Difusão 

 

 

Identificação           Geração   Integração  Modificação 

 

    

    Acção 

 

Fonte: Pawlowsky, 2003. 

 

O processo pode ser descrito simplificadamente numa sequência de quatro fases 

que se repete continuamente, da seguinte forma (Pawlowsky, 2003): 
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1. A identificação de informação relevante para a aprendizagem, ou a criação 

(geração) de conhecimento novo, ou ambos (e.g. a “socialização” de Nonaka (1994) 

aspas no original); 

 

2. A troca e a difusão do conhecimento do nível individual para o colectivo, ou 

dentro do colectivo. (À semelhança do raciocínio do autor em relação à fase anterior 

podemos estabelecer um paralelismo com a “externalização” do modelo SECI de 

Nonaka e Takeuchi (1995); 

 

3. A integração de conhecimento a nível individual, colectivo, ou ambos, nos 

sistemas de conhecimento existentes, ou em regras de procedimentos da organização. 

Desta forma ocorre a integração e/ou modificação do sistema que adopta o 

conhecimento. (Podemos, igualmente, encontrar para esta fase uma correspondência na 

“combinação” do modelo SECI de Nonaka e Takeuchi (1995)); 

 

4. A acção, e a aplicação do conhecimento às rotinas organizacionais, através 

das quais terá efeito no comportamento organizacional (e.g. desenvolvimento de novos 

estilos de liderança, produtos ou serviços).  

 

 Esta perspectiva sobre a dinâmica da aprendizagem organizacional é partilhada 

por outros autores, como é patente nos trabalhos que passamos apresentar. 

 

 Nevis e outros autores (1995) estabeleceram um modelo de aprendizagem 

organizacional dinâmico em três etapas: 
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A aquisição de conhecimento – que consiste no desenvolvimento e a criação de 

competências, perspectivas e relações; 

 

A partilha de conhecimento – que consiste na disseminação do que foi 

aprendido; 

 

A utilização de conhecimento – a integração do que foi aprendido, a sua 

disponibilidade a todos e a sua generalização a novas situações. 

 

Podemos estabelecer paralelismos entre este modelo e o anterior. A primeira 

etapa do modelo de Nevis e outros autores (1995) (aquisição de conhecimento) e a 

primeira fase do modelo de Pawlowsky (2003) (identificação / criação). Igualmente 

existem semelhanças entre a segunda etapa do modelo de Nevis e outros autores (1995) 

(partilha de conhecimento) e a segunda fase do modelo de Pawlowsky (2003) (difusão). 

Finalmente podemos associar a terceira etapa do primeiro modelo (utilização de 

conhecimento) às duas últimas fases do segundo modelo (integração / modificação e 

acção). 

 

A aprendizagem organizacional é um processo dinâmico, este não acontece 

somente através do tempo, mas também entre diferentes níveis, ou dimensões da 

organização. A dinâmica é criada pela tensão entre a assimilação organizacional do 

conhecimento novo desenvolvido ao nível individual (feed-forward), e a utilização e 

exploração individual do conhecimento já existente ao nível organizacional (feedback). 



 158

Esta tensão ocorre, porque a aprendizagem institucionalizada impede a nova 

aprendizagem. Embora possamos sentir-nos tentados a equacionar a aprendizagem 

organizacional somente como o processo inovador associado ao feed-forward, desta 

forma não conseguiríamos reconhecer que o processo de feedback gera formas de 

explorar o que já foi aprendido (Crossan et al., 1999). 

 

Crossan e Hulland (2002) utilizam a grelha de trabalho da aprendizagem 

organizacional – desenvolvida em 1997 (Crossan et al., 1997, apub, Crossan e Hulland, 

2002) e posteriormente utilizada por diversos autores; Mintzberg e outros autores em 

1998 (Mintzberg et al., 1998), Crossan e outros autores em 1999 (Crossan et al., 1999), 

Bontis e outros autores em 2002 (Bontis et al., 2002), bem como Crossan e Berdrow em 

2003 (Crossan e Berdrow, 2003) – para demonstrar a relação entre aprendizagem, 

conhecimento e estratégia. Segundo os autores (Crossan e Hulland, 2002), existem dois 

tipos de fluxos de aprendizagem organizacional; feed-forward e feedback, 

correspondendo, respectivamente, às duas estratégias de gestão do conhecimento nas 

empresas apresentadas por March (1991), Exploration e Exploitation: 

 

A Exploration consiste desenvolvimento de rotinas de aprendizagem que a 

organização estabelece para facilitar o desenvolvimento de novos produtos e processos. 

A flexibilidade, a pesquisa, o risco, a experimentação, a descoberta e a inovação 

compõem este tipo de estratégia. 

 

A Exploitation consiste no desenvolvimento de rotinas de aprendizagem para 

refinar os produtos, processos e conhecimento tecnológico pré-existentes. A escolha, a 
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produção, a eficiência, a selecção, a implementação e a execução compõem este tipo de 

estratégia. Aumentos na utilização desta estratégia estão associados a decréscimos na 

variabilidade da performance da empresa. 

 

O fluxo de aprendizagem feed-forward corresponde a processos de 

aprendizagem que partem do indivíduo para a organização, enquanto que o fluxo de 

aprendizagem feedback representa o impacto da aprendizagem organizacional ao nível 

do indivíduo (Crossan e Berdrow, 2003). O paralelismo é, assim, evidente: 

 

Ao fluxo de aprendizagem feed-forward corresponde a Exploration, e encerra 

todo o esforço de aprendizagem individual para desenvolvimento de novas aplicações, 

produtos ou processos. Esta aprendizagem envolve actos individuais de criação, 

experimentação e inovação, perspectivando a exploração de conhecimento futuro. Este 

fluxo mover-se-á para o nível organizacional, generalizando a contribuição individual. 

Feed-forward, a transferência do conhecimento do indivíduo para a equipa e para a 

organização, é correspondente à Exploration (Crossan, 2004). 

 

Ao fluxo de aprendizagem feedback corresponde a Exploitation, e encerra todo 

o potencial de aprendizagem organizacional para refinar conhecimentos pré-existentes e 

reaplicá-los, utilizando o conhecimento colectivo corrente actual. Este fluxo mover-se-á 

do nível organizacional para o nível individual, generalizando as práticas mais 

eficientes. Feedback, consiste em levar a aprendizagem institucionalizada de volta aos 

indivíduos, ou seja, é correspondente à Exploitation (Crossan, 2004). 
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O trabalho de Crossan e Hulland (2002), no seguimento de outro de Crossan e 

outros autores (1999), estabeleceu uma ponte entre os domínios da aprendizagem 

organizacional e das estratégias de gestão do conhecimento. Consistente com esta 

actuação é a posição de Lei e outros autores (1996) quando nos dizem que o sucesso da 

aprendizagem organizacional depende na forma de aquisição e assimilação de diversas 

bases novas de conhecimento que permitam acções subsequentes (estratégias de gestão 

do conhecimento). 

 

Crossan e Hulland (2002) apontam a insuficiência da perspectiva unicamente 

cognitiva da aprendizagem organizacional, sublinhando a importância de considerar 

complementarmente a acção como determinante no processo. Crossan e Berdrow 

(2003) confirmam esta abordagem ao considerarem igualmente importantes a intuição 

(cognição) e o comportamento nos processos de aprendizagem. Esta abordagem é 

consistente com a postura de Miller (1996) que considera que a aprendizagem 

organizacional integra elementos cognitivos e comportamentais, e Lei e outros autores 

(1996) quando se referem a “acções subsequentes”. 

 

No citado estudo empírico, os autores, Crossan e Hulland (2002), 

desenvolveram um paralelismo entre duas formas diferentes de aprendizagem 

organizacional, feed-forward e feedback, e as duas estratégias de gestão do 

conhecimento, a Exploration e a Exploitation. Utilizando o facto de já terem sido 

operacionalizadas as duas estratégias de gestão do conhecimento, este estudo trabalhará 

com essas variáveis, após serem traduzidas e adaptadas à realidade portuguesa. 
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Reunindo as características de cada uma delas, testemunhadas por diversos autores, 

desenhamos os seus perfis com a utilização de vários itens. 

 

A aprendizagem organizacional gera novas fontes de competência e novas 

estratégias, mas é necessário desenvolver trabalho empírico sobre os seus efeitos na 

renovação estratégica – a tensão entre Exploration e Exploitation. A pesquisa no 

domínio da aprendizagem organizacional não é livre de problemas, ainda assim, 

existem trabalhos notáveis de autores que seguem uma visão muito normativa da 

aprendizagem organizacional e a apresentam como um fenómeno positivista (Crossan e 

Berdrow, 2003). 

 

Relativamente à dimensão internacional (Martin e Salomon, 2003) que a 

aprendizagem organizacional pode alcançar, esta é suportada por diversa bibliografia. 

De acordo com estes autores, existe literatura que suporta a importância do papel da 

aprendizagem organizacional na propensão da empresa transferir conhecimento para o 

exterior (o “exterior” é aqui aplicado no caso da transferência de conhecimento entre 

diferentes localizações das organizações multinacionais). A aprendizagem dentro de 

organizações multinacionais (Macharzina et al., 2003), ou através das alianças 

estratégicas (Child, 2003), de joint ventures internacionais (Lyles, 2003), ou em redes 

de abastecimento (Lane, 2003) consta desse corpo bibliográfico. No entanto, ainda 

estará por compreender completamente como essa aprendizagem poderá afectar as 

opções de investimento estrangeiro (Martin e Salomon, 2003). 
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A empresa que aprende deverá ser aquela em que a aprendizagem 

organizacional realmente acontece. Para Garvin (1998) a organização que aprende 

(learning organization) é aquela que é dotada em criar, adquirir e transferir 

conhecimento, e em modificar o seu comportamento para reflectir o novo conhecimento 

e as novas perspectivas. Esta organização caracteriza-se por apresentar particular 

aptidão em cinco tarefas principais: 

 

1. Resolução sistemática de problemas – esta actividade utiliza a filosofia e os métodos 

da melhoria da qualidade. Nesta actividade existe uma permanente busca para superar 

dificuldades e encontrar soluções. 

 

2. Experimentação – esta actividade envolve a sistemática procura e validação de 

conhecimento novo. Nesta actividade, à semelhança da anterior, a utilização de 

metodologia científica é essencial, e existem paralelos óbvios com a resolução de 

problemas. Contudo, a experimentação é, geralmente, motivada pelas oportunidades e 

dirigida para a expansão de horizontes, e não por dificuldades correntes. 

 

3. Aprender com experiências passadas – esta actividade decorre das organizações 

reverem os seus fracassos e os seus sucessos com atenção, avaliando-os sistematicamente, e 

registando as suas lições, de forma que permitam a todos os colaboradores um acesso livre 

e simples. 
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4. Aprender com os outros – esta actividade reflecte a aprendizagem que não decorre da 

reflexão e auto-análise. Por vezes as ideias mais interessantes são geradas quando olhamos 

para fora do nosso ambiente imediato e ganhamos novas perspectivas. 

 

5. Transferir conhecimento – esta actividade eleva a aprendizagem a algo mais que um 

fenómeno local. Assim, o conhecimento deverá ser difundido rápida e eficazmente através 

da organização. As ideias partilhadas amplamente produzem o impacto máximo. 

 

As organizações aprendem através dos indivíduos que actuam como agentes. As 

actividades de aprendizagem individual podem ser promovidas ou inibidas por um 

sistema de factores, o qual podemos denominar por sistema de aprendizagem 

organizacional. As organizações podem aprender também se, através do seu 

processamento de informação, os seus comportamentos potenciais forem mudados 

(Croasdell et al., 2003).  

 

No entanto, existem erros recorrentes em que as organizações caiem quando 

tentam ser uma organização que aprende (Argyris, 1998): 

 

1. Associar a aprendizagem somente à resolução de problemas, o que a torna 

muito limitada. Quando esta situação ocorre, a organização centra a sua atenção em 

identificar e corrigir os problemas. A aprendizagem exige uma auto-reflexão crítica 

muito além da simples resolução dos problemas, procurando identificar a forma como, 

inadvertidamente na maior parte dos casos, se contribui para os problemas 
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organizacionais. Esta auto-análise deverá, até, questionar se a forma como se definem e 

resolvem os problemas, não constituirá também ela própria, uma origem de problemas. 

 

2. Considerar que a aprendizagem organizacional é uma questão única e 

exclusiva de motivação dos membros da organização. A aprendizagem organizacional 

não é automática nem fluida, ou seja, não se limita à consequência imediata das atitudes 

correctas e do empenhamento sério dos colaboradores. No entanto, as organizações 

consideram que sim, e, como tal, desenvolvem novas estruturas organizacionais 

desenhadas para criar motivação e empenho nos seus membros. A aprendizagem é 

influenciada pela forma como os indivíduos se sentem na organização, mas também é o 

reflexo de como eles pensam – o conjunto de regras cognitivas e de raciocínios que 

utilizam para desenhar e implementar as suas acções. 

 

 Porque é que as organizações não conseguem aprender? Segundo Schein (1996), a 

falha na aprendizagem organizacional poder origem em falhas de comunicação entre três 

“culturas” (aspas no original). A cultura dos operacionais, dos engenheiros e dos 

executivos. A cultura dos operacionais evolui localmente na organização, ou unidade, e é 

baseada na interacção humana. A cultura dos engenheiros representa os elementos que 

desenham a tecnologia de suporte à organização, e a forma como ele deverá ser utilizada. 

 

O autor (Schein) é muito crítico quando declara que estes elementos partilham 

experiências de trabalho e educação, têm grupos de referência externos à organização, e 

não se preocupam em integrar os elementos humanos nos sistemas da organização, pelo 

contrário. Finalmente, a cultura dos executivos consiste na manutenção da saúde financeira 
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da organização, relacionando-se com a Administração, os investidores e os mercados de 

capitais. Os executivos, que também têm grupos de referência externos à organização, 

quando vão sendo promovidos tornam-se mais impessoais e vêm os outros elementos da 

organização como um custo, do que como um investimento de capital. Quando as 

organizações se redesenham, ou reinventam, as culturas colidem e ocorrem falhas. O autor 

prescreve o diálogo inter-cultural para promover o entendimento mútuo e desenvolver 

soluções que as três apliquem (Schein, 1996). 

 

A aprendizagem organizacional, como qualquer outro objectivo organizacional, 

obedece à máxima “o que não pode ser medido, não pode ser gerido”. 

Tradicionalmente, os instrumentos de mensuração da aprendizagem organizacional 

mais divulgados são as curvas de aprendizagem e as funções de produção das 

indústrias, que remontam às décadas 1920’s e 1930’s. Tipicamente, as curvas de 

aprendizagem encontravam-se no intervalo dos 80% a 85%. Nos anos 1970’s o Boston 

Consulting Group alargou o raciocínio a um patamar superior, e apresentou as curvas 

de experiência, argumentando que a indústria se comportava como um todo. A 

utilização das curvas de experiência é comum na indústria dos semicondutores e nos 

produtos electrónicos, onde são utilizadas para prever os custos e preços da indústria 

(Garvin, 1998). 

 

A Matrix BCG, desenvolvida pelo Boston Consulting Group e utilizada 

globalmente como um modelo estratégico prescritivo, assume que as linhas de 

produção ficam mais eficientes com a repetição sucessiva. As curvas de aprendizagem 

da indústria permitem estabelecer uma analogia com a aprendizagem comportamental 
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das organizações. Estas curvas descrevem a queda dos custos de produção quando um 

processo fabril é repetido. O decréscimo dos custos tem duas componentes, uma fruto 

da aprendizagem individual dos trabalhadores, e outra resultante da aprendizagem da 

organização como uma entidade (Starbuck e Hedberg, 2003). 

 

No entanto, para as empresas que desejam tornar-se uma organização que 

aprende, estas medidas são incompletas, pois elas observam uma única medida de 

output (custo, ou preço), e ignoram que a aprendizagem afecta outras variáveis 

competitivas como a qualidade, a entrega, ou a introdução de novos produtos. Estas 

medidas ignoram a aprendizagem nas indústrias maduras e a aprendizagem dirigida por 

outros desafios, como a tecnologia ou os produtos concorrentes. Emergiu, então, uma 

nova medida em resposta a estas limitações e problemas: a curva da “meia-vida” (aspas 

no original) originalmente desenvolvida pela Analog Devices (Garvin, 1998). 

 

A curva da meia-vida mede o tempo necessário para alcançar uma melhoria de 

50% numa medida de performance específica. O valor 50% é uma medida de 

conveniência, foi derivado empiricamente de estudos de casos de sucesso de processos 

de melhoria de uma gama vasta de empresas. Esta curva é representada graficamente 

colocando a medida de performance no eixo vertical utilizando uma escala logarítmica, 

e o tempo no eixo horizontal. Esta curva, contrariamente às curvas de aprendizagem e 

de experiência, pode utilizar qualquer outra medida de output e não se limitar aos 

custos ou preços. Este instrumento apresenta uma forma simples de operacionalizar, e 

proporciona uma medida única que permite comparações imediatas entre grupos 

(divisões, departamentos) (Garvin, 1998). 



 167

 

Ainda assim, as curvas de meia-vida apresentam uma fragilidade importante: 

elas referem-se exclusivamente a resultados. Alguns tipos de conhecimento levam 

muitos anos a absorver, com reduzidas mudanças de performance durante longos 

períodos. Os processos de mudança sistemática, com longos períodos de gestação, não 

são devidamente capturados por este instrumento, ou qualquer outro que foque 

exclusivamente resultados (Garvin, 1998). 

 

Nos parágrafos anteriores tivemos oportunidade de ilustrar a heterogeneidade da 

literatura sobre a aprendizagem organizacional, bem como as dificuldades que o 

fenómeno envolve. Existe uma falta de conformidade entre os investigadores pois estes, 

explícita ou implicitamente, baseiam as suas definições e conceitos em pressupostos 

diferentes relativamente ao nível de análise da aprendizagem (individual vs. 

organizacional), quanto à natureza da aprendizagem (cognitiva vs. comportamental), e 

quanto aos resultados da aprendizagem (relação entre aprendizagem e performance). Os 

raciocínios dos investigadores com diferentes pressupostos criam definições 

divergentes e, potencialmente, formas inconsistentes de operacionalizar e medir a 

aprendizagem organizacional (Tetrick e Da Silva, 2003). 

 

O âmbito desta investigação não envolve a problemática da mensuração da 

aprendizagem organizacional, nem dos outros fenómenos estudados, pelo que esta é 

uma limitação que não nos preocupará directamente. Quanto à forma de operacionalizar 

a aprendizagem organizacional, os autores e a opção escolhida são os que mais se 

adequam às hipóteses de pesquisa estabelecidas no presente estudo. Optando pela forma 
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de operacionalizar de Crossan e Hulland (2002), poderemos beneficiar de um relativo 

grau de cumulação e consistência com outros autores já expostos. A escolha da 

conceptualização da aprendizagem organizacional segundo estes autores justifica-se 

fortemente neste estudo, pela ligação que estabelece entre os domínios das estratégias 

de gestão do conhecimento e da aprendizagem organizacional. 

O capital intelectual 

Neste título apresentaremos a revisão de literatura relevante sobre o capital 

intelectual, porque utilizamos a contribuição fundamental deste tema na construção das 

questões de pesquisa da investigação. Teremos oportunidade de analisar a bibliografia 

que nos conduz através dos componentes e da dinâmica do capital intelectual. A revisão 

de literatura sobre o valor e a contabilização do capital intelectual será o testemunho da 

publicação científica sobre este tema que segue uma perspectiva quantitativa. 

Terminaremos apresentando as dificuldades que a gestão do capital intelectual nas 

organizações envolve. 

 

O conhecimento está incorporado nos processos e nas pessoas, o que se reflecte 

directamente na perspectiva do capital intelectual como um incentivo para a gestão do 

conhecimento (Ariely, 2003).  

Os componentes do capital intelectual 

Assiste-se à ascendência do capital intelectual. Os gestores estão confrontados 

com um imperativo muito sério de gerir activos completamente invisíveis (Soo et al., 
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2002). Vivemos uma mudança estrutural de paradigma produtivo sustentada no factor 

conhecimento (Carneiro, 2003). Está a ocorrer uma mudança claramente perceptível da 

economia orientada pela indústria, para a economia orientada pelos serviços (Bontis, 

2002e). Dentro do sector dos serviços, Stewart (1998) identifica as organizações 

capitalistas intelectuais (aquelas que oferecem serviços intensivos em conhecimento, 

nomeadamente as auditoras, as sociedades de advogados, as instituições de cuidados 

médicos e as consultoras financeiras). 

 

A perspectiva do capital intelectual foi inicialmente desenvolvida como um 

quadro de análise do valor da contribuição dos activos intangíveis na organização (Roos 

et al., 2001). Segundo Sveiby, o capital intelectual, enquanto recurso intangível, pode 

ser dividido em três categorias que compõem o seu monitor de activos intangíveis 

(IAM - Intangible Assets Monitor): as competências pessoais, a estrutura interna, e a 

estrutura externa (Sveiby, 1997):  

 

As competências pessoais, ou capital humano, traduzem as capacidades e as 

competências acumuladas, a experiência e os conhecimentos pessoais na organização. 

Ao considerarmos as competências individuais reunimos a sabedoria da experiência, o 

saber fazer, e a acumulação de prática profissional. 

 

A estrutura interna, ou capital estrutural, constituído pelas patentes, os direitos, 

as bases de dados, o software, os sistemas, as rotinas e os outros depósitos intangíveis 

propriedade da organização. Este componente compreende quatro elementos: os 

sistemas; a estrutura; a estratégia e a cultura (Saint-Onge, 1996). Este é o componente 
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do capital intelectual onde mais facilmente se encontra conhecimento em formas 

explícitas, como relatórios, documentos ou manuais, mas o autor realça a presença do 

conhecimento tácito nos seus quatros elementos. 

 

A estrutura externa, ou capital relacional, consiste no valor das relações 

continuadas com clientes leais e satisfeitos, fornecedores de confiança e de qualidade, e 

outros agentes com que a organização se relaciona regularmente. A estrutura externa é 

muito estudada na bibliografia do capital intelectual, segundo Sveiby, com o objectivo 

de a valorizar, e de medir e identificar os vectores do seu crescimento (Sveiby, 1997). 

 

Podemos encontrar um paralelismo desta tipologia com a de Stewart, (1997), 

também seguida por Saint-Onge e Armstrong, (2004), segundo a qual o capital 

intelectual resulta do somatório de três componentes: o capital humano, o capital 

estrutural e o capital de clientes. O autor estabelece a igualdade: 

 

Intellectual Capital = Human Capital + Structural Capital + Customer Capital 

 

Diversos autores seguem esta tipologia, ou tipologias muito semelhantes, com 

pequenas variantes ao nível da terminologia dos componentes. Esse é o caso de Pike e 

outros autores (2002) que consideram o capital intelectual como o resultado da adição 

do capital humano, capital organizacional e capital relacional, ou Bontis (2002d) que 

apresenta os três componentes com as denominações: capital humano, capital estrutural 

e capital relacional. 
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Bontis (2002d) apresenta as descrições da organização e dos três componentes 

do capital intelectual: 

 

A organização é, segundo o autor, um processo produtivo que recebe inputs 

tangíveis e de informação do ambiente, e que produz outputs tangíveis e de informação 

para o ambiente. A organização dinamiza-se internamente pela sequência de fluxos que 

correm na sua rede de indivíduos e ligações (Bontis, 2002d). 

 

O capital humano é um tipo de recurso que dá forma ao activo intangível, 

através das configurações únicas de competências complementares (Storey, 1995). 

Assim, este componente do capital intelectual traduz o potencial económico do 

colaborador na organização e, provavelmente, reflecte o nível de benefícios que o 

indivíduo acumulará com formação e experiência na organização (Stovel e Bontis, 

2002). Quando uma empresa aposta na formação dos seus colaboradores está a 

promover o aumento do seu capital humano (Wiig, 1997). 

 

A essência do capital humano é o conhecimento individual, é a inteligência do 

elemento organizacional. A amplitude do capital humano é limitada ao indivíduo, ou 

seja, está compreendida na sua mente, e reflecte a capacidade do colaborador actuar na 

indústria em favor da sua organização (Stovel e Bontis, 2002). Este componente do 

capital intelectual pode ser medido (ainda que seja muito difícil, pode ser função do 

volume), mas é o mais complicado de codificar (Bontis, 2002d). O capital humano 

garante os inputs ao processo de criação de conhecimento (Boisot, 2002). 
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Segundo Hudson (1993) o capital humano que resulta do conhecimento tácito 

individual dos elementos da organização, pode ser definido como a combinação de 

quatro factores: a herança genética, a instrução, a experiência e a atitude pessoal. 

Encontramos na literatura artigos sobre o capital humano (Lepak e Snell, 1999; Biong e 

Ulvnes, 2001; Mitchell e Bontis, 2000; Gratton e Ghoshal, 2003), e estudos sobre o 

capital humano (Bart, 2001; Bontis e Fitz-Enz, 2002; Jeong, 2002; Kannan e Akhilesh, 

2002), sobre o efeito deste na performance das organizações (Hitt et al., 2001a; 

Nedrum e Erikson, 2001) e sobre o seu efeito na sustentabilidade da vantagem 

competitiva (Hatch e Dyer, 2004). 

 

A força de trabalho da organização é o activo intangível mais importante no seu 

portfolio. Sem pessoas não surgem os outros intangíveis desenvolvidos internamente; 

não há propriedade intelectual, não há conhecimento, não há inovação, não há marcas e 

não há certamente clientes. Os termos empregados, força de trabalho, e pessoal, 

(itálico no original) não são adequados para descrever a influência dos colaboradores na 

criação de valor que ocorre nas empresas e contribui para os seus sucessos de mercado 

e financeiro. Então foi introduzida uma expressão no léxico da gestão que refunda a 

importância do trabalho: o capital humano (itálico no original) (Berry, 2004). 

 

O capital humano tem origem nos recursos humanos, no conhecimento e nas 

capacidades das pessoas. O stock de capital humano de uma organização deriva da 

selecção, desenvolvimento e utilização dos colaboradores. A sequência destas 

actividades (selecção, desenvolvimento e utilização dos colaboradores) é uma função 

da gestão de recursos humanos que aumenta o capital humano da empresa, a sua 
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especificidade e reduz a sua imitabilidade. Ou seja, a gestão dos recursos humanos pode 

contribuir para a sustentabilidade da vantagem competitiva (Hatch e Dyer, 2004). 

 

A base de capital humano contida nos quadros superiores de gestão e noutros 

especialistas na organização pode determinar o sucesso organizacional. Este será 

atingido quando o capital humano for valioso, raro, não tiver imitação perfeita, e não 

for substituível por outro recurso nas empresas concorrentes (Wright et al., 1994). 

Reúne, desta forma, as condições de Barney para sustentar a vantagem competitiva da 

empresa (Barney, 1991). 

 

As empresas do sector dos serviços utilizam equipas de projectos lideradas por 

colaboradores seniores experientes, para distribuir capital humano (trabalhando juntos 

em projectos permite aos colaboradores recém chegados adquirirem conhecimento 

tácito dos partners seniores) (DeNisi et al., 2003). A aprendizagem que ocorre entre 

colaboradores mais novos e mais velhos aumenta as competências individuais e liberta 

conhecimento tácito individual para utilização de toda a organização (Lahti e Moilanen, 

2004). 

 

O conhecimento tácito é um dos pontos fortes dos colaboradores mais velhos e 

experientes. Eles apresentam a capacidade de interpretar informação relativa à qual não 

existe regra formal de processamento. Existe um grande potencial no conhecimento na 

sua forma tácita. Partilhar o conhecimento tácito entre colaboradores mais novos e mais 

velhos é um dos principais desafios da gestão (Lahti e Moilanen, 2004). 
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Com o tempo, os profissionais com menos experiência aprendem com os 

profissionais mais experientes as suas capacidades tácitas (Hitt et al., 2001a). O capital 

humano tácito absorvido pelas equipas de projectos é mantido na organização sob a 

forma de capital estrutural. Os indivíduos que trabalham em grupos pequenos 

desenvolvem conhecimento rico prático. Quando a empresa identifica correctamente 

essas práticas e o conhecimento tácito que elas envolvem, surge a questão de como 

espalhar esse conhecimento pela organização? Aqui o processo torna-se muito útil. O 

processo – na forma de coordenação organizacional – pode colocar esse conhecimento 

local em ampla circulação (Brown e Duguid, 2001). 

 

Mintzberg e Van der Heyden (2001) apresentam-nos as duas formas de 

coordenação nas novas organizações: o hub e a web. O hub é um centro de 

coordenação, físico ou conceptual. Podemos pensar em hubs tão diferentes como um 

edifício – escola, aeroporto – uma máquina – computador – ou num indivíduo – um 

treinador desportivo. O hub envolve movimento de e para um ponto focal. Uma web 

reflecte a realidade mais complicada em que existem mais conexões. A web é composta 

por um conjunto de “nós” (aspas no original) – podem ser indivíduos, equipas, 

computadores – que se ligam de diversas formas. Podemos identificar webs no 

desenvolvimento de um produto, na organização dos Jogos Olímpicos ou na produção e 

filmagem de um filme. A web reúne muitos circuitos em que todos contactam com 

todos, com resultados criativos e inesperados. 

 

Algumas ideias e descobertas estão inseparavelmente associadas à atenção e 

criatividade de determinados indivíduos. As características que eles apresentam são 
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relativamente escassas e combinadas de maneira única originam conhecimento de 

elevado valor (Buckley e Carter, 2000). Não é recente a apresentação do capital 

humano como um recurso crítico na maioria das empresas (Hitt et al., 2001a). Lepak e 

Snell (1999) defendem que as organizações criam valor através da selecção, 

desenvolvimento e utilização do seu capital humano, uma vez que este é determinante 

nas diferenças de resultados empresariais (Hitt et al., 2001a).  

 

Nedrum e Erikson (2001) lembram que os efeitos da “qualidade dos 

trabalhadores” (aspas no original) na produtividade teriam sido mencionados no 

longínquo século XVII por William Petty. Também Adam Smith, na primeira edição da 

sua obra A Riqueza das Nações (1776), escreveu longamente sobre o impacto do 

conhecimento e capacidades dos trabalhadores no processo de produção e na qualidade 

do output. Já no final do século XIX, encontramos uma outra afirmação que sugere a 

importância desta dimensão humana. Alfred Marchall defende: “o capital mais valioso 

é aquele que se investe nos seres humanos” (Nedrum e Erikson, 2001).  

 

O capital humano é o recurso intangível com maior mobilidade (Teece et al., 

1997). Muitos autores analisam a volatilidade do capital humano, enquanto componente 

do capital intelectual, e alertam-nos para o risco do valor da empresa poder estar tão 

proximamente ligado à sua permanência, ou não, na organização. Os gestores das 

empresas “intensivas em conhecimento” encontram-se dependentes dos seus 

colaboradores especialistas (Alvesson, 1993), pois nestas organizações os trabalhadores 

possuem os meios de produção: o conhecimento (Blackler, 2002). Num mundo pós-
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Marxista os trabalhadores do conhecimento estão a tornar-se proprietários dos meios de 

produção, i.e. conhecimento (Ariely, 2003). 

 

O capital humano é um recurso com maior mobilidade do que os outros recursos 

intangíveis, desta forma, poderá parecer limitada a sua capacidade para sustentar a 

vantagem competitiva. Ainda assim, a mobilidade do capital humano é menos 

ameaçadora da vantagem competitiva do que à primeira vista poderia se poderia 

considerar. Uma vez que a organização integre o capital humano com outros recursos 

complementares, e utilize esta integração para desenvolver competências 

organizacionais, a saída de um, ou alguns colaboradores, poderá não levar a uma perda 

de vantagem competitiva. Pelo contrário, o concorrente que adquiriu esse(s) 

colaborador(es) teria de acesso a todos os recursos e sistemas da organização para 

conseguir utilizar plenamente os recursos de conhecimento ele(s) transporta(m) 

(DeNisi, et al., 2003). 

 

Assim, torna-se evidente que a atracção e retenção de trabalhadores altamente 

qualificados serão fontes de vantagem competitiva (Rouse e Daellenbach, 2002). 

Mesmo considerando a mobilidade dos colaboradores, o capital humano que eles 

transportam é considerado como uma das fontes de vantagem competitiva mais 

importante (DeNisi, et al., 2003). 

 

A difusão e o nivelamento do capital humano criam competências dinâmicas, 

através das quais a empresa fica apta a renovar, a aumentar e a adaptar as suas 

competências correntes para servir as necessidades novas e continuamente em mudança 
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dos clientes (Hitt et al., 2001a). Essa difusão e nivelamento poderão reter o capital 

humano na organização sob a forma de capital estrutural. 

 

O capital estrutural está presente na organização nas suas dimensões tácita e 

explícita (Bontis, 2002d):  

 

O capital estrutural tácito existe nas múltiplas relações que permitem que a 

organização funcione de forma coordenada, ou seja, a organização segue regras que não 

são explicitadas aos seus elementos (Winter, 1987, apub, Bontis, 2002d), são estes 

princípios de coordenação que governam a acção colectiva (Kogut e Zander, 1992; 

Winter, 1987, apub, Szulanski, 2003). Esta dimensão do capital estrutural reside nas 

ligações da rede interna da empresa. As redes dentro das organizações partilham 

linguagens, códigos e narrativas entre os colaboradores, elas acumulam-se e evoluem 

no tempo e podem revelar-se um recurso único, difícil de imitar e socialmente 

complexo (De Carolis, 2002). 

 

O capital estrutural na sua forma explícita traduz-se nos mecanismos e 

estruturas da organização que suportam os colaboradores na optimização das suas 

performances individuais e, consequentemente, a performance organizacional. Cada 

elemento na organização pode possuir um elevado nível intelectual, mas se a 

organização não lhe fornecer os sistemas e procedimentos para captar as suas 

produções, o capital intelectual total da organização não alcançará o seu potencial 

máximo (Bontis, 2002d). 
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Este componente do capital intelectual é o mecanismo de suporte à performance 

óptima dos postos de trabalho na organização, bem como à sua performance 

organizacional global. Esse mecanismo reúne a informação contida nos processos e 

operações organizacionais, e nos conhecimentos específicos internos da companhia 

(Stovel e Bontis, 2002). A sua relevância na organização já originou a reflexão de 

autores que estudaram a sua importância (Aberg e Edvinsson, 2001). 

 

A essência do capital estrutural é o conhecimento sedimentado nas rotinas 

organizacionais (Bontis, 2002d). As rotinas envolvem os recursos que as suportam 

(Mathews, 2003), e estes são específicos de cada organização. A combinação de 

conhecimentos produtivos, “os ingredientes”, e a coordenação, “a receita”, é 

considerada como uma rotina organizacional (aspas no original, Nelson e Winter, 1982, 

apub, Szulanski, 2003). 

 

O domínio do capital estrutural é interno à organização, mas externo a cada 

elemento humano. Este componente do capital intelectual pode ser medido (ainda que 

seja muito difícil, pode ser função da eficiência) e é passível de ser codificado, 

nomeadamente na sua dimensão explícita (os processos organizacionais, por exemplo) 

(Bontis, 2002d). No capital estrutural reside o valor acrescido proveniente dos 

processos de criação de conhecimento não lineares (Boisot, 2002).  

 

O capital estrutural pode reflectir a ambiguidade causal dos recursos da 

organização (dificultando as imitações por parte dos concorrentes), e assim estabelecer 

uma base para a vantagem competitiva. Este componente poderá ser utilizado para 
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auxiliar na retenção do capital intelectual da organização e, desta forma, a mobilidade 

do capital humano é menos ameaçadora da vantagem competitiva. Uma vez que o 

capital estrutural pode integrar elementos do capital humano, com outros recursos da 

organização, ele poderá desempenhar uma função de retenção. O resultado da 

integração de recursos complementares constrói competências organizacionais que se 

integram no capital estrutural. Assim, a perda de um ou mais indivíduos poderá não 

levar, necessariamente, à perda de vantagem competitiva (DeNisi et al., 2003). 

 

A ambiguidade causal é relativa a uma ligação entre os recursos da empresa e a 

sua vantagem competitiva e protege-os da imitação (King e Zeithaml, 2001). As 

estruturas, os sistemas e as estratégias podem ser desenvolvidos de modo a permitir à 

organização a utilização, e combinação, dos seus recursos, de forma a ganhar vantagem 

competitiva. As equipas de gestão reúnem conhecimento específico da empresa através 

de condições históricas únicas, ambiguidade causal, e complexidade social atribuídas à 

sustentabilidade da vantagem competitiva (Mahoney, 1995).  

 

As empresas do sector dos serviços utilizam equipas de projectos lideradas por 

colaboradores seniores experientes, para distribuir capital humano (trabalhando juntos 

em projectos permite aos colaboradores recém chegados adquirirem conhecimento 

tácito dos partners seniores) (DeNisi et al., 2003). Com o tempo, os profissionais com 

menos experiência aprendem com os profissionais mais experientes as suas capacidades 

tácitas (Hitt et al., 2001a). O capital humano tácito absorvido pelas equipas de projectos 

é mantido na organização sob a forma de capital estrutural.  
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O capital relacional representa o potencial que uma organização possui devido 

às suas relações com o exterior. Os intangíveis reunidos neste componente do capital 

intelectual compreendem o conhecimento dos canais de distribuição, dos clientes, as 

relações com os fornecedores, com a administração pública e com as associações 

industriais relacionadas (Bontis, 2002d). 

 

A essência do capital relacional é o conhecimento existente nas relações 

externas da empresa. O seu domínio é externo a cada indivíduo e à organização. Este 

componente do capital intelectual pode ser medido (ainda que seja muito difícil, pode 

ser função da longevidade), devido à sua natureza externa, o conhecimento 

compreendido neste componente é muito difícil de codificar (Bontis, 2002d). 

 

O capital relacional reúne as sinergias interpessoais intangíveis criadas pelo 

conjunto de relacionamentos dos indivíduos. Este componente do capital intelectual, 

que assegura a manutenção da rede de contactos, é baseado em “compreensões e 

entendimentos” comuns e partilhados (aspas no original), muito difíceis de codificar ou 

transmitir a sucessores (Stovel e Bontis, 2002). 

 

Baseando-se nestes componentes, Bontis testou várias relações entre eles 

procurando identificar a contribuição de cada um para a performance das organizações. 

O autor desenvolveu estudos em diferentes países: Canadá (Bontis, 1998) e Malásia 

(Bontis et al., 2000). 
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Surgem, no entanto, outros autores que consideram a existência de menor 

número de componentes. Roos (Roos et al., 1998; Roos e Roos, 1997; Roos 1998) à 

semelhança de Edvinsson (Edvinsson e Sullivan, 1996), (Edvinsson, 1997b; Edvinsson 

e Malone, 1997; Aberg e Edvinsson, 2001; Edvinsson, 2000; Edvinsson et al., 2000; 

Edvinsson, 2002) e McElroy (McElroy, 2002) consideram que o capital intelectual é a 

soma de dois componentes: o capital humano e o capital estrutural. Para os autores que 

seguem esta tipologia, o capital humano é o conjunto de conhecimentos, habilidades, e 

experiências dos colaboradores. Reúne o conjunto de competências e de capacidades 

dos indivíduos. O capital estrutural engloba, nesta tipologia, as características do capital 

estrutural e do capital relacional da tipologia anterior. Esta amplitude do capital 

estrutural nesta tipologia decorre da reunião de activos de raiz interna e externa no 

mesmo componente. 

 

Esta tipologia considera que o capital estrutural é composto pelo conhecimento 

sedeado na empresa e pelas relações dos colaboradores com agentes externos, pode ser 

reunido em documentos onde é capturado, armazenado e retido na organização 

(Edvinsson, 1997a). O capital estrutural é traduzido nas manifestações individuais do 

capital humano como as inovações, os processos, as rotinas e as relações com terceiros. 

O capital estrutural é uma forma de operacionalizar o capital humano nos processos 

dentro da organização e em relacionamentos com elementos fora da organização, ou 

seja, resulta das actividades intelectuais efectuadas sobre os dados e bases de 

conhecimento da organização (Wiig, 1997). É, assim, imperativo encontrar mecanismos 

através dos quais se converta capital humano em capital estrutural, este menos volátil 

na organização (Edvinsson, 2000; Aberg e Edvinsson, 2001). 
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Segundo Roos e outros autores (1997), o capital estrutural pode ser dividido em 

três categorias; as relações (com actores externos como os clientes, os parceiros, as 

comunidades locais, as autoridades governamentais e os accionistas), a organização 

(incluindo a estrutura, a cultura, as rotinas e os processos organizacionais), e a 

renovação e o desenvolvimento (que compreende todos os esforços em pesquisa, 

investigação e desenvolvimento de novas soluções, produtos ou serviços). 

 

As tipologias de capital intelectual apresentadas diferem pouco no conteúdo dos 

componentes, ainda que a terminologia varie levemente. Certas tipologias consideram 

componentes que correspondem directamente a outros, ainda que com uma designação 

diferente. A maior diferença entre as tipologias atrás expostas reside no grau de 

agregação que apresentam, assim, podemos encontrar tipologias com dois ou três 

componentes. A tipologia de capital intelectual que vai ser seguida nesta investigação, 

para efeitos de operacionalizar o conceito em variáveis, elaboração do questionário e 

agrupamento dos itens e tratamento das variáveis, é a seguinte: 

 

O capital intelectual é a soma dos seus três componentes; o capital humano, o 

capital estrutural e o capital relacional. Esta tipologia tem sido seguida por muitos 

autores (Petrash, 1996; Saint-Onge, 1996; Lynn, 1998; Sánchez et al., 2000; Bart, 2001; 

Bontis, 2002d; McElroy, 2002; Wexler, 2002). 

 

O capital humano é, de forma simplificada, o conhecimento, geralmente na sua 

forma tácita, que os colaboradores transportam com eles para casa no final do dia de 
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trabalho, ou seja, o conhecimento que não permanece na organização quando os 

indivíduos saem. O capital estrutural é definido, resumidamente, como o património de 

conhecimento que fica na organização no final do dia de trabalho, ou seja, o 

conhecimento, explícito e tácito, que permanece na organização em documentos, nas 

rotinas ou na cultura após a saída dos indivíduos. O capital relacional é aquele contido 

no conjunto das relações externas da organização, ou seja, o conhecimento, 

maioritariamente tácito, envolvido nos contactos continuados com os clientes, os 

fornecedores, as autoridades e outras instituições (Sánchez et al., 2000). 

 

Os dois primeiros componentes vão ser directamente envolvidos no estudo a que 

esta investigação respeita: o capital humano e o capital estrutural. Eles serão 

operacionalizados como variáveis latentes e concretizados através dos seus respectivos 

itens. O terceiro componente, o capital relacional, ou capital de clientes, ainda que não 

envolvido nas hipóteses que o presente estudo estabelece, é também de importância 

bibliográfica comprovada. Este componente corresponde à estrutura externa, ou capital 

social de Sveiby (1997). 

 

O capital social, ou estrutura externa, é constituído por redes valiosas (Cohen e 

Prusak, 2001; De Carolis, 2002), elas apresentam configurações diversas, compostas 

por nós. As redes de relações são fonte de informação única e valiosa (Floyd e 

Wooldridge, 1999; Büchel e Raub, 2002). Esta estrutura traduz-se na rede de 

conhecimentos pessoais dos colaboradores com clientes, fornecedores, parceiros, 

concorrentes, ou outras entidades e organismos com os quais tenha relações duradouras 

(Sveiby, 2001a). 
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O capital social resulta de conexões com entidades exteriores que proporcionam 

à organização o acesso a novo conhecimento, essas relações podem evoluir para fusões 

e aquisições (Gupta e Roos, 2001), ou permanecerem somente por relações comerciais. 

Nesta perspectiva, parte do valor da organização deriva da sua participação numa 

network (Kogut, 2000), ela pode desenvolver mais valor através do reforço da sua 

network (Miles et al., 1998) e explorar a sua rede de contactos sociais para criar 

conhecimento (Floyd e Wooldridge, 1999; De Carolis, 2002). 

 

O conhecimento que os partners têm dos mercados e dos clientes actuais, pode 

ser difundido e nivelado, vindo a ser utilizado para dar a conhecer, e oferecer, novos 

serviços aos clientes. A empresa pode, igualmente, aproveitar e utilizar as relações 

existentes com os clientes (capital social) para se mover para um novo mercado 

geográfico. Este componente do capital intelectual pode ser utilizado para facilitar o 

desenvolvimento e a implementação da diversificação, tanto de serviços, como 

geográfica (Hitt et al., 2001a). 

 

No meio onde a organização se relaciona, todos os aspectos inerentes à sua 

integração se revelam um valor potencial, a própria reputação da organização é um 

recurso frágil (Petrick et al., 1999). As empresas com boa reputação podem adquirir 

vantagem competitiva, pois a reputação é utilizada pelos clientes actuais, e potenciais, 

para a escolha do fornecedor ao qual adquirir o pretendido (Hitt et al., 2001a). Reservas 

elevadas de capital reputação conferem à organização vantagens distintivas (Cravens et 

al., 2003):  
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1. Os seus produtos e a sua actividade cativam mais os consumidores e investidores – 

podem praticar preços mais elevados; 

 

2. Os seus lugares atraem mais candidatos – gera maior lealdade e produtividade dos 

seus colaboradores; 

 

3. O seu poder sobre os fornecedores é grande – beneficiam de preços de compra mais 

baixos; 

 

4. Os seus riscos de crise são menores e quando estas ocorrem elas sobrevivem com 

menores perdas financeiras. 

 

O capital social é que faz as organizações trabalharem (Cohen e Prusak, 2001). 

Este componente corresponde ao capital de clientes (customer capital) de Stewart 

(1997) e tem originado diversos artigos (Nahapiet e Ghoshal, 2002; de Carolis, 2002; 

Bettencourt et al., 2002) e estudos (Gibbert, 2002) sobre a sua utilização para a criação 

de valor. As parcerias com os clientes de empresas de serviços intensivas em 

conhecimento são utilizadas como formas de co-produção entre ambos, uma vez que os 

clientes possuem muito conhecimento e competência que as empresas de serviços 

necessitam para realizar, e entregar, com sucesso soluções e serviços. Esta necessidade 

é independente da dimensão da organização, tanto sejam as gigantes que figuram nas 

100 maiores empresas listadas pela revista Fortune, como se trate das pequenas start-

up’s (Bettencourt et al., 2002). 
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Kotabe e outros autores relembram-nos que as relações com os fornecedores 

estabelecidas, e mantidas, por longos períodos beneficiam os clientes, pois são mais 

eficientes. Consistente com a importância da duração da relação é a evidência empírica 

recolhida que demonstra que a ligação entre as organizações se torna mais resistente a 

interrupções com o aumento do tempo da sua duração. Finalmente, estes autores 

defendem que ganhos de performance podem ser alcançados com transferências, 

intencionais e organizadas, de conhecimento entre fornecedor e cliente (Kotabe et al., 

2003).  

 

Consistente com a “absorptive capacity” de Cohen e Levinthal (Cohen e 

Levinthal, 1990; Zahra e George, 2002), Kotabe e outros autores concluem que a 

capacidade de beneficiar da transferência desse conhecimento depende da duração 

passada da relação (Kotabe et al., 2003). A quantidade de experiência que o fornecedor 

e o cliente têm em se relacionarem um com o outro estabelece rotinas descritas como 

“activos específicos de relação” (tradução da doutoranda) (Levinthal e Fichman, 1988). 

 

Starbuck (2002) identifica o sector dos serviços como particularmente 

remunerador dos colaboradores que edificam, e mantêm, a sua estrutura externa. 

Segundo o autor, no sector dos serviços, as relações com os clientes têm prioridade 

sobre os conhecimentos técnicos. Os especialistas com maiores capacidades de 

relacionamento social tornam-se especialistas em relações com os clientes. Estes 

recebem compensações superiores e beneficiam de poder mais elevado entre os outros 

especialistas da organização. Esta situação privilegiada decorre da possibilidade destes 
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especialistas em relações com os clientes abandonarem a organização e levarem com 

eles os clientes de longa data. 

A dinâmica do capital intelectual 

Podemos encontrar um carácter dinâmico no conceito de capital intelectual em 

duas perspectivas diferentes: aquela presente na bibliografia que considera as 

competências dinâmicas, e na corrente de literatura que considera a existência de stocks 

e fluxos de capital intelectual, e que será amplamente apresentada neste subtítulo.  

 

A “competência dinâmica” é a capacidade de utilizar recursos específicos da 

empresa e desenvolver novos (Teece et al., 1997), o que garante a heterogeneidade 

entre as organizações (Rouse e Daellenbach, 2002). Esta capacidade, que suporta a 

vantagem competitiva da empresa, está enraizada nos indivíduos e nas suas relações, ou 

seja, no capital humano e no capital social da organização (Lovas e Ghoshal, 2000), 

ambos componentes do capital intelectual da mesma. As sinergias que se produzem no 

capital intelectual oferecem oportunidades únicas de desenvolver vantagem competitiva 

(Gupta e Roos, 2001). Muitos outros autores consideram o capital intelectual como a 

base da vantagem competitiva da empresa (Seth e Thomas, 1994; Dess et al., 1995; 

Cole, 1998; Lynn, 1998; Birchall e Tovstiga, 1999; Petrick et al., 1999; Davenport e 

Prusak, 2000). 

 

As “competências dinâmicas” (aspas no original) contrastam com as 

competências ordinárias, ou “operacionais” (aspas no original), pois envolvem 
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mudança (Winter, 2003). As competências dinâmicas envolvem adaptação e mudança, 

porque elas constroem, integram, ou reconfiguram as competências operacionais 

(Helfat e Peteraf, 2003). As competências dinâmicas ditam a taxa de mudança das 

competências ordinárias (Winter, 2003). Ambas são competências organizacionais. 

Segundo o autor, as competências organizacionais são rotinas de elevado nível (ou 

colecções de rotinas) que, em colaboração com fluxos de inputs, conferem à gestão da 

organização um conjunto de opções de decisão para produzir outputs significativos de 

um determinado tipo (Winter, 2003). As competências, operacionais ou dinâmicas, 

incluem dois tipos de rotinas: as que realizam tarefas individuais, e as que coordenam 

tarefas individuais (Helfat e Peteraf, 2003). 

 

A revisão de literatura realizada encontrou, frequentemente, o capital intelectual 

decomposto em diversos componentes, explorando a contribuição de cada um deles 

para o conceito. Independentemente da tipologia seguida, podemos considerar a 

existência de duas dimensões de capital intelectual: stocks e fluxos. O conhecimento de 

uma organização pode ser conceptualizado em stocks e fluxos que contribuem para a 

performance superior da empresa (Deeds, 2003). A identificação de vários tipos de 

capital intelectual tem sido associada à identificação de diferentes stocks de capital 

intelectual (Bontis et al., 1999). 

 

Os stocks podem ser definidos como os níveis de conhecimento existentes na 

organização num determinado momento no tempo. Os fluxos podem ser definidos 

como movimentos de conhecimento entre indivíduos, organizações ou níveis 
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organizacionais. Estes movimentos poderão assumir diversas formas, incluindo a 

transferência de conhecimento ou a aprendizagem organizacional (Boudreau, 2003). 

 

Os stocks de conhecimento são activos de conhecimento acumulados ao longo 

do tempo. Eles são internos à empresa, ou organização. Os fluxos de conhecimento são 

caudais de conhecimento que entram na empresa, ou organização, ou conhecimento 

proveniente de diferentes partes da instituição. Eles são assimilados ao longo do tempo 

e convertidos em stocks de conhecimento. Os fluxos externos, ou internos, são 

convertidos em stocks de conhecimento através das rotinas organizacionais, das 

patentes registadas e da integração desses fluxos nos produtos e serviços. Ao longo do 

tempo, os fluxos são utilizados para ajustar o stock de conhecimento que a empresa, ou 

organização, retém, introduzindo o conhecimento nos procedimentos, nas actividades, 

nos produtos, nas patentes e em outras formas (Deeds, 2003). 

 

Segundo Saint-Onge e Armstrong, (2004) os stocks e fluxos de capital intelectual 

são o motor do seu Modelo de Capital de Conhecimento. Podemos associar aos stocks de 

conhecimento as questões da acessibilidade ao conhecimento (memória, repositórios) e aos 

fluxos a troca do conhecimento (a interacção, a comunidade). 

 

Os stocks representam as competências individuais acumuladas (capital humano), as 

competências organizacionais (capital estrutural) e as relações com os clientes (capital de 

clientes). Os stocks podem ser descritos como a quantidade ou volume de capital que foi 

criado com a geração de competências. São em grande medida mensuráveis e visíveis. Uma 
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relação de longo prazo com um cliente, ou um repositório de informação de um cliente são 

exemplos de stocks (Saint-Onge e Armstrong, 2004). 

 

Os fluxos são o que acontece entre os stocks e aquilo que impele a criação ou o 

surgimento dos stocks. Os fluxos são trocas de conhecimento entre indivíduos na 

organização e entre a organização e os seus clientes ou parceiros, para construir novas 

competências e aprofundar as relações. A forma como os stocks flúem na organização 

depende do tipo de conhecimento que está a ser transportado (Saint-Onge e Armstrong, 

2004). 

 

Dierickx e Cool (1989) fazem uma distinção entre stocks de recursos e fluxos de 

recursos utilizando a metáfora da banheira: 

 

“Em cada momento o stock de água é indicado pelo nível de água na banheira, e 

é o resultado de fluxos para dentro da banheira (através da torneira) e para fora da 

banheira (através do ralo).” Esta metáfora foi seguida por Deeds (2003), ainda 

recentemente, que também a adoptou, referenciando os autores originais. A combinação 

da classificação do conhecimento em stocks e em fluxos, com a dualidade proposta por 

Polanyi entre conhecimento tácito vs. conhecimento explícito, estabelece uma tipologia 

do conhecimento em quatro formas diferentes (Deeds, 2003): Os stocks de 

conhecimento explícito; os stocks de conhecimento tácito: os fluxos de conhecimento 

explícito, e os fluxos de conhecimento tácito. 
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Podemos interpretar o stock de capital intelectual como o nível de capital 

intelectual na organização e os fluxos como os movimentos de entrada e saída de 

capital intelectual. Com base nesta analogia, e considerando que o capital intelectual 

compreende diferentes componentes, também podemos identificar fluxos entre eles 

(Dierickx e Cool, 1989).  

 

As dimensões do capital intelectual não têm ligação explícita a escolas teóricas 

de pensamento económico e de gestão. O capital intelectual é tipicamente intangível e 

inclui aspectos tácitos, assim, não tem sido o foco de atenção da análise económica 

clássica. A ideia dos stocks de capital intelectual coloca grande ênfase nos indicadores 

derivados da perspectiva micro económica. Por contraste, a perspectiva dos fluxos, 

ainda não muito desenvolvida, introduz uma abordagem de gestão. A sobrevalorização 

das medidas muito agregadas permite um reduzido avanço no estabelecimento de 

relações causa-efeito. A produtividade do capital intelectual não poderá ser afastada do 

capital físico e financeiro, enquanto as fundações da perspectiva dos fluxos 

permanecerem por resolver (Reinhardt et al., 2003). 

 

Boudreau (2003) acrescenta um elemento mais à perspectiva dinâmica do 

conhecimento na organização. O autor considera a existência de uma grelha de trabalho 

teórica para abordar a dinâmica do conhecimento que compreende três categorias: os 

stocks de conhecimento, os fluxos de conhecimento e os possibilitadores do 

conhecimento (tradução da doutoranda). Os possibilitadores traduzem-se em 

investimentos em processos, em estruturas e em actividades estabelecidas na 

organização para mudar ou manter, os stocks de conhecimento, ou para influenciar os 
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fluxos de conhecimento. Os possibilitadores facilitam os fluxos de conhecimento 

permitindo modificar os respectivos stocks (Boudreau, 2003). 

 

A posição defendida por Roos e Roos (1997) também reflecte a perspectiva 

dinâmica do capital intelectual. Os autores alertam para a necessidade de uma 

abordagem do capital intelectual que evidencie os fluxos, e não se resuma ao 

reconhecimento da existência dos stocks. Para os autores, a apresentação dos relatórios 

sobre o capital intelectual numa perspectiva de “fotografia” da situação da empresa não 

reflecte os fluxos entre as suas diferentes categorias, ou seja, é redutora da dimensão 

dinâmica do capital intelectual. Os autores defendem o desenvolvimento de indicadores 

específicos dos fluxos entre componentes do capital intelectual, e fornecem exemplos. 

 

Para nos transmitir esta perspectiva dinâmica, Wiig (1997) estabelece uma 

comparação muito curiosa entre o corpo de conhecimento da organização e um 

organismo vivo complexo. O autor associa os fluxos e aplicações de conhecimento 

dentro da organização, aos fluxos e funções que permitem a um organismo viver em 

equilíbrio. O papel do capital intelectual, e da gestão do conhecimento, é o de manter o 

corpo de conhecimento vivo e vibrante, assegurando o bem-estar da organização, e a 

viabilidade da sua sobrevivência no longo prazo. Seguindo o paralelismo do autor, 

podemos acrescentar que este dueto terá a seu cargo a defesa do estado homeostático da 

organização, garantindo a sua sobrevivência. 

 

No domínio do capital intelectual, Sánchez e outros autores (2000) também 

defendem uma abordagem dinâmica. Os autores distinguem duas dimensões do capital 
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intelectual. Os recursos intangíveis – stocks de capital intelectual, e as actividades 

intangíveis – fluxos de capital intelectual. Os diferentes stocks correspondem aos 

componentes do capital intelectual da tipologia que será seguida no estudo; o capital 

humano, o capital estrutural, e o capital relacional. As actividades intangíveis 

correspondem às conversões de um componente de capital intelectual noutro (existem 

interacções contínuas entre os três blocos de recursos), bem como aos movimentos 

internos a cada um dos componentes. 

 

Raciocínio semelhante parece ter sido o de Sveiby que, em 2001, apresentou a 

organização numa perspectiva da teoria da empresa baseada no conhecimento, 

evidenciando a transferência de conhecimento (Sveiby, 2001b). O autor identifica os 

fluxos de conhecimento entre os componentes do capital intelectual: competências 

individuais, estrutura interna e estrutura externa. Esses fluxos estão representados nos 

dois sentidos, transmitindo-nos a imagem das influências recíprocas que o autor admite 

existirem. 

 

O capital intelectual é o produto dinâmico das três categorias em interacção 

(Sveiby, 2001b). Encontramos também, no modelo proposto pelo autor, fluxos internos 

a cada uma das categorias do capital intelectual – competências individuais, estrutura 

interna e estrutura externa. Para além da complementaridade entre categorias, é 

dinâmica a concepção individual de cada um dos componentes, como podemos 

observar na Figura 3. 
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Figura 3. Modelo dinâmico do capital intelectual (Sveiby).  

Fonte: Sveiby, 2001b). 

O mesmo autor propõe iniciativas de criação de valor para implementar ao nível 

de cada um dos referidos componentes (Sveiby, 2001a): 

 

Nas competências pessoais – projectos-piloto e simulações, micro-ambientes 

para transferência de conhecimento tácito, evolução de carreiras baseada em gestão do 

conhecimento. 

 

Na estrutura interna – medição da criação de conhecimento, valorização de 

activos intangíveis, capturar, armazenar, difundir e reutilizar conhecimento tácito dos 
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colaboradores, criar novas explorações do conhecimento existente e construir uma 

cultura de partilha de informação. 

 

Na estrutura externa – obter conhecimento dos clientes e oferecer conhecimento 

adicional aos clientes. 

O valor do capital intelectual 

Neste subtítulo analisaremos alguma revisão bibliográfica sobre a valorização 

do capital intelectual. Ainda que este tópico não seja de relevância central para a 

investigação, o seu amplo tratamento na literatura revela a sua importância (para uma 

inventariação e análise extensas das diversas ferramentas disponíveis ver Pike e Roos, 

2004). O reconhecimento do interesse das publicações académicas sobre a valorização 

do capital intelectual, é inerente ao facto de este ser considerado um activo intangível 

da organização, e como tal, existir a necessidade de o valorizar. No âmbito deste estudo 

o presente subtítulo será utilizado para ilustrar o esforço dos académicos e gestores em 

valorizarem algo intangível e, muitas vezes, invisível: o capital intelectual. Esse 

esforço, no entanto, não é livre de críticas e limitações, como teremos oportunidade de 

verificar. 

 

Entre os autores é amplamente aceite que o valor do capital intelectual é calculável 

pela diferença entre o valor de mercado e o valor contabilístico da empresa, como 

Brooking, 1997; Edvinsson e Malone, 1997; Roos et al., 1997; Stewart, 1997; Sveiby, 
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1997 (Reinhardt et al., 2003). O capital intelectual é identificado como componente do 

valor da organização por diversos autores, dos quais se apresentam três exemplos: 

 

Edvinsson e Malone (1997): 

valor comercial = capital financeiro + capital intelectual  

 

Pike e outros autores  (2002): 

valor de mercado = valor contabilístico + capital intelectual 

 

Joia (2000): 

valor de mercado = valor contabilístico + capital intelectual 

capital intelectual = capital humano + capital estrutural 

capital estrutural = capital de inovação + capital de processo + capital de 

relações 

 

Esta forma de cálculo do valor do capital intelectual é contestável por dois 

grupos de questões (Larsen et al., 1999). Por um lado, sendo o valor do capital 

intelectual calculado em função do valor de mercado da organização, este é oscilante 

em função da situação das bolsas, de manobras especulativas e do valor de outras 

organizações. Assim, o valor do capital intelectual depende do valor de mercado da 

organização, o que é precisamente inverso da realidade: o valor de mercado será 

resultado do património de capital intelectual da organização. Por outro lado, o cálculo 

do valor do capital intelectual não é feito com um conjunto de medidas desenvolvidas 
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para o efeito, mas sim por diferença de valores que não são compostos por indicadores 

directos de capital intelectual. 

 

Esta justificação já criticada é ainda perversa, pois uma alteração do valor dessa 

diferença poderia ter uma de duas origens possíveis: alteração do valor de mercado, ou 

alteração do valor contabilístico. Esta segunda possibilidade pode ocorrer fruto de uma 

alteração de critério contabilístico utilizado (método de depreciação, por exemplo) o 

que acabaria por resultar na alteração do valor do capital intelectual fruto de uma 

alteração na prática contabilística.  

 

Segundo Berglund e outros autores (2002) esta abordagem é insatisfatória pois é 

redundante. Esta forma de cálculo do valor do capital intelectual não fornece nova 

informação aos gestores e investidores, pois decorre de informação já existente. A 

valorização do capital intelectual deveria utilizar medidas próprias. Também Reinhardt 

e outros autores (2003) criticam esta perspectiva de mensuração do capital intelectual, 

baseada na diferença entre valores de mercado e contabilísticos da empresa, pois ela 

não é teoricamente sustentada. Segundo o autor, tendo em conta a dinâmica e muitas 

vezes caótica mudança na realidade dos mercados, essas diferenças não são estáveis. 

 

A mensuração tem sido objecto de reflexão desde dos pensadores da Grécia 

antiga. A primeira motivação para a formalização foi a necessidade de compreender o 

significado da mensuração de certos conceitos das ciências sociais. A mensuração 

envolve a representação e a ordenação. A primeira traduz-se nas operações de 

representar um atributo por uma medida, e a segunda, refere-se à quantidade de atributo 
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que cada entidade possui. Na gestão empresarial têm surgido poucas aplicações da 

teoria da mensuração, pois a gestão era guiada pelos sistemas formais de contabilidade 

(Pike e Roos, 2004). 

 

Não é uma questão simples e linear, para gestores, nem para académicos, a 

mensuração do valor do capital intelectual de uma organização. A gestão do capital 

intelectual envolve este conceito difícil de medir (Bontis, 2002d), mas pode produzir 

resultados bem mensuráveis (Lynn, 1998). A literatura sobre capital intelectual, para 

além de considerar como propriedade da organização o conhecimento emergente dos 

seus grupos e equipas de trabalho, considera, também, os conhecimentos dos seus 

colaboradores como capital intelectual de propriedade sua. Assim, assume que tal 

capital pode ser medido e contabilizado pela organização, configurando o reflexo da 

sua posse (Edvinsson, 1997a). 

 

O conhecimento é reconhecidamente importante para a vantagem competitiva 

da organização, pelo que também será crítica a informação sobre o conhecimento – a 

mensuração do conhecimento. Mas a simples criação de medidas para o conhecimento 

não permite atingir essa vantagem competitiva. Não faltam na literatura medidas de 

conhecimento e produtos que se propõem medir o capital intelectual, o conhecimento e 

a aprendizagem. No entanto, a mensuração do conhecimento deveria articular-se, testar, 

e reforçar as conexões entre conhecimento e vantagem competitiva (Boudreau, 2003). 

 

Os recursos utilizados no mundo empresarial e as interacções entre eles são 

variados e complexos. Qualquer sistema de medida a utilizar para os medir terá de ser 
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um sistema multi-atributo. Isto levanta a questão da comensurabilidade no espaço de 

medida, ou seja, as várias escalas têm de projectadas num espaço comum de medida, 

que pode conter muitas dimensões mas somente uma escala em cada dimensão. A 

comensurabilidade é, usualmente, atingida através da normalização, e a utilização de 

escalas de ratio, com a existência de um “zero” significativo, o que permite a 

comparação e combinação (Pike e Roos, 2004). 

 

A relevância dos aspectos de mensuração e quantificação do capital intelectual 

levou à organização de um simpósio internacional de discussão sobre os temas da 

medição e contabilização do capital intelectual em Amesterdão em 1999, aí foram 

discutidas as últimas evoluções nestas matérias à data (Guthrie, 2001). O simpósio 

realizou-se entre 9 e 11 de Junho e foi organizado pela OCDE (Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Económico), conjuntamente com os Ministérios 

Holandeses dos Assuntos Económicos e da Educação, Cultura e Ciência e o Nordic 

Industrial Fund. 

 

As dificuldades de medir o capital intelectual prendem-se com o 

desenvolvimento ainda reduzido de medidas para o efeito (Bontis et al., 1999). Quando 

essa uniformização for atingida, e os gestores tiverem à sua disposição instrumentos 

validados de medição, estes poderão utilizá-los como uma útil ferramenta interna de 

gestão. A comunicação destas informações deveria ser periódica aos órgãos cimeiros de 

gestão, ainda que externamente não seja obrigatória, poderá ser revelada (Bontis, 

2001a). 
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Na sua essência, um relatório sobre o capital intelectual de uma organização terá 

de ser um documento sobre as actividades de gestão do conhecimento da empresa 

(Mouritsen et al., 2001). Este documento tem utilizações internas (no suporte à 

estratégia, no controlo e na distribuição do conhecimento, é dirigido a áreas alvo 

internas) e externas (na comunicação sobre a importância do capital intelectual para a 

organização, na captação de investimento, é dirigido a grupos alvo externos. Podemos 

considerar que se trata de uma ferramenta de comunicação e de gestão (Thorbjørnsson 

et al., 2004). 

 

A Skandia (Edvinsson, 1997b) – empresa sueca de seguros e serviços 

financeiros sedeada em Estocolmo – foi pioneira nessa matéria começando a elaborar 

relatórios internos sobre capital intelectual em 1985, e passando a apresentar 

anualmente relatórios aos accionistas sobre a matéria acompanhando os tradicionais 

relatórios financeiros a partir de 1994 (Bontis, 2001a).  

 

Berry (2004) propõe que se siga o trabalho de Lev (2002) na mensuração dos 

activos intangíveis. Esse trabalho apresenta três aspectos da mensuração desses activos: 

1. A mensuração e avaliação internas dos activos intangíveis – com o 

desenvolvimento de ferramentas para compreender o desempenho de cada activo 

intangível. 

2. A mensuração e avaliação externas dos activos intangíveis – um cálculo do 

return on investment feito nesses activos para poder reflectir nos relatórios financeiros o 

seu valor económico. 
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3. Avaliação vs gestão dos activos intangíveis – emerge dos pontos anteriores a 

necessidade de uma reflexão sobre as técnicas de gestão disponíveis para melhor gerir 

estes activos na criação de valor. 

 

O conceito, a descrição e a mensuração do capital intelectual são aspectos não 

reúnem unanimidade, e constituem base de contínuo debate. A dificuldade em valorizar 

o capital intelectual está presente nos seus dois blocos de componentes: stocks e fluxos. 

 

A mensuração dos stocks capital intelectual encontra-se na literatura associada a 

modelos baseados na diferença que surge entre o valor de mercado da empresa, e 

encontramos diversos autores que os mencionam nos seus trabalhos (Sveiby, 1997; 

Stewart, 1997; Brooking, 1997; Bontis, 1998; Edvinsson, 2000; Joia, 2000; Bontis, 

2002d; Bontis, 2002c; Pike et al., 2002). 

 

Um rácio utilizado para tal é o “q de Tobin” (Stewart, 1997, Villalonga, 2004), 

que foi desenvolvido pelo economista, premiado pelo Nobel, John Tobin da 

Universidade de Yale (Tobin, 1969). 

 

q = (valor de mercado) / (custo de repor os activos fixos) 

 

Este indicador permite avaliar a diferença entre os valores contabilísticos e os de 

mercado, evitando a questão das formas de depreciação utilizadas na organização. 

Assim, permite a comparação entre diferentes empresas e análise da mesma ao longo de 

determinado período. O custo de repor os activos fixos é determinado com o valor dos 
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activos fixos da empresa, somando os valores das depreciações ao longo dos anos, 

actualizando segundo a inflação (Stewart, 1997). Outros exemplos de modelos de 

mensuração baseados na capitalização de mercado são o IAMV (Investor Assigned 

Market Value) de Standfield (1998), ou o Market-to-Book Value de Stewart (1997). 

 

A mensuração dos stocks pode traduzir o potencial de criação de valor, mas este 

só é criado quando existe aplicação real desses stocks. Um exemplo típico deste 

inventário de stocks de capital intelectual é o número, ou percentagem, de 

colaboradores com formação universitária. Ainda que seja um indicador do potencial do 

capital intelectual da organização, não mede a sua força de criação de valor. Essa 

avaliação deverá ser mais completa e considerar as influências que certos fluxos de 

capital intelectual exercem quando os stocks são aplicados (Pike et al., 2002). 

 

O resultado da criatividade e do conhecimento humano deverá ser distinguido dos 

colaboradores. O capital intelectual produzido pelos colaboradores é mensurável, e não os 

próprios colaboradores (Davies e Waddington, 1999). A importância da análise e origem da 

performance nas organizações influencia a conceptualização do capital intelectual, sendo os 

modelos do capital intelectual uma base para os modelos de performance intelectual (Roos 

e Roos, 1997). 

 

Por analogia, se retirar-mos um balde de água do curso de um rio, podemos medir a 

quantidade e qualidade dessa água, mas não teremos indicação do caudal, força, ou 

profundidade do rio. As métricas dos stocks são muito importantes mas podemos incorrer 
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num erro de avaliação do capital intelectual total, quando isolamos a análise dos stocks da 

análise dos fluxos, ou seja, retiramos os stocks do contexto dos fluxos. 

 

A título de exemplo podemos apresentar algumas medidas (objectivas e perceptivas) 

dos diversos componentes do capital intelectual (Saint-Onge e Armstrong, 2004): 

Capital Humano – nível de capacidades actual vs. nível de capacidades desejado; 

capacidade de trabalho em equipa; taxa de planos de desenvolvimento de carreiras 

completos; taxa de novas ideias realmente implementadas. 

Capital relacional – Índices de satisfação; longevidade das relações; taxa de 

penetração no mercado; redução de queixas. 

Capital Estrutural – ciclo de vida e redução dos custos dos processos; taxa de 

melhoria de processos; número de novos produtos por ano; receita por empregado. 

 

Quanto à mensuração dos fluxos de capital intelectual, qualquer estimativa do 

seu valor terá de considerar o volume do fluxo e a influência que este exercerá no 

destino. Na tentativa de os valorizar, em termos relativos ou absolutos, será necessário 

quantificar não só a sua capacidade de influenciar a criação de valor, mas também a 

dimensão dos fluxos de capital intelectual. Tudo o que flúi na organização não é, 

necessariamente, de grande valor, mas um pequeno fluxo de algo muito importante 

pode influenciar a criação de valor (Pike et al., 2002). O desenvolvimento da 

investigação em capital intelectual e a forma de operacionalizar o conceito tem sido 

muito concentrada nos stocks em detrimento dos fluxos (Bontis et al., 1999). 
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Os conceitos de capital intelectual que evidenciam a existência de fluxos entre 

os seus stocks são raros (Reinhardt et al., 2003). O modelo dos fluxos de capital 

intelectual foi desenvolvido por Roos e Roos (1997) e apresenta uma conceptualização 

da mudança dos stocks de capital intelectual (Reinhardt et al., 2003). Mais 

proximamente relacionados com a mensuração dos fluxos de capital intelectual, 

parecem estar os modelos de mensuração baseados no retorno desses activos, como são 

o Calculated Intangible Value de Stewart (1997), o Knowledge Capital Earnings de 

Lev (1999), ou o VAIC (Value Added Intellectual Coefficient) de Pulic (1997). 

 

As características do capital intelectual parecem fazer da sua mensuração e 

modelização um desafio teórico e prático. Com efeito, o facto das medidas de capital 

intelectual não apresentarem universalidade, decorre do nível de estandardização e da 

natureza voluntária dos relatórios de capital intelectual (Reinhardt et al., 2003). 

A contabilização do capital intelectual 

Neste subtítulo analisaremos a revisão bibliográfica sobre a contabilização do 

capital intelectual. Ainda que este tópico não seja de relevância central para a presente 

investigação, o seu amplo tratamento na literatura revela a sua importância. O 

reconhecimento do interesse das publicações académicas sobre a contabilização do 

capital intelectual, é inerente ao facto de este ser considerado um activo intangível da 

organização, e como tal, existir a necessidade de o contabilizar. No âmbito desta 

investigação, o presente subtítulo é utilizado para ilustrar o esforço dos académicos e 

gestores em desenvolverem formas de contabilizar algo intangível e, muitas vezes, 
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invisível: o capital intelectual. Esse esforço, no entanto, não é livre de críticas e 

limitações, como teremos oportunidade de verificar. 

 

Nos últimos 15 anos muitos autores escreveram extensivamente sobre a falha 

dos sistemas contabilísticos no auxílio à gestão. Durante a década de 90 do século 

passado as novas abordagens da gestão analisavam as actividades da organização 

fazendo uso de conceitos como as competências (Kaplan e Norton, 1996). Mais tarde 

(Stewart, 1997) a investigação sobre os activos intangíveis e o capital intelectual 

ganhou proeminência. Têm sido perseguidos por muitos os objectivos de reflectir os 

activos intangíveis no Balanço, ou alterá-lo, de forma a incluir activos intangíveis, 

ambos ainda não foram alcançados com sucesso (Pike e Roos, 2004).  

 

A gestão e contabilização do capital intelectual ganharam relevância, como 

tópicos, com o declínio das indústrias tradicionais e o crescimento das indústrias 

baseadas no conhecimento (Guthrie, 2001). Neste sentido, desenvolveram-se muitas 

métricas para atribuir valor a iniciativas de gestão do conhecimento. Este esforço foi 

seguido pelo aparecimento de propostas de métricas para activos intangíveis, tão 

esquecidos do cenário contabilístico. Coloca-se agora a necessidade de desenvolver 

métricas para o capital intelectual e os activos de conhecimento (Liebowitz e Suen, 

2000). 

 

Para consultar uma recolha alargada e organizada de métricas, indicadores e 

medidas do capital intelectual, dos seus componentes e de iniciativas de gestão do 

conhecimento ver Liebowitz e Suen (2000) ou Malhotra (2003). Este autor (Malhotra, 
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2003) analisa-os e apresenta, relativamente a cada um deles, os seus pontos fortes e 

fracos, tendo em conta a sua aplicação no Sector Público. Amaral e Pedro, 2004, 

apresentam-nos, igualmente, uma listagem de diferentes modelos de medida dos activos 

de conhecimento e confronta a sua utilização com os modelos tradicionais de avaliação 

de empresas.  

 

Berry (2004) segue a tipologia do Relatório de brookings (2001) e considera que 

os activos intangíveis que compõem o capital intelectual podem ser de um de três tipos: 

1. Activos que podem ser propriedade da empresa e vendidos, como a 

propriedade intelectual, as patentes, os direitos de autor e as marcas. 

2. Activos que podem ser controlados mas não vendidos, como a investigação e 

o desenvolvimento, processos de negócio únicos, e os sistemas de gestão da empresa. 

3. Activos que não podem ser inteiramente controlados pela empresa, como as 

pessoas, as relações com os stakeholders e os efeitos da empresa na rede. 

 

O capital intelectual representa um drama pois é muito difícil estabelecer as suas 

fronteiras e limites, e a sua composição apresenta elementos intangíveis que originam 

“valor” (aspas no original) na sociedade e nas organizações do conhecimento. O drama 

é que o valor criado não pode ser contabilizado utilizando a gestão tradicional e os 

meios de contabilidade financeira (a função de produção da sociedade do conhecimento 

é desconhecida). A propriedade e o controlo do capital intelectual não são claros 

(Mouritsen, 2003). 
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O capital intelectual é a materialização de um problema: o tradicional balanço é 

incapaz de apresentar uma explicação convincente do valor dos recursos das 

organizações que navegam na economia do conhecimento. Estas organizações 

dependem amplamente dos recursos intangíveis (e.g. sistemas de conhecimento, 

capacidades humanas, relações com clientes e fornecedores) em detrimento dos 

recursos tangíveis (e.g. fábricas, maquinaria, terra e edifícios). Uma meta-justificação 

para este drama é encontrada no mercado de capitais: a existência de recursos 

intangíveis pode ser tornada visível através da diferença entre os valores de mercado e 

contabilístico da empresa (Mouritsen, 2003).  

 

Os elementos chave do capital intelectual não são físicos, nem organizacionais, 

mas sim dominados pelo capital humano. Na economia do conhecimento os 

colaboradores são um activo de valor indeterminável pela contabilidade tradicional 

(Pike et al., 2002). São necessárias novas formas de registo, e métodos de 

contabilização reconhecidos, de activos que são intangíveis, mas de elevado valor. 

 

A falta de meios para tornar o capital intelectual visível gera uma base 

ineficiente de decisão para os investidores. Uma empresa que possua um elevado 

componente de capital intelectual, que não é evidenciada pelos princípios tradicionais 

contabilísticos, e tenha um elevado potencial de ganhos futuros, poderá ser 

incorrectamente valorizada (Berglund et al., 2002). Os intangíveis permanecem na 

escuridão contabilística. É evidente a existência de uma assimetria de contabilização 

entre os tangíveis e os intangíveis. Dela decorre uma sistemática infra valorização dos 

últimos (Lev, 2002). 
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O reconhecimento, a identificação e a distinção entre os activos tangíveis e os 

activos intangíveis constitui um dos temas mais desafiantes da recente investigação 

académica (Teece, 1998; Mathews, 2003). A dificuldade de contabilizar o capital 

intelectual reside na sua identificação e separação do suporte físico onde se encontra, 

como seja um livro, uma disquete, ou um colaborador. Quando esse suporte não existe 

a dificuldade ainda é maior, como é o caso das relações com clientes, a confiança nos 

colegas, ou o espírito de equipa. A contabilidade dos activos tangíveis é uma 

contabilidade centrada nos custos (ênfase na produção), a lógica dos activos intangíveis 

é a da criação de valor (ênfase no consumidor) (Stewart, 1997). Os relatórios sobre 

capital intelectual são raros e, quando existem, exigem uma leitura diferente dos 

relatórios financeiros (Mouritsen et al., 2001). 

 

Quando os gestores dispuserem de uma ferramenta uniformizada para 

contabilizar o capital intelectual, poderão elaborar relatórios internos que serão valiosos 

instrumentos de gestão, mais do que simples documentos de apresentação aos titulares 

do capital, ou investidores. A Skandia utiliza o Navigator (Edvinsson e Malone, 1997), 

um modelo de medida dos seus capitais que combina 73 indicadores tradicionais e 91 

novos, direccionados para medir o capital intelectual. Estes últimos estão agrupados em 

cinco áreas – financeira – clientes – processos – renovação e desenvolvimento – 

humana (Bontis, 2001a). Este sistema de contas do capital intelectual não mede os seus 

fluxos (Reinhardt et al., 2003). 
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Os indicadores poderão ser de âmbito geral, aplicáveis na indústria em estudo, 

ou específicos, relativos a cada organização (Sánchez et al., 2000). O capital intelectual 

é específico a cada contexto, ou seja, uma organização poderá incluir no seu capital 

intelectual algum componente que outra não considera para esse efeito (Bontis et al., 

1999). Por esta razão, a escolha dos indicadores utilizados deverá ser adaptada à 

organização em estudo e o seu significado pode variar de empresa para empresa. A 

leitura de um relatório sobre o capital intelectual deverá fornecer informações que 

formem opinião sobre o valor da empresa, é esse o sentido da sua existência. Um 

documento com estas características reúne várias contribuições; é um produto da 

estratégia da organização, da sua gestão diária e das suas capacidades de reunir 

informação (Mouritsen et al., 2001). 

 

Os indicadores desenvolvidos deverão ser específicos para cada um dos 

componentes do capital intelectual, podendo utilizar escalas ou unidades diferentes, e 

eles serão sempre dependentes do contexto. Todos os indicadores deverão ser claros, 

confiáveis e úteis (Sánchez et al., 2000). Guthrie e Petty (2000), num estudo 

desenvolvido na Austrália, encontraram uma distribuição percentual desses indicadores 

(30% - capital humano, 30% - capital estrutural e 40% - capital de clientes). Roos e 

outros autores (1997) propõem o índice de capital intelectual (IC – Index) com um 

indicador para cada um dos componentes do capital intelectual, e um indicador 

agregado. Edvinsson (Edvinsson e Sullivan, 1996; Edvinsson et al., 2000; Aberg e 

Edvinsson, 2001) propõe diversos modelos com vários indicadores e gráficos. 
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Teixeira Filho e outros autores (2003) propõem dois tipos de indicadores: os de 

esforço e os de resultados. Os indicadores de esforço evidenciam as iniciativas da 

organização no âmbito da gestão do conhecimento ou do capital intelectual. Os 

indicadores de resultado reflectem o alcance dos objectivos operacionais, ou das metas 

estratégicas, sem dependerem de forma exclusiva das iniciativas de gestão do 

conhecimento. Ambos os tipos de indicadores poderão ser tanto de origem quantitativa 

como qualitativa.  

 

Existe uma variedade de sistemas de contabilização dos activos intangíveis 

propostos por diversos autores, mas alguns encontram-se mais divulgados como é ocaso 

do monitor de activos intangíveis de Sveiby IAM (Intangible Assets Monitor) (Sveiby 

1997), ou o BSC (Balanced Scorecard) de Kaplan e Norton (1992, 1996). Outros 

sistemas de contabilização dos activos intangíveis propostos por outros autores são o 

Human Capital Intelligence de Fitz-Enz (1994), o Technology Broker de Brooking 

(1996), o Citation-Weighted Patents de Bontis (1996), o Intangible Asset Monitor de 

Sveiby (1997), ou o Value Chain Scoreboard de Lev (2002). Kaplan e Norton, que em 

trabalhos anteriores (Balanced Scorecard, 1992, 1996) introduziram técnicas que 

combinavam medidas de diferentes perspectivas (desenvolvimento do conhecimento, 

infra-estruturas, clientes, e financeira) propõem, na sua obra recente (2004), indicadores 

e métricas para os activos intangíveis. Concretamente, no caso espanhol, merecem 

destacar-se as propostas do Modelo Intelect do Euroforum (1998) e o Modelo Intelectus 

do CIC (2003). 
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Anterior à contabilidade do capital intelectual é a contabilidade dos recursos 

humanos. Este campo de investigação produziu bibliografia importante nas décadas de 

sessenta e setenta do século XX, que se traduziu, maioritariamente, em trabalhos 

normativos. Apesar do aparecimento de diversos modelos durante aquele período, a 

contabilidade de recursos humanos pouco progrediu na prática (Johanson e Mabon, 

1998). 

 

Próxima da contabilidade do capital intelectual, a contabilidade dos recursos 

humanos (HRA – Human Resource Accounting) é uma ferramenta de contabilização 

utilizada pelos gestores para reunirem informação sobre o seu capital humano. Esta é 

composta por três conjuntos de modelos: modelos de custos (históricos, de aquisição, 

de substituição e custo de oportunidade dos activos humanos), modelos de valor 

(monetários e não-monetários) e modelos de ênfase monetária para cálculo das 

estimativas de futuros ganhos e remunerações dos activos humanos (Bontis et al., 

1999). 

 

Existem ferramentas que reflectem mais fortemente a influência do mercado, 

como o MVA e o EVA, (MVA: Market Value Added = valor da empresa - investimentos 

na empresa desde o início); (EVA: Economic Value Added = vendas líquidas – custos 

operacionais – impostos – remuneração do capital) para além dos tradicionais ROI 

(Return on Investment) e ROE (Return on Equity) (Canibano et al., 1999) e ROA 

(Return on Assets) (Sánchez et al., 2000). 
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Internacionalmente, começam a surgir indícios de interesse sobre a 

contabilização do capital intelectual (Guthrie, 2001). No Canadá, o FASB (Financial 

Accounting Standards Board) publicou em 2000 directivas sobre os tópicos mais 

relevantes numa contabilidade actual, em que é evidente o declínio da relevância dos 

indicadores meramente financeiros para os leitores alvo desses relatórios (Bontis, 

2002b). A mesma instituição publicou um relatório especial em Abril de 2001 

avaliando os méritos de considerar elementos intangíveis como activos, bem como as 

opções disponíveis para a sua mensuração e contabilização (Cravens et al., 2003). 

 

Também o CICA (Canadian Institute of Chartered Accountants) apoia os seus 

associados na contabilização do capital intelectual (Bontis, 2002b). Esta instituição 

elaborou em 1995 um relatório que trata directamente assuntos da “nova economia” 

(aspas no original). O documento reconhece claramente a necessidade de uma mudança 

radical no modelo de contabilidade actual. De acordo com o relatório, a contabilidade 

estava à data a sofrer uma mudança de paradigma que duraria ainda 10-15 anos 

(encontramo-nos nesse período). Essa alteração conduziria a uma melhor contabilização 

da realidade económica subjacente aos negócios conhecimento-intensivos, ao valor dos 

activos intangíveis e aos assuntos da contabilidade ecológica (Cravens et al., 2003). 

 

Nos Estados Unidos da América, a AICPA (American Institute of Certified 

Public Accountants) elaborou um relatório em 1994 sobre a melhoria da contabilidade 

numa perspectiva futura. O documento defende a importância de contabilizar factores 

que apresentam capacidade de criação de valor no longo prazo, citando especificamente 

a necessidade de desenvolver medidas não financeiras (Cravens et al., 2003). Esta 
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instituição introduziu recentemente uma linguagem para a elaboração de relatórios 

empresariais visando uniformizar dos documentos. No mesmo sentido, um grupo de 

autores (Lymer, Debreceny, Gray e Rahman) submeteram uma proposta ao IASC 

(International Accounting Standards Commitee) para apresentar um modelo de 

relatório (Pike et al., 2002). 

 

Na Europa também existem iniciativas nesta mesma direcção (Bontis, 2002b). A 

Agência Dinamarquesa para o Desenvolvimento do Comércio e da Indústria, com a 

cooperação de um grupo de 10 empresas, publicou em 1998 um memorando 

(Intellectual Capital: Reporting and Managing Intellectual Capital) que reunia medidas 

de performance não financeiras. O documento apresenta razões para suportar o 

desenvolvimento de uma contabilidade do capital intelectual. Na Holanda, o Ministério 

dos Assuntos Económicos abordou a contabilidade do capital de conhecimento de outro 

ângulo, utilizando, em 1999, relatórios de quatro grandes empresas de consultoria 

(KPMG, Ernest & Young, PricewaterhouseCoopers e Walgemoed). O documento, 

resultante do estudo, reproduziu um anexo sobre activos intangíveis ao relatório 

financeiro externo anual. Em 2000, o ICAEW (Institute of Chartered Accountants in 

England and Wales) publicou um estudo sobre novas medidas para a “nova economia”, 

apresentando três abordagens alternativas para tratamento contabilístico dos activos 

intangíveis (incremental, radical e híbrido) (Cravens et al., 2003). 

 

A União Europeia promove a investigação sobre os intangíveis (Dee e 

Mogensen, 2000; Comissão das Comunidades Europeias, 2003; Comission of the 

European Communities, 2003a; Comission of the European Communities, 2003b; 
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Comission of the European Communities, 2003c; ECISTP, 2003; IASB, 2003; EFBRS, 

2004; EU, 2004). A Direcção Geral Entreprise promoveu em Julho de 2003 uma 

workshop sobre a “A Economia Intangível” analisando uma lista extensa de modelos de 

medida dos activos intangíveis. A apresentação (Comission of the European 

Communities, 2003b) procura ser a mais exaustiva possível (à data) e propõe uma 

grelha de classificação dos modelos de medida dos activos intangíveis segundo duas 

dimensões: monetária/não monetária e holística/atomista. A título de exemplificação 

apresentamos a classificação de oito modelos de medida: quatro monetários e holísticos 

(“q de Tobin”, Market-to-Book Value, EVA - Economic Value Added, Knowledge 

Capital Earnings) e quatro não-monetário e atomistas (Skandia, IAM - Intangible 

Assets Monitor, BSC - Balanced Scorecard, Value Chain Scoreboard). 

As dificuldades da gestão do capital intelectual 

Quanto às dificuldades de gerir o capital intelectual, elas colocam-se aos 

gestores não só pela difícil contabilização dos investimentos, dos retornos e dos 

inventários desse activo, mas também pelas suas características e dimensões. O capital 

intelectual é o conjunto dos recursos intangíveis de uma organização, bem como as suas 

interligações (Bontis et al., 1999). As características distintivas dos recursos 

intangíveis, radicalmente diferentes das dos recursos tangíveis, introduzem uma série de 

aspectos na sua gestão nas organizações (López, 2004).   

 

Os recursos intangíveis apresentam uma série de características específicas que 

condicionam decisivamente a sua gestão (López, 2004). Entre elas, o autor distingue 
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algumas que dificultam de forma especial a gestão destes recursos, tornando 

particularmente delicada esta tarefa: a invisibilidade; a dificuldade da quantificação; a 

falta de registo contabilístico; a apreciação pelo uso; a inexistência de mercado; o seu 

carácter público; a lentidão de acumulação; a falta de definição de direitos de 

propriedade e o seu valor de liquidação nulo. Reinhardt e outros autores (Reinhardt et 

al., 2003) também identificam particularidades aos activos de conhecimento que os 

tornam diferentes dos activos tangíveis e constituem dificuldades acrescidas para a sua 

gestão. A sua propriedade é muitas vezes colectiva e efémera, desta forma existem 

diversos problemas com a sua protecção legal da propriedade intelectual. 

 

O conhecimento é a base do capital intelectual (Marr, 2004). É difícil medir os 

conceitos associados ao conhecimento, à transferência de conhecimento e à 

aprendizagem (Fischer et al., 2002). Incorporar a gestão do capital intelectual nos 

sistemas internos de planeamento e controlo é mais difícil do que introduzir técnicas de 

gestão como a TQM (Lynn, 1998). 

 

Gerir o conhecimento representa uma oportunidade para realizar poupanças 

substanciais e melhorias significativas na performance humana dos colaboradores e na 

vantagem competitiva da organização, contudo, envolve desafios decorrentes de 

impedimentos organizacionais. Existem muitas barreiras e factores inibidores aos 

processos de gestão do conhecimento e da aprendizagem (Albers e Jerke, 2004). 

 

Segundo Drucker (1998), as novas organizações propõem grandes desafios à 

gestão. As organizações baseadas na informação apresentam problemas de gestão 
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específicos: motivar, desenvolver sistemas de recompensas e oportunidades de carreira 

para os especialistas; criar uma visão que possa unificar uma organização de 

especialistas; transformar a estrutura de gestão para poder trabalhar com equipas de 

tarefas; e, garantir a existência, a preparação e a avaliação da gestão de topo. 

 

Existem barreiras estratégicas e operacionais à gestão do capital intelectual. As 

primeiras relacionam-se com a complicada tarefa de conceptualizar e medir este activo 

intangível para poder estabelecer planos e objectivos para ele. As barreiras operacionais 

prendem-se com as dificuldades de gestão de activos não financeiros. Os relatórios 

tradicionais não revelam a performance, o montante ou o retorno dos investimentos em 

capital intelectual, tornando muito difícil a posição dos gestores perante os detentores 

do capital. As informações sobre a qualidade das relações com os clientes, os 

fornecedores e os associados, os investimentos em formação e desenvolvimento feitos 

para melhorar os processos internos, ou a reputação internacional da empresa, são 

pouco interessantes para os accionistas (Miles et al., 1998). 

 

A gestão deste activo utiliza a partilha como prática diária, e é difícil motivar os 

colaboradores para partilharem conhecimento, tanto ao nível individual, como de 

grupo. Ao nível interno das organizações existe uma grande dificuldade em transferir o 

conhecimento, é a stickiness (Szulanski, 2003). A comunicação voluntária entre grupos 

é tão importante como o conhecimento especializado que cada centro de pesquisa, ou 

excelência, possa desenvolver. Para distribuir e nivelar o conhecimento nas estruturas é 

essencial encorajar os interesses partilhados, desenvolver valores comuns e fomentar 

soluções mutuamente satisfatórias (Quinn et al., 1996). 
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Nesta, como noutras áreas da gestão, a facilidade de compreensão da estratégia 

necessária não pode ser confundida com a facilidade de implementação da mesma. 

Estratégias “simples” podem ser difíceis de implementar, pelo que poderemos socorrer-

nos de três práticas: a descentralização, a partilha de informação e o tratamento 

respeitoso dos colaboradores (Pfeffer e Sutton, 2001). A partilha de conhecimento na 

organização depende da vontade e da capacidade dos colaboradores em contribuírem 

para essa troca como fontes de conhecimento (Disterer, 2003). Podemos encontrar 

obstáculos que impossibilitam essa partilha, como são as profundas limitações 

cognitivas e motivacionais que impedem as pessoas de partilhar os seus conhecimentos 

(Hinds e Pfeffer 2001).  

 

No domínio das limitações, Boisot (2002) lembra-nos que existem dois esforços 

cognitivos envolvidos na articulação do conhecimento: a abstracção e a codificação, e 

estes reforçam-se mutuamente. A abstracção invoca categorias cognitivas através das 

quais os agentes conseguem criar um sentido para os acontecimentos. A um maior nível 

de abstracção corresponderá um menor número de categorias. A codificação utiliza as 

categorias criadas pelo agente de modo a discriminar os eventos, classificando-os. 

Quanto menor a informação sobre a diferença entre as categorias mais difícil será a 

codificação. 

 

Existem barreiras à partilha do conhecimento, categorizadas por Disterer (2003) 

em: barreiras individuais e barreiras sociais. As primeiras reúnem três grandes grupos, 

segundo o autor: a perda de poder que o indivíduo antecipa após a partilha; a revelação 
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de algo a terceiros que é supostamente valioso e raro e será avaliado pelos colegas, ou 

seja, a incerteza do valor do conhecimento partilhado; a falta de motivação decorrente 

do consumo de tempo envolvido e a falta de compensação por essa partilha. As 

barreiras sociais são tipificadas pelo autor em: a inexistência de uma linguagem 

organizacional partilhada; a presença de atitudes conservadoras (nomeadamente as de 

evitar os conflitos); a burocracia interna e uma hierarquia pesada e muito formal, que 

limitam a comunicação; a incompatibilidade entre os objectivos pessoais e as metas 

organizacionais. 

 

As barreiras à partilha de conhecimento também foram estudadas por Szulanski 

(2003) que as agrupa numa tipologia com dois grandes grupos: barreiras motivacionais 

e barreiras de conhecimento. No primeiro grupo, encontramos reunidas várias barreiras, 

como, por exemplo, a falta de incentivos e estratégia da organização para a partilha de 

conhecimento, a negociação interna sobre os custos partilhados e as receitas comuns 

originadas pela partilha de conhecimento, ou a falta individual de visão e 

reconhecimento do valor do conhecimento que um responsável pode ter, 

comprometendo a possibilidade de o partilhar.  

 

No segundo grupo, o autor (Szulanski, 2003) identifica as barreiras que 

consistem no nível prévio de conhecimento do indivíduo receptor, a forma como é 

percepcionada a transferência de práticas na organização, a capacidade dos indivíduos 

de partilhar as suas práticas, e a rede interna de ligações sociais entre receptores e 

fontes de conhecimento na empresa. A importância de cada um destes tipos de barreira 

muda, de acordo com a fase da transferência que se desenrola. No mesmo trabalho, o 
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autor apresenta uma síntese de bibliografia que suporta a transferência de conhecimento 

estruturada numa sequência de 4 fases: iniciação, implementação, lançamento e 

integração. 

 

No domínio dos entraves motivacionais Leonard e Sensiper (2002) reúnem um 

conjunto de obstáculos à partilha de conhecimento: a censura ou falta de encorajamento 

dos colaboradores, a desigualdade de status entre os elementos que partilham o 

conhecimento, a distância física e temporal, e o receio da reacção dos colegas. A 

transferência de conhecimento entre colaboradores é afectada pelas características dos 

relacionamentos dentro da organização (Fischer et al., 2002). 

 

O conhecimento é poder, logo, partilhar informação será partilhar poder 

(Pettigrew 1972). Os indivíduos utilizam o conhecimento para seu benefício exclusivo 

porque as tradições culturais mais enraizadas desencorajam a sua partilha. O 

conhecimento é considerado um tesouro que deverá ser protegido e escondido (Disterer, 

2003). Assim, os bens de informação terão máxima utilidade quando apresentarem 

elevados níveis de abstracção, codificação e escassez (Boisot, 2002). Lepak e Snell 

(1999), citando Barney (1991) lembram que um activo, ou uma capacidade, que não 

possa ser duplicado ou imitado, constitui fonte de vantagem competitiva, e ninguém 

quer partilhar vantagem competitiva. 

 

O conhecimento na sua forma tácita pode ser fonte de vantagem competitiva 

sustentada da empresa, assim, pode aumentar o “valor” do indivíduo que o detém. Para 

a organização o poder deter e utilizar, este conhecimento terá de ser partilhado na sua 
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forma tácita com outros elementos da organização, ou passado à sua forma explícita e 

articulado com outros conhecimentos existentes na organização. Através da partilha, o 

detentor inicial do conhecimento vê o seu “valor” na organização diminuído, o que o 

pode levar a não cooperar em processos deste âmbito. Nesse caso, é importante 

desenvolver sistemas de incentivos que motivem os indivíduos a partilharem os seus 

conhecimentos. No entanto, esses incentivos podem aumentar os custos da conversão 

do conhecimento (Lepak e Snell, 1999).  

 

A partilha de conhecimento, que consiste na transferência de conhecimento 

entre indivíduos sem que o primeiro veja reduzida a disponibilidade do seu, tem custos. 

A dificuldade de transferir conhecimento tácito é muito elevada e um importante 

facilitador será a existência de “conhecimento comum”. Este é composto por 

terminologia, conceitos e grelhas de referência partilhados na organização (Buckley e 

Carter, 2000). Desta forma o conhecimento tácito circulará mais facilmente, 

estendendo-se do indivíduo ao grupo, construindo o conhecimento da organização. 

 

No mesmo sentido, Biong e Ulvnes (2001) questionam-se sobre a dependência 

em que as organizações aparentemente se encontram face aos relacionamentos dos seus 

colaboradores com a clientela. Será que o profissional detém o capital social de cada 

cliente, ou seja, conseguirá facilmente sair da organização e levar os clientes consigo 

para outra empresa? 

 

O tema da redução de capital (especialmente humano e social) originado pela 

saída de colaboradores é abordado por outros autores. Davenport e Pruzac (2000) 
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alertam: “Não deixe os conhecimentos saírem pela porta com o downsizing”. Para Lynn 

o downsizing pode originar perda de conhecimento crítico para a empresa e de memória 

organizacional (Lynn, 1998). De igual forma, Brown (1998) aconselha: “Não deixe os 

seus colaboradores saírem, ou as suas ideias também irão”. Os colaboradores podem 

sair e levar a sua capacidade de peritos com eles. Eles são um activo muito móvel 

(Berry, 2004). Knapp (1998) confirma que se regista uma redução do capital intelectual 

com a saída de trabalhadores da organização. A saída de membros chave terá, 

certamente, um feito mais significativo na performance da organização, do que a saída 

de outros colaboradores. Mas quais serão os critérios para identificar esses membros 

chave? E como se calcula o impacto de tais perdas no valor e performance da 

organização? (Leliaert, 2004). 

 

As saídas de pessoal da organização colocam a gestão do conhecimento em 

risco. Os colaboradores com mais conhecimento são, por vezes, os primeiros a sair. A 

redução voluntária da força de trabalho pode ter um impacto negativo na preservação 

do conhecimento organizacional. No sentido de reduzir os custos com o pessoal e tornar 

a organização mais ágil, a aplicação de esquemas de incentivos para encorajar os 

indivíduos a saírem ou, no caso dos mais velhos, as reformas antecipadas, têm deixado 

as organizações sem aqueles que acumularam mais conhecimento. Rapidamente se 

deteora a memória da organização, a sua base de conhecimento e o natural 

aparecimento de mentores. Raramente as organizações possuem formas de identificar 

de forma sistemática o conhecimento específico dos colaboradores. São ainda menos 

aquelas que tentam guardar e partilhar o conhecimento dos colaboradores que estão de 

saída (Lesser e Pruzak, 2001). 
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Lepak e Snell (1999) apresentam a protecção à saída de recursos humanos, 

como protecção à saída de investimento. O conhecimento pessoal que cada colaborador 

transporta perde-se quando o indivíduo abandona a empresa. Pelo contrário, o 

“conhecimento cultural”, mesmo em larga escala não sendo codificado, permanece na 

organização ao longo das mudanças de pessoal, exercendo um efeito poderoso na 

criação e adopção de novo conhecimento. Este “conhecimento cultural” traduz-se em 

valores e crenças que perduram sob a forma de percepções partilhadas, sistemas de 

incentivos e recompensas, e critérios e métodos de avaliação (Choo e Bontis, 2002).  

 

Como a mobilidade entre empregos está a aumentar, a mudança de local de 

trabalho já não é associada a um comportamento menos correcto, e a remuneração não 

é um factor de retenção forte, então, as organizações têm de oferecer certas condições 

para atrair e manter o talento. Os colaboradores procuram descrições realistas dos seus 

cargos, boa orientação na organização, oportunidades de desenvolvimento de carreira, e 

atribuição de tarefas desafiantes (Hiltrop, 1999), ou seja, uma moldura de valores que 

os motive a permanecer voluntariamente na organização (Lee et al., 1999; Mitchell et 

al., 2001a; Mitchell et al., 2001b; Gratton e Ghoshal, 2003). 

 

De acordo com Mitchell, entre outros autores, a permanência voluntária do 

colaborador na organização poderá ser função de três grandes variáveis: as ligações 

informais que este estabeleceu e desenvolveu na organização, o grau de encaixe que 

este reconhece entre os seus valores, planos e objectivos e os da organização, e a 

facilidade com que estes laços poderiam ser quebrados, o que reflecte o custo material 
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ou psicológico de abandonar o cargo (Mitchell et al., 2001a; Mitchell et al., 2001b). Os 

colaboradores precisam ser motivados, isso pode acontecer disponibilizando um 

ambiente de trabalho onde a sua criatividade seja estimulada. Cabe aos gestores 

retirarem benefícios organizacionais dessa criatividade (Davies e Waddington, 1999). 

 

A ameaça das remunerações acima do valor médio da indústria é facilmente 

afastada com outros elementos baseados em valores, como a cultura, as redes sociais, a 

interacção e a recreação sociais, e a detenção de capital social. Isto é, quando as 

competências centrais da organização têm “pernas”, e podem “sair pela porta”, no 

entanto, existem formas de ultrapassar essa ameaça (Rouse e Daellenbach, 2002). 

 

Os gestores podem estimular a experimentação, aceitar o erro, remunerar a 

descoberta de novas oportunidades de negócio, incentivar a criação de novas tarefas 

geradoras de valor e encorajar o estabelecimento de objectivos de aprendizagem 

pessoais (von Krogh e Roos, 1996). De acordo com Soo e outros autores, as 

organizações têm de desenvolver formas de cativar os colaboradores e estabelecer 

incentivos organizacionais de absorção de conhecimento Para que o conhecimento 

residente em redes informais não fique tão vulnerável a fugas deverá ser capturado em 

configurações mais estruturadas (Soo et al., 2002). 

 

Poucas organizações compreendem a importância da improvisação informal, e 

muito menos a respeitam como actividade legítima. Uma tarefa de pesquisa central será 

descobrir de que forma as organizações rejeitam ideias novas e tentar identificar os 

aspectos culturais da organização que necessitam ser mudados. Assim, no Palo Alto 
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Research Center da Xerox, procuram-se novas utilizações da tecnologia, para permitir 

nivelar e difundir a inovação por toda a organização, visando a criação de um ambiente 

onde os indivíduos possam improvisar legitimamente, e onde essas improvisações 

fiquem capturadas e sejam adicionadas à base de conhecimento da organização (Brown, 

1998). 

 

As empresas podem adoptar medidas para se protegerem da fuga de 

conhecimento. Actuando preventivamente e de forma pró-activa a empresa deverá 

minimizar a ocorrência de evasão do conhecimento, revendo, por exemplo, os 

processos de demissão, sucessão, contratação, promoção ou transferência de 

colaboradores. São grandes os desfalques nas bases de conhecimento da empresa 

provocados por pedidos de demissão. Assim, a gestão do conhecimento requer que os 

processos de demissão sejam cuidadosamente analisados, sob a óptica do conhecimento 

que sai e deixa de ser aplicado em benefício do negócio. Com a demissão assiste-se 

também à perda dos investimentos realizados para a criação de capacidade e 

desenvolvimento dos funcionários, cujos retornos ocorreriam com o tempo, após a 

aplicação efectiva dos conhecimentos adquiridos (Figueiredo, S., 2003).  

 

Nahapiet e Ghoshal (2002) apresentam-nos uma definição de capital intelectual 

que reside na relevância dos aspectos social e contextual das formas de conhecimento e 

de saber como fonte de valor, em oposição a uma simples agregação de conhecimentos 

de um conjunto de indivíduos. Assim, podemos considerar que a saída de determinados 

elementos da organização poderá ter um impacto negativo no cenário social e 
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contextual onde se desenvolve o capital intelectual, não se limitando as perdas da 

organização aos stocks individuais de conhecimento que partem. 

 

Um clima organizacional receptivo estimula a criatividade e a inovação na 

organização. Os colaboradores não estarão dispostos a partilhar o seu conhecimento 

disseminando-o se trabalharem num meio que os intimide. A organização deverá 

transmitir aos seus colaboradores que não há lugar à condenação, pelo contrário, é 

possível, e seguro, falhar. Assim, estarão reunidas condições para existir transferência 

eficaz de conhecimento e inovação. As culturas e climas organizacionais, que muito 

claramente valorizam a partilha de conhecimento e a comunicação, contribuem para a 

capacidade das organizações utilizarem e difundirem os seus recursos baseados no 

conhecimento (DeNisi et al., 2003). 

 

Kransdorff e Williams (1999) distinguem capital intelectual de memória 

organizacional. Segundo estes autores, os dados são registos de factos, que, quando 

organizados (cronologicamente, por exemplo) se tornam informação, e são a base do 

capital intelectual. Este é interpretativo, pretende alcançar um carácter dedutivo, 

permitindo ao seu “dono” compreender as implicações dos dados e da informação e 

actuar adequadamente. O conhecimento organizacional e a memória organizacional 

estão relacionados através da experiência e da aprendizagem (Croasdell et al., 2003). 

 

Memória organizacional é o contributo da experiência, individual e colectiva, 

necessário na construção do capital intelectual. Este processo exige partilha dentro da 

organização e capacidade de aprendizagem, pelo que o desafio é mais humano do que 
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tecnológico, pois para as tecnologias de gestão do conhecimento funcionarem de forma 

eficaz, a partilha de conhecimento individual deve ser voluntária e compensada 

(Roberts, 2000). A memória organizacional é o processo através do qual a experiência é 

utilizada para modificar acções correntes ou futuras (Croasdell et al., 2003). 

 

Memória organizacional é uma analogia. A utilização de uma analogia é 

justificável porque ajuda a explicar algo abstracto, ou de difícil compreensão, 

mostrando a sua similitude com algo concreto, ou facilmente compreensível (Maier, et 

al., 2003). Assim, aplica-se a uma organização o conceito de memória retirado da 

esfera individual e tão comum e partilhado por todos os indivíduos. A função social da 

memória – e do esquecimento – pode ser considerada uma forma de organização 

homeostática. A linguagem que a transporta é desenvolvida em associação íntima com 

a experiência da comunidade, e é adquirida pelos indivíduos no seu relacionamento 

cara-a-cara com os outros indivíduos na organização. Aquilo que continua a ser de 

relevância social é armazenado na memória, enquanto que o resto é normalmente 

esquecido (Czarniawska, 2003). 

Enquadramento teórico da investigação 

O investimento teórico realizado permite-nos relacionar os diversos universos 

de literatura (o capital intelectual e a gestão do conhecimento) envolvidos nesta 

problemática e fundamentar as questões de investigação deste trabalho. Assim, 

posteriormente podemos fazer o confronto da realidade face à teoria através do teste das 

hipóteses. 
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A gestão do conhecimento e o capital intelectual não são o mesmo, 

contrariamente ao que é sugerido por certa literatura. Existe alguma sobreposição, mas 

a relação entre ambos está longe de ser simples e clara e exige exploração (Ariely, 

2003). A gestão do conhecimento consiste nos processos que facilitam a aplicação e o 

desenvolvimento do capital intelectual, visando criar valor, e aumentar, e sustentar, a 

vantagem competitiva da organização (Marr, 2004). A gestão do capital intelectual e a 

gestão do conhecimento apresentam uma considerável sobreposição de domínio nas 

organizações, pelo que a importância de integrar a gestão do capital intelectual e a 

gestão do conhecimento é muito grande (Wiig, 1997). Existe a possibilidade de fazer a 

ligação entre a gestão do conhecimento e o capital intelectual (Wiig, 1997; Bontis e 

Girardi, 2000; Dunford et al., 2001; Mouritsen et al., 2001; Bontis, 2002d, Zhou e Fink, 

2003). 

 

 Neste título apresentaremos um sumário da revisão de literatura relevante sobre 

a estratégia empresarial e teoria organizacional desenvolvidas ao longo dos títulos 

precedentes. Terminaremos com uma representação esquemática do enquadramento 

teórico da presente investigação. 

 

Fomos buscar à literatura sobre estratégia empresarial, a bibliografia da teoria da 

empresa baseada nos recursos (Penrose, 1980; Wernerfelt, 1984; Barney, 1991; Grant, 

1991; Peteraf, 1993; Barney, 2001a; Barney, 2001b; Spanos e Lioukas, 2001; Rouse e 

Daellenbach, 2002; Makhija, 2003), nomeadamente na sua extensão da teoria da 

empresa baseada no conhecimento (Grant, 1996a; Roos, 1998; Hoskisson et al., 1999; 
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Sveiby, 2001b; Bontis, 2002d; De Carolis, 2002; Huizing e Bouman, 2002; Balogun e 

Jenkins, 2003). 

 

A recente extensão da teoria da empresa baseada nos recursos, a teoria da 

empresa baseada no conhecimento, encontra-se reconhecidamente adequada ao 

contexto económico actual (Drucker, 1993; Sirois, 1999; Stewart, 1997; Garud e 

Kumaraswamy, 2002; Grant, 2002; Guthrie, 2001; Mathews, 2003). Neste contexto, os 

activos intangíveis são muito valorizados (Bontis et al., 1999; Petrick et al., 1999) 

(Eustace, 2000; Barney, 2001b; Hitt et al., 2001a; Grant, 2002; Mathews, 2003).  

 

O capital intelectual (Edvinsson e Sullivan, 1996; Petrash, 1996; Saint-Onge, 

1996; Lynn, 1998; Sveiby, 1998; Stewart, 1997; Sánchez et al., 2000; Bart, 2001; 

Bontis, 2002d; Edvinsson, 2002; McElroy, 2002; Wexler, 2002) é um activo intangível 

(Sveiby, 1997; Canibano et al., 1999; Stewart, 1997; Sánchez et al., 2000; Caddy et al., 

2001; Sveiby, 2001b; Winter e Szulanski, 2002). 

 

O capital intelectual é, também, um recurso valioso (Barney, 1991; Alvarez e 

Busenitz, 2001; Cohen e Prusak 2001; SubbaNarasimha, 2001; Bontis, 2002c; Nahapiet 

e Ghoshal, 2002), tão poderoso que é reconhecido como o mais valioso (Stewart, 1997; 

Cohen e Prusak, 2001; Nahapiet e Ghoshal, 2002). O capital intelectual é o activo mais 

importante das organizações (Wiig, 1997) e é base da vantagem competitiva da 

empresa (Seth e Thomas, 1994; Dess et al., 1995; Cole, 1998; Lynn, 1998; Birchall e 

Tovstiga, 1999; Petrick et al., 1999; Davenport e Prusak, 2000). O capital intelectual é 



 229

de importância estratégica para a organização, sendo uma fonte primária do seu lucro 

(Grant, 1991; Marr, 2004). 

 

Fomos ao corpo bibliográfico da teoria organizacional, a literatura sobre gestão 

estratégica do conhecimento (Sveiby, 1996; Quintas et al., 1997; Wiig, 1997; 

Hargadon, 1998; Nonaka e Takeuchi, 1995; Nonaka e Konno, 1998; Nonaka et al., 

2000b; Buckley e Carter, 2000; Choo, 2002; Alvarez e Barney, 2001; Bontis e 

Nikitopoulos, 2001; Choo e Bontis, 2002; Crossan e Hulland, 2002; Adler, 2002; 

Boisot, 2002; Despres e Chauvel, 2002; Zack, 2002; Desouza e Evaristo, 2003). 

Recorremos igualmente a literatura sobre a aprendizagem organizacional (Cyert e 

March, 1963; Argyris e Schön, 1978; March, 1991; Cook e Yanow, 1995; Kogut e 

Zander, 1996; Lei et al., 1996; Miller, 1996; Crossan et al., 1997; Argyris, 1998; Geus, 

1988; Garvin, 1998; Mintzberg et al., 1998; Crossan et al., 1999; Pisano, 2000; Argyris 

2001; Bontis et al., 2002; Crossan e Hulland, 2002; Antal et al., 2003; Boerner et al., 

2003; Crossan e Berdrow, 2003; DeNisi et al., 2003; Figueiredo, P. 2003; Gherardi e 

Nicolini, 2003; Maier et al., 2003; Martin e Salomon, 2003; Pawlowsky, 2003; Tetrick 

e Da Silva, 2003; Burton e Obel, 2004; Crossan, 2004). 

 

Com a contribuição destas fundações pretendemos dar uma base sólida à 

edificação das hipóteses. Ao longo do percurso da investigação tivemos oportunidade 

de encontrar sempre um precioso auxílio na bibliografia extensa que estas matérias 

produzem. Esquematicamente, podemos visualizar o enquadramento teórico da 

investigação na Figura 4. 
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Figura 4. Enquadramento teórico da investigação. 
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 Em síntese, neste capítulo segundo capítulo da Parte I apresentámos a revisão de 

literatura relevante para a contextualização e a delimitação rigorosa do problema sob 

investigação. Elaborámos uma análise de literatura no domínio da teoria baseada nos 

recursos para chegar-mos à bibliografia da teoria baseada no conhecimento, e aí 

percorremos mais especificamente a literatura da gestão do conhecimento. Encontramos 

também neste capítulo a revisão de literatura sobre a aprendizagem organizacional e o 

capital intelectual. Terminámos o capítulo apresentando uma representação 

esquemática da contribuição de cada corpo de literatura para a elaboração das hipóteses 

que este estudo testa. 
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PARTE II 

 

O CONTRIBUTO DA EMPIRIA PARA A INVESTIGAÇÃO 

 

Nesta parte do trabalho vamos apresentar os instrumentos empíricos de que nos 

socorremos para elaborar o trabalho: realizar o estudo quantitativo de teste às hipóteses de 

pesquisa com base na evidência recolhida com o inquérito e realizar uma análise 

complementar qualitativa do conteúdo das entrevistas. Teremos oportunidade de apresentar 

como foi realizada a recolha de dados para reflectir os aspectos teóricos já sistematizados. 

A articulação empírica da problemática sob investigação será descrita. A esfera empírica 

originou um conjunto de análises que foram utilizadas para confrontar com a esfera teórica 

pré-apresentada. Começamos por apresentar o capítulo dedicado às metodologias 

adoptadas. Segue-se o capítulo dedicado à análise de dados e aos resultados obtidos. 
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CAPÍTULO I 

Metodologias adoptadas 

A combinação metodológica 

Neste título apresentaremos o suporte de literatura relevante sobre o trajecto 

metodológico que este estudo segue. Teremos oportunidade de analisar a bibliografia 

que nos demonstra a virtude da complementaridade entre diversas metodologias e 

ferramentas de investigação. Encontraremos ainda literatura sobre a evolução das 

empresas e, em sua consequência, a necessidade de estudar realidades novas de formas 

também elas diferentes. Apresentaremos a integração de matérias que o estudo propõe. 

 

A nossa opção de combinar diversas metodologias neste estudo seguiu a 

pretensão ambiciosa de realizar uma investigação robusta respondendo ao desafio 

teórico da transdisciplinaridade das temáticas envolvidas. A combinação de 

instrumentos e metodologias na recolha empírica visou robustecer a evidência reunida 

para fortalecer a discussão e as conclusões do estudo. Estamos conscientes que a 

utilização de uma pluralidade de metodologias de investigação traçou um caminho mais 

difícil a percorrer no decurso da investigação, mas também proporcionou uma recolha 

mais rica e elucidativa da realidade observada. 

 

 Temos em devida consideração que esta investigação é assumidamente de 

carácter quantitativo e confirmatório, baseando-se num teste de hipóteses previamente 
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desenvolvidas e que compõem o modelo de investigação. Desta forma, o estudo 

qualitativo complementar que realizámos sobre os dados recolhidos através das 

entrevistas foi meramente complementar ao trabalho de investigação quantitativo 

principal em que esta tese se baseia. 

 

A pesquisa futura na área científica da gestão estratégica deverá integrar 

diferentes teorias para construir modelos complexos dos seus fenómenos (Hitt, 1997). 

Em particular, para compreender a teoria da empresa baseada nos recursos deveremos 

utilizar um conjunto de métodos, e não nos limitarmos à análise de dados secundários. 

Entender o que se passa dentro da “caixa negra” da organização, com os seus recursos, 

requer outros métodos que possam ser utilizados em conjunção com a tradicional 

análise de dados secundários, muito utilizada em investigação no domínio da gestão 

estratégica (Rouse e Daellenbach, 2002). 

 

Uma vez que a pesquisa no domínio da gestão estratégica mudou de objecto de 

estudo nas duas últimas décadas do século XX, deixando de analisar o ambiente, e 

passando a estudar os factores baseados em recursos intangíveis, a perspectiva de 

investigação terá de mudar significativamente (Rouse e Daellenbach, 1999). A 

tendência identificada por Rouse e Daellenbach (1999) é consistente com o movimento 

de retorno da figura da oscilação do pêndulo de Hoskisson e outros autores (1999), que 

aponta o interior das organizações como o foco principal de atenção da investigação 

actual em gestão estratégica. 
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Surgiram recentemente muitos estudos empíricos baseados em conceitos como 

os activos específicos das empresas, ou as competências e o conhecimento como fonte 

de diferenciação de performance entre empresas na mesma indústria. Os estudos 

emergiram nas passadas duas décadas, apresentam como nível de análise a empresa, e 

abordam a aprendizagem ou a construção de competências (Figueiredo, P., 2003). A 

pesquisa recente sobre a evolução das competências organizacionais sugere o 

aparecimento de uma teoria dinâmica da empresa baseada nos recursos, que incluiria 

todas as competências organizacionais, dinâmicas, ou não (Helfat e Peteraf, 2003). 

 

A evolução dos recursos organizacionais, tanto de uma perspectiva analítica, 

como empírica, merece maior pesquisa. Tal como acontece com a evolução das 

competências, a evolução dos recursos organizacionais é uma componente chave da 

emergente teoria dinâmica da empresa baseada nos recursos. A compreensão mais 

completa da evolução conjunta dos recursos e das competências merece, igualmente, 

pesquisa adicional futura (Helfat e Peteraf, 2003). 

 

A revolução do conhecimento teve um grande impacto na investigação 

desenvolvida no domínio da teoria organizacional e estratégia empresarial. A pesquisa 

sobre a criação e transferência de conhecimento proliferou na década passada. O relevo 

do tópico da criação de conhecimento é evidente em estudos nas áreas da aprendizagem 

organizacional e da teoria da empresa baseada nos recursos (Seshadri e Shapira, 2003).  

 

A lógica da teoria da empresa baseada nos recursos sugere que as características 

únicas dos recursos intangíveis (especialmente as formas de conhecimento) devem 
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determinar o foco da pesquisa (Rouse e Daellenbach, 2002). Como esta perspectiva 

enfatiza a natureza idiossincrática das organizações, testar hipóteses no seu domínio 

representa um grande desafio (Hoskisson et al., 1999). É esse o desafio que esta 

investigação se propõe enfrentar.  

 

Os recursos valiosos, raros e inimitáveis são, geralmente, recursos intangíveis na 

sua natureza, e estes são muito mais difíceis de medir. Assim, os recursos inobserváveis 

colocam um desafio de mensuração substancial aos investigadores que seguem a 

perspectiva da teoria da empresa baseada nos recursos (Hoskisson et al., 1999). A 

forma como os investigadores que se enquadram nesta teoria e medem os recursos e as 

competências varia muitíssimo (Hoopes et al., 2003). 

 

A cultura, a reputação ou a aprendizagem são componentes intangíveis do 

património de recursos da organização, e a dificuldade em operacionalizá-los como 

constructos não deverá impedir os testes dentro desta teoria da empresa (Levitas e Chi, 

2002). Os investigadores deverão testar a existência destes “inobserváveis”, 

examinando as suas produções observáveis (Rouse e Daellenbach, 1999), pois o 

problema da incomensurabilidade nos estudos das organizações não é restrito ao 

domínio da investigação do capital intelectual (Scherer e Steinmann, 1999). 

 

A pesquisa na área científica da gestão estratégica deverá integrar uma ampla 

variedade de perspectivas teóricas e metodologias (Hoskisson et al., 1999, Carmelli, 

2004), ou seja, conciliar diferentes teorias para construir modelos complexos dos seus 

fenómenos, observando-se uma tendência na pesquisa recente para integrar dados de 
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natureza qualitativa e quantitativa nos seus projectos de investigação (Hitt, 1997). A 

integração de ferramentas metodológicas quantitativas e qualitativas resultará numa 

combinação proveitosa, especialmente no trilho de investigação da teoria da empresa 

baseada nos recursos, pela importância que esta atribui aos elementos do interior da 

organização (Hoskisson et al., 1999). 

 

O conhecimento generalizado e codificado disponível nos dados secundários é 

provavelmente irrelevante (Penrose, 1959, apub, Rouse e Daellenbach, 2002) para a 

investigação fundamental desenvolvida no âmbito da teoria da empresa baseada nos 

recursos (Rouse e Daellenbach, 2002). A abordagem académica das organizações 

baseada nos recursos desenvolveu-se recentemente e foi aceite, integrada e aplicada ao 

domínio da estratégia através de pesquisa realizada. Contudo, esta teoria da empresa 

torna-se difícil de testar empiricamente por causa da complexidade de operacionalizar e 

medir os recursos idiossincráticos e as capacidades das empresas. A investigação tem, 

no entanto, de progredir através dessas dificuldades e encontramos estudos empíricos 

recentes que têm abordado os recursos intangíveis das empresas (Hitt, 1997). 

 

A pesquisa empírica nos domínios estratégicos guiada pela perspectiva da teoria 

da empresa baseada nos recursos tem sido particularmente difícil porque os conceitos 

chave, como “conhecimento tácito” ou “competências”, resistem à mensuração directa. 

Contudo, os investigadores que seguem este trilho teórico já deram grandes passos no 

sentido de ultrapassar estes problemas empíricos. Assim, as tentativas para quantificar 

empiricamente a natureza e efeitos dos constructos, ou variáveis latentes, baseados nos 

recursos representam possibilidades interessantes para pesquisa futura (Hoskisson et 
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al., 1999). (Constructo, vide Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, 2002, Portugal: 

Instituto António Houaiss de Lexicografia / Círculo de Leitores, Tomo II, página 1055, 

s.m. (sXX) 1 construção puramente mental, criada a partir de elementos mais simples 

para ser parte de uma teoria.) 

 

Todas as dificuldades que se colocam a este tipo de investigação desenvolvida 

no âmbito do conhecimento ou das competências, não impedem que encontremos 

variadíssimos estudos no domínio da pesquisa empírica com recurso a metodologias 

quantitativas (com recurso a amostras, aplicação de instrumentos de inquérito, e 

tratamento estatístico, inter alia). Os trabalhos de investigação no desenvolvimento, 

extensão e conceptualização da “absorptive capacity” progrediram na década de 90 

com diversos estudos quantitativos (Liu e White, 1997; Lane e Lubatkin, 1998; Cohen e 

Levinthal, 1990; Boyton et al., 1994; Szulanski, 1996; Veugelers, 1997; Zahra e 

George, 2002), com o predomínio da unidade de análise “organização” (aspas no 

original) (Zahra e George, 2002). 

 

A pesquisa no domínio da aprendizagem organizacional também não é livre de 

problemas, ainda assim, Crossan e Berdrow (2003) relembram-nos que existem 

trabalhos notáveis de autores como Senge (1990); Watkins e Marsick (1993); Argyris e 

Schön (1996) que seguem uma visão muito normativa da aprendizagem organizacional, 

e a apresentam como um fenómeno positivista (Crossan e Berdrow, 2003). Existe um 

grande apelo à aplicação de abordagens quantitativas ao estudo dos recursos, até agora 

a maioria dos estudos utilizou métodos qualitativos para aceder aos recursos das 

empresas (Carmelli, 2004) 
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A aplicação da metodologia quantitativa do inquérito é desejável. Esta 

metodologia tornar-se-á mais prevalente quando as áreas científicas da gestão do 

conhecimento, da aprendizagem organizacional e da memória organizacional 

caminharem da construção teórica para a validação teórica (Croasdell et al., 2003). O 

presente trabalho pretende auxiliar a edificação desse trajecto, desenvolvendo um 

estudo quantitativo, com a aplicação de um inquérito para suportar o teste de hipóteses 

desenvolvidas com base na revisão de literatura. 

 

De igual forma, relativamente às dificuldades que se colocam à investigação 

desenvolvida no âmbito da teoria da empresa baseada nos recursos, estas não impedem 

que encontremos na literatura diversos estudos no domínio da pesquisa empírica com 

recurso a metodologias quantitativas. Desde os trabalhos conceptuais publicados no 

início da década de 1980 têm aparecido repetidamente apelo ao aparecimento de testes 

empíricos aos pilares da teoria da empresa baseada nos recursos. Felizmente, ao longo 

dos anos, esses testes empíricos começaram a acumular-se (Ray et al., 2004). Este 

estudo pretende aumentar esse conjunto de trabalhos, e contribuir, de forma modesta, 

para o crescimento do número de testes empíricos à luz da lógica da teoria da empresa 

baseada nos recursos. 

 

A maioria dos testes empíricos da teoria da empresa baseada nos recursos tem 

adoptado uma abordagem semelhante. Esta corrente tem desenvolvido medidas para os 

recursos e as capacidades da empresa (respeitando os critérios teóricos estabelecidos na 

literatura sobre a geração de vantagem competitiva sustentada) e correlacionando-as 
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com as medidas de performance organizacional. Esta abordagem tem sido seguida para 

examinar as implicações da lógica da teoria da empresa baseada nos recursos para as 

estratégias a nível de negócio e a nível corporate (Ray et al., 2004). 

 

Contudo esta abordagem tem, pelo menos, uma grande limitação, a utilização de 

uma variável dependente muito agregada – a performance da empresa. Esta pode ser 

interessante para gestores e académicos, mas pode não ser a melhor forma de testar a 

teoria da empresa baseada nos recursos (Ray et al., 2004), esta limitação não se fará 

sentir no trabalho, uma vez que não envolve directamente nenhuma variável de medida 

objectiva de performance.  

 

Trabalhos como os de Collis (1991), de Mehra (1996), de Hitt e outros autores 

(2001a), Knott e outros autores (2003), ou de Makhija (2003), onde também 

verificamos o predomínio da unidade de análise “organização”, são exemplos que essas 

metodologias estão a ser saudavelmente aplicadas no âmbito da teoria da empresa 

baseada nos recursos. As mesmas dificuldades não impedem, ainda, que neste novo 

milénio comecem a surgir trabalhos empíricos com recurso a metodologias 

quantitativas no âmbito da teoria da empresa baseada no conhecimento, como no estudo 

de McEvily e Chakravarthy (2002). 

 

A utilização de uma diversidade de métodos é geralmente positiva e indica a 

maturidade de um campo de investigação, mas é fundamental que a sua aplicação seja 

apropriada para obter resultados válidos. As temáticas (capital intelectual e gestão do 

conhecimento) no âmbito de investigação deste estudo não apresentam ainda essa 
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maturidade (Sveiby, 1998; Bontis, 2002c; Despres e Chauvel, 2002; Grant, 2002), mas 

o desenvolvimento de estudos que recorram a múltiplos métodos de investigação 

poderá contribuir para a alcançar. A combinação de diversas metodologias de estudo 

das questões estratégicas poderá fazer um contributo positivo para a compreensão da 

vantagem competitiva do ponto de vista da teoria da empresa baseada nos recursos 

(Rouse e Daellenbach, 2002). 

 

A produção de conhecimento está muito dependente das técnicas de recolha, 

análise e interpretação dos dados (Simon, 1980, apub, Malhotra e Grover, 1998). A 

presente investigação irá utilizar diversas formas de análise de dados no sentido de 

seguir todas estas orientações, usufruindo de complementaridade da informação 

recolhida através das várias técnicas e instrumentos, pois um conjunto alargado de 

métodos de investigação será útil para o avanço da compreensão da teoria da empresa 

baseada nos recursos (Rouse e Daellenbach, 2002). 

 

Assim, o presente trabalho combina a análise tradicional de dados secundários, 

que caracterizam a indústria onde se encontram as organizações escolhidas para o 

estudo (indicadores estatísticos e sociais), com a análise das entrevistas semi-

estruturadas, para identificar a importância da gestão do conhecimento e do capital 

intelectual na actividade das organizações escolhidas. Segue-se a aplicação de um 

inquérito, para a recolha alargada de dados nas organizações e o seu posterior 

tratamento e análise estatística, com a finalidade de recolher evidência que permita 

testar as hipóteses de pesquisa, pois a investigação envolve o teste de hipóteses. 
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Este trabalho de investigação associa as duas trajectórias de investigação 

(quantitativa e qualitativa) com a evidente assimetria de importância que cada uma 

delas tem, mas com a intencionalidade de gerar complementaridades de análise dos 

resultados obtidos, e assim melhorar a compreensão dos aspectos organizacionais das 

variáveis teóricas envolvidas. A opção metodológica de alargar a recolha de dados a 

ambas as esferas é utilizada, em grande medida, para suportar a pretensão ambiciosa de 

responder ao desafio que a transdisciplinaridade das temáticas estudadas envolve. A 

pluralidade de métodos de investigação seguidos reflecte-se na combinação de 

diferentes instrumentos utilizados na recolha empírica pretendendo conceder robustez 

aos dados e fortalecer a sua posterior análise. 

A componente qualitativa da investigação 

Neste título apresentaremos o suporte de literatura relevante sobre a 

contribuição metodológica qualitativa que as temáticas abordadas no estudo vão 

utilizar. Será caracterizada a forma como essa componente vai enriquecer o estudo. Esta 

parte da investigação foi desenvolvida para identificar a importância percepcionada 

pelas organizações envolvidas no estudo sobre a gestão do conhecimento e o capital 

intelectual. 

 

A contribuição qualitativa para a metodologia de recolha empírica foi baseada 

no desenvolvimento de entrevistas nas organizações. A participação destes indivíduos 

no presente estudo não foi condicionada a qualquer colaboração posterior da 

doutoranda, ou futura prestação de serviços, em troca da disponibilidade e do tempo 
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para a realização das entrevistas. Estas decorreram sempre nas instalações das 

organizações e os responsáveis entrevistados não apresentaram limitações de 

disponibilidade do seu tempo para as efectuar.  

 

As entrevistas foram gravadas com autorização dos entrevistados e seguiram um 

guião pré-definido (Apêndice 1. Entrevista) com muitas questões abertas. A duração 

média das gravações das entrevistas foi de 55 minutos. No final, cada entrevistado foi 

convidado a completar duas grelhas simples (Apêndice 2. Percepção sobre a Gestão do 

Conhecimento e Apêndice 3. Percepção sobre o Capital Intelectual) que reflectem a sua 

percepção do valor da gestão do conhecimento e do capital intelectual na organização. 

Esta parte final não foi gravada e, portanto, não contribuiu para o cálculo da duração 

média das gravações das entrevistas. 

 

A grelha sobre a Percepção sobre o Capital Intelectual foi adaptada do modelo 

desenvolvido por O’Donnel e outros autores (2001). A grelha sobre Percepção sobre a 

Gestão do Conhecimento foi desenvolvida pela doutoranda seguindo um paralelismo 

com a grelha anteriormente apresentada. Os entrevistados foram todos indivíduos da 

área de Recursos Humanos ao nível directivo das instituições bancárias que integram o 

estudo. 

 

Como no trabalho de van den Hooff e outros autores (2003), a utilização das 

entrevistas neste estudo permite obter uma imagem qualitativa da situação 

organizacional relativa a aspectos como: opiniões sobre a gestão do conhecimento, a 

política de gestão do conhecimento na organização, o grau de atenção que a 



 244

organização dedica à gestão do conhecimento, a divisão de tarefas e responsabilidades, 

bem como os instrumentos e as infra-estruturas relacionadas com a gestão do 

conhecimento. 

 

Fazendo nesta fase a recolha dos dados ao nível dos gestores pertencentes à 

direcção, em vez de recorrer a outros indivíduos na organização, reduzimos os efeitos 

dos enviesamentos de informação e motivação associados aos diferentes níveis 

hierárquicos (Hambrick, 1981; Ireland et al., 1987, apub, Doty et al., 1993) bem como 

as diferenças funcionais (Dearborn e Simon, 1958; Zajac e Wolfe, 1966, apub, Doty et 

al., 1993). Utilizando um único elemento chave para o desenvolvimento da entrevista 

semi-estruturada e consequente recolha da informação na organização apresenta quatro 

vantagens (Glick et al., 1990, apub, Doty et al., 1993): 

 

1. Elevada probabilidade que seja o elemento mais conhecedor do tema na 

organização a fornecer a informação. 

2. Reduzida variação nos enviesamentos de informação e motivação entre as 

diferentes organizações. Estes enviesamentos poderiam resultar do facto de se 

desenvolverem entrevistas com elementos que ocupassem diferentes posições nas 

organizações envolvidas (Seidler, 1974, apub, Doty et al., 1993). 

3. Elevada probabilidade das organizações aceitarem participar no estudo. 

4. Maior o número de organizações que pode ser integrado no estudo, tendo em 

conta as limitações do orçamento. 
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Dada a natureza perceptiva de muitas das questões utilizadas e dos dados 

reunidos para procurar reflectir os constructos teóricos é importante reconhecer os 

problemas associados a um único informador chave na organização (Phillips, 1981; 

Huber e Power, 1985, apub, Venkatraman, 1989). Ainda que existam desvantagens 

associadas à recolha de informação utilizando um único elemento em cada organização 

(Glick et al., 1990, apub, Doty et al., 1993), o nosso uso de um único informador chave 

neste estudo foi deliberado. A sua utilização foi limitada à componente qualitativa da 

investigação. Esta componente resume-se de um estudo qualitativo complementar ao 

estudo quantitativo que suporta o teste das hipóteses da tese. Pretendíamos encontrar 

um grupo de respostas indicativas das percepções dos constructos teóricos e não de 

proceder a uma exame de consistência entre diferentes informantes na organização.  

 

Segundo Roos e Roos (1997), a entrevista semi-estruturada permitirá descobrir 

quais as categorias do capital intelectual que são importantes para os gestores. Este tipo de 

entrevista foi aplicado recentemente como forma de recolha de dados num estudo empírico 

sobre as estratégias de gestão do conhecimento (Desouza e Evaristo, 2003). 

 

A aplicação deste método qualitativo no presente estudo justifica-se por dois 

conjuntos de razões (Roos e Roos, 1997). Por um lado, pelo estado de desenvolvimento 

teórico na área do capital intelectual não ser ainda muito sólido. Analisando a revisão 

de literatura anteriormente apresentada, avaliamos a diversidade de conceitos e a 

multiplicidade de modelos que surgem em torno da gestão do conhecimento e do 

capital intelectual. Não existe ainda um corpo teórico desenvolvido cumulativamente e 

que compartilhe na totalidade conceitos e variáveis. Pela inexistência de acumulação de 
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pesquisa empírica nesta área, torna-se difícil validar ou falsificar (no sentido 

Popperiano) as conclusões preliminares de que os investigadores dispõem. Por outro 

lado, os autores (Roos e Roos, 1997) consideram que este método qualitativo permite 

prestar atenção detalhada a aspectos de pormenor, pouco acessíveis pelas abordagens 

quantitativas. 

 

Foi utilizada a entrevista semi-estruturada ainda pelo compromisso que esta 

representa entre outras duas formas: a entrevista estruturada e a entrevista não 

estruturada. A entrevista totalmente estruturada, ou seja, aquela que utiliza uma lista 

pré-determinada de questões, apresenta menor erro e um coeficiente de fiabilidade 

elevado (0.79). No entanto esta entrevista é inflexível, artificial, e torna muito difícil o 

estabelecimento de uma boa relação entre entrevistador e entrevistado. A entrevista não 

estruturada, pelo contrário, não apresenta um questionário base a ser seguido, pelo que, 

diferentes entrevistados seriam confrontados com diferentes questões. Esta forma de 

entrevista apresenta um coeficiente de fiabilidade relativamente baixo (0.36) (Smith, 

1993). 

 

A entrevista semi-estruturada utiliza um guião pré-definido com muitas questões 

abertas (Roos e Roos, 1997). Esta forma de entrevista especifica as áreas ou assuntos a 

serem tratados, e apresenta um coeficiente de fiabilidade que se situa entre os valores 

dos coeficientes das entrevistas estruturadas e as entrevistas não estruturadas (0.43) 

(Smith, 1993). Durante esta fase foram aplicadas algumas técnicas de redução de 

desconforto e sensação de ameaça percebida pelo entrevistado (Foody, 1993) para 

garantir a melhor recolha de informação, com o menor grau de interferência possível do 
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entrevistador nas respostas. Durante as entrevistas foram seguidas as sugestões 

(Sekaran, 2000) para evitar enviesamentos (por acção do entrevistador ou da situação) e 

estabelecer credibilidade e ganhar a confiança do entrevistado, bem como motiva-lo a 

responder. 

 

Sendo este um estudo empírico quantitativo, a utilização das entrevistas deverá 

ser entendida como um complemento para ilustrar no contexto empresarial as práticas e 

conceitos que certos responsáveis associam aos temas envolvidos no trabalho. Seria, 

contudo, insustentável fazer um estudo de teste de hipóteses com dados recolhidos 

através desta metodologia. Estas contribuições, ainda que individuais, são reveladoras 

da posição das organizações sobre os temas e fornecerão ideias para tópicos de 

discussão futura e auxiliarão a identificar a contribuição do presente estudo para os 

gestores. Esta parte da investigação apresenta um carácter enriquecedor, no sentido em 

que permite uma identificação das percepções sobre o capital intelectual e a gestão do 

conhecimento. No entanto, estamos conscientes que com a utilização desta metodologia 

de recolha de informação não podemos contribuir para o teste de hipótese desta 

investigação. A componente do trabalho que permite a realização do trabalho empírico 

quantitativo necessário a cumprir tal propósito é descrita no próximo título. 

A componente quantitativa da investigação 

Neste título apresentaremos o suporte de literatura relevante sobre a 

contribuição metodológica quantitativa que as temáticas abordadas no estudo vão 

utilizar. Teremos oportunidade de apresentar a classificação deste estudo segundo 
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diversas dimensões, bem como a sua a unidade de análise. Abordaremos as 

consequências metodológicas como resultado do tipo de estudo escolhido para 

desenvolver a investigação, bem como as ferramentas quantitativas adequadas a um 

estudo desenvolvido no contexto dos pilares teóricos do trabalho.  

 

Esta investigação apresenta uma opção metodológica de recolha de evidência 

empírica fortemente quantitativa, pois desenvolve um teste de hipóteses. O processo de 

investigação com teste de hipóteses (Sekaran, 2000) compreende, sinteticamente, 

momentos sucessivos de observação, recolha de informação preliminar, definição do 

problema, estabelecimento da uma grelha teórica de análise e geração de hipóteses. 

Seguidamente a investigação deverá cumprir o desenho de investigação pré-definido, 

recolher, analisar e interpretar os dados, verificar se as hipóteses são suportadas e 

finalmente o investigador deverá relatar todo o processo e apresentá-lo. O rigor 

científico da investigação dependerá da escolha de um desenho da investigação a seguir 

que seja apropriado ao propósito do estudo. 

 

O presente trabalho faz uma abordagem das organizações inspirada na teoria da 

empresa baseada nos recursos, e procura identificar a natureza da correlação entre dois 

dos seus recursos intangíveis, capital humano e capital estrutural. Ainda recentemente, 

Barney (2001a) declarou que a lógica de investigação baseada nos recursos tem como 

unidade de análise a empresa. Também Amit e Schoemaker (1993), tal como Rouse e 

Daellenbach (1999), consideram que a empresa é a unidade crítica de análise na 

abordagem baseada nos recursos. Spanos e Lioukas (2001) têm uma posição 

semelhante quando defendem que a teoria da empresa baseada nos recursos 
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restabeleceu a importância da organização singular, em oposição à indústria, como 

unidade crítica de análise. Os recursos envolvidos neste estudo têm a particularidade de 

serem baseados no conhecimento, e entre eles actuam as estratégias de gestão do 

conhecimento, cujo efeito mediador é analisado. 

 

Encontramos, ao nível organizacional, conjuntos de conhecimentos e 

aprendizagens localizados em elementos não humanos, como são as estruturas, os 

sistemas, os procedimentos, as rotinas e as estratégias. A análise ao nível 

organizacional é capaz de nos mostrar a importância desses elementos não humanos 

(Crossan e Berdrow, 2003). Os investigadores que trabalham com a criação e 

transferência de conhecimento já abandonaram o nível de análise individual, passando a 

focar o nível de análise organizacional (Seshadri e Shapira, 2003). Assim, a unidade de 

análise deste estudo é a organização (como recentemente Szulanski, 2003, Amaral e 

Pedro, 2004 ou Saint-Onge e Armstrong, 2004, entre outros), ainda que sejam 

indivíduos a participar nas entrevistas e a responder aos questionários. 

 

O estudo tem como unidade de análise a estrutura que adopta essas estratégias: a 

organização, ainda que quem transporte o conhecimento para, e dentro dela, sejam os 

indivíduos. A experiência humana, componente do conhecimento, deverá ser estudada 

ao nível da empresa, onde indivíduos e grupos estão num contexto único com vivências 

individuais e colectivas, regulares e extraordinárias, particulares e partilhadas (von 

Krogh e Grand, 2002). Existe uma pressão crescente sobre as escolas de gestão para 

produzirem pesquisa relevante. Para tal, reconhece-se a importância da pesquisa 

realizada no ambiente que se pretende estudar. Assim, os dados deverão ser reunidos no 
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contexto empresarial, ou seja, no espaço social onde as práticas ocorrem (Malhotra e 

Grover, 1998). 

 

O respondente é, geralmente, individual, ainda que a unidade que o indivíduo 

represente seja bem maior (Malhotra e Grover, 1998). O instrumento de inquérito 

deverá reflectir essa unidade, que, no caso presente, será a organização. Quando a 

unidade de análise é a organização e as variáveis são de nível organizacional, deverão 

ser escolhidos cuidadosamente os inquiridos, de forma a não surgirem enviesamentos 

provocados pelo baixo nível hierárquico dos indivíduos em causa. Assim, os 

respondentes deverão ser escolhidos entre aqueles que, potencialmente, apresentem 

maior grau de conhecimento relativamente às matérias em causa no estudo (Malhotra e 

Grover, 1998). No presente trabalho, sendo a unidade de análise a organização e a 

investigação sobre a problemática composta pela relação entre as estratégias de gestão 

do conhecimento e o capital intelectual, justifica-se fortemente que a população-alvo 

dentro das instituições se localize a um nível hierárquico superior. 

 

Os desafios em testar a teoria da empresa baseada nos recursos prendem-se com 

a identificação e medição dos recursos críticos das organizações (Hitt et al., 2001a). 

Para desenvolver tal investigação é útil centrar o estudo em organizações de uma única 

indústria (Dess et al., 1990; Rouse e Daellenbach 1999; Hitt et al., 2001a), pois oferece 

um contexto particular importante para examinar os recursos críticos (Hoskisson et al., 

1999).  
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Muitos estudos empíricos recentes sobre os recursos organizacionais têm sido 

conduzidos em organizações dentro de uma única indústria (Hitt, 1997). Esta orientação 

já foi seguida por Bontis (1998), Rouse e Daellenbach (1999), Hitt e outros autores 

(2001a), Bontis e Fitz-Enz (2002), O’Regan e outros autores (2002), Stovel e Bontis 

(2002) e Bontis, e outros autores (2002) e McEvily e Chakravarthy (2002). Um estudo 

desenvolvido dentro dos limites de uma indústria, ou de um país, apresenta ainda a 

possibilidade de generalização (Bontis, 1998; Bontis et al., 2000; St Leon, 2002), ou 

seja, validade externa. 

 

Os estudos que utilizam o teste de hipóteses procuram, geralmente, explicar a 

natureza de certas relações (Sekaran, 2000). É o caso do presente estudo, que pretende 

identificar a natureza de relações que envolvem dois componentes do capital 

intelectual, o capital humano e o capital estrutural, e o efeito mediador de duas 

estratégias de gestão do conhecimento, a Exploitation e a Exploration. Esta é a razão 

pela qual este estudo se baseia fortemente num método quantitativo, uma abordagem 

qualitativa não suportaria o teste de hipóteses. 

 

O tipo de investigação a seguir é correlacional, levando à identificação da 

natureza e força das relações analisadas. Na realidade organizacional existem múltiplos 

factores que influenciam as varáveis envolvidas no estudo, pelo que o presente estudo 

testará a natureza das relações, mas não tem por objectivo estabelecer causalidade. A 

investigação correlacional procura identificar factores associados, e não pretende 

estabelecer relações de causa-efeito (Sekaran, 2000). A pesquisa correlacional é um 
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valioso instrumento de investigação, constituindo esta metodologia uma poderosa 

ferramenta de pesquisa organizacional (Mitchell, 1985). 

 

Este estudo propõe uma investigação que recorre à utilização de uma variedade 

de técnicas para recolha de informação, mas não tem carácter experimental, não 

manipula as variáveis independentes, nem pretende controlar as variáveis externas ao 

estudo (Boudreau et al., 2001), pelo que é um estudo de campo. Um estudo de campo é 

um método de investigação que envolve questionários não experimentais, aplicados nos 

seus sistemas naturais. Os investigadores que utilizem estudos de campo não poderão 

manipular, ou controlar, as variáveis independentes (Gefen et al., 2000). 

 

O grau de interferência do investigador no percurso normal do fluxo de trabalho 

nas organizações durante a pesquisa, também se encontra directamente relacionado com 

o tipo de investigação desenvolvida. Um estudo de campo é conduzido no ambiente 

natural da organização, com a mínima interferência possível do investigador (Sekaran, 

2000). No presente estudo, a condução de entrevistas semi-estruturadas e a aplicação do 

questionário nas organizações procurou constituir uma interferência mínima nas suas 

actividades e rotinas normais. Neste estudo a recolha de dados teve lugar nas 

organizações, com o mínimo de interferência possível, sem a utilização de experiências 

de campo, ou laboratoriais. 

 

A participação dos indivíduos no presente estudo não foi condicionada a 

qualquer colaboração posterior da doutoranda, ou futura prestação de serviços, em troca 

da disponibilidade e do empenho das organizações no trabalho de identificação e 
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selecção da população alvo com os requisitos necessários para a investigação e na 

logística da distribuição e recolha internas dos questionários. A colaboração das 

instituições foi totalmente desinteressada, mostrando grande generosidade e cooperação 

com o trabalho académico, aplicando recursos para acompanhar o processo e 

disponibilizando muito tempo dos seus colaboradores.  

 

A pesquisa que utiliza o inquérito é quanto ao horizonte temporal, geralmente, 

do tipo cross-sectional. O que significa que a informação é reunida num único 

momento no tempo (Malhotra e Grover, 1998). Os dados são recolhidos de uma só vez, 

ainda que o processo demore dias, semanas ou meses. A falta de dimensão temporal 

dificulta o estabelecimento de causalidade, mas suporta investigações de tipo 

correlacional (Sekaran, 2000). Este é um estudo correlacional e cross-sectional. 

 

No âmbito da aprendizagem organizacional, encontramos na literatura estudos 

empíricos sobre o sistema de aprendizagem organizacional (Kock et al., 1997; Crossan 

et al., 1999; Bontis et al., 2002; Barabba et al., 2002; Knott, 2002; Crossan e Berdrow, 

2003), e sobre a partilha de conhecimento organizacional (Dyer e Nobeoka, 2000; 

Appleyard, 2002; Sole e Edmondson, 2002; Tapscott e Ticoll, 2003). 

 

Em particular, no âmbito da teoria da aprendizagem organizacional, existe falta 

de investigação empírica que a aplique à renovação estratégica – a tensão entre 

exploration e exploitation – e nos casos em que essa aplicação está presente, ela é 

pequena, e os investigadores testaram-na de forma reduzida (Crossan e Berdrow, 2003). 

Assim, a utilização da forma de operacionalizar de Crossan e outros autores, (Crossan 
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et al., 1997), já seguida diversas vezes (Crossan et al., 1999; Crossan e Hulland, 2002; 

Bontis et al., 2002; Crossan e Berdrow, 2003) parece revelar-se uma boa oportunidade 

para desenvolver a investigação nesta área. 

 

Sobre a gestão estratégica do conhecimento na organização encontramos 

trabalhos como os de Graham e Pizzo, 1996; Hansen et al., 1999; Mouritsen et al., 

2001; Bierly e Daly, 2002; Ichijo, 2002; Knott, 2002; Zack, 2002, sobre a gestão do 

conhecimento organizacional os de Galvin, 1996; Demarest, 1997; Bontis, 2002d; Yoo 

e Torrey, 2002; Soo et al., 2002; Hoff et al., 2003, bem como o estudo sobre os factores 

organizacionais e a sua influência na criação de um ambiente eficaz para a gestão do 

conhecimento (Albers e Jerke, 2004). Revemos ainda trabalhos sobre o efeito da 

liderança na gestão do conhecimento organizacional o trabalho de Crossan e Hulland, 

2002, e sobre o conhecimento tecnológico e a performance organizacional contamos 

com a contribuição de McEvily e Chakravarthy, 2002. 

 

Também encontramos trabalhos sobre a criação de conhecimento (Nonaka, 

1991; Nonaka e Konno, 1998; Nonaka et al., 2000b; Nonaka 2002; Sole e Edmondson, 

2002), a sua relação com a inovação (Hargadon, 1998; Frappaolo e Capshaw, 1999), e 

sobre a sua partilha dentro das organizações (Boisot, 2002; Crossan e Hulland, 2002; 

Davenport e Pruzac, 2000; Dyer e Nobeoca, 2000; Umemoto, 2002; Spencer, 2003), ou 

entre organizações (Fisher et al., 2002; Rothaermel e Deeds, 2004). 

 

A gestão do conhecimento apresenta uma bibliografia que se divide entre aquela 

referente a organizações multinacionais (Buckey e Carter, 2000; Ciborra e Andreu, 
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2002; Fischer et al., 2002; Kulkki, 2002; Yoo e Torrey, 2002; Desouza e Evaristo, 

2003), e aquela que trata das outras (Jordan, 1997; Quintas et al., 1997; Knapp, 1998; 

Ruggles, 1998; Larsen et al., 1999; Teece, 2000; Matusik, 2002; Miller, 2002; Soo et 

al., 2002; Stovel, 2002). 

 

Encontramos igualmente na literatura trabalhos sobre a relação entre capital 

intelectual e o conhecimento (Bontis, 2001a; Choo e Bontis, 2002; Leon, 2002), bem 

como aqueles que estabelecem uma ligação entre capital intelectual e gestão do 

conhecimento (Bontis, 2002d; Bontis e Girardi, 2000; Dunford et al., 2001; Mouritsen 

et al., 2001; Wiig, 1997). 

 

No âmbito do capital intelectual, encontramos na literatura estudos sobre 

relações entre este e outras variáveis organizacionais, como são os casos dos trabalhos 

sobre o efeito do capital intelectual na performance das organizações (Bontis, 1998; 

Bontis et al., 2000), sobre o efeito da liderança no capital intelectual (Bontis e 

Nikitopoulos, 2001) (Bontis e Fitz-Enz, 2002) (Crossan e Hulland, 2002) e sobre o 

valor dos diferentes componentes do capital intelectual (O´Donnell et al., 2001; 

O´Regan et al., 2002). 

 

Relativamente à literatura que reúne trabalhos empíricos respeitantes aos 

componentes do capital intelectual, encontramos bibliografia sobre: 

 

O capital humano (Lepak e Snell, 1999; Mitchell e Bontis, 2000; Bontis e 

Girardi, 2000; Bart, 2001; Biong e Ulvnes, 2001; Bontis e Fitz-Enz, 2002; Jeong, 2002; 
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Kannan e Akhilesh, 2002; Gratton e Ghoshal, 2003) e os seus efeitos na performance 

das organizações (Hitt et al., 2001a; Nedrum e Erikson, 2001). O capital estrutural 

(Aberg e Edvinsson, 2001). 

 

O capital relacional, especialmente na relação com os clientes (Bettencourt et 

al., 20002; Gibbert et al., 2002; Levinthal e Fishman, 1988), a sua dimensão de rede e 

partnerships (Floyd e Wooldridge, 1999; Büchel e Raub, 2002; Kotabe et al., 2003), e 

na sua dimensão social (De Carolis, 2002; Nahapiet e Ghoshal, 2002).  

 

No presente trabalho propomos a reunião no mesmo estudo destes dois blocos 

do edifício científico: a gestão do conhecimento e o capital intelectual. A possibilidade 

de relacionar e de integrar teoricamente estas duas áreas está patente na revisão de 

literatura, com exemplos como os de Wiig (1997), Bontis e Girardi (2000), Dunford e 

outros autores (2001), Mouritsen e outros autores (2001), e Bontis (2002d). A reunião 

destes dois blocos num trabalho de natureza empírica representa a forma de 

operacionalizar essa integração teórica já estabelecida (Wiig, 1997; Bontis e Girardi, 

2000; Dunford et al., 2001; Mouritsen et al., 2001; Bontis, 2002d, Zhou e Fink, 2003). 

Podemos, assim, considerar teoricamente fundamentada a opção empírica deste estudo. 

 

O presente estudo pretende verificar um conjunto de relações estabelecidas com 

base nos estudos anteriores e na revisão de literatura. Essas relações estão formalizadas 

sob a forma de hipóteses. A verificação das relações estabelecidas é feita através de 

testes às hipóteses. Um estudo com testes de hipóteses visa explicar a natureza de certas 

relações (Sekaran, 2000). Um estudo confirmatório é aquele que pretenda testar 
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(confirmar) relações pré-especificadas (Boudreau et al., 2001). No presente estudo as 

relações a testar estão identificadas nas hipóteses operacionais que decorrem da teoria, 

pelo que este é um estudo confirmatório. 

 

A investigação segue o traçado de um estudo confirmatório, utilizando o teste de 

hipóteses. Baseando esta investigação em extensa revisão de literatura, deduzindo as 

hipóteses directamente da teoria, aplicando um questionário maioritariamente composto 

por questões já utilizadas em estudos prévios e reunindo uma amostra muito alargada 

para a recolha de dados, parece-nos ser o caminho adequado para cumprir os critérios 

de relevância e rigor que devem nortear este estudo. Para permitir o teste das hipóteses, 

foi recolhida muita informação através da aplicação do inquérito que decorreu na fase 

da recolha de dados e foi distribuído entre vários colaboradores das instituições 

participantes no estudo (entre 50 e 500 em cada organização, de acordo com as 

características da instituição e dentro dos limites da disponibilidade apresentada pela 

para participar no estudo). 

O modelo de investigação 

Neste título apresentaremos esquematicamente a rede de relações estabelecidas 

nesta investigação. Teremos oportunidade enunciar as hipóteses que nos propomos 

testar, bem como de apresentar a literatura de suporte directo à sua formulação. 

 

Este estudo procurou evidência para suportar as hipóteses gerais (Hill e Hill, 

2002). A primeira hipótese geral estabelece que numa organização o capital humano 
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está relacionado com o capital estrutural e com as estratégias de gestão do 

conhecimento. Uma segunda hipótese geral estabelece que as estratégias de gestão do 

conhecimento estão relacionadas com o capital estrutural. A terceira hipótese geral 

estabelece a importância das estratégias de gestão do conhecimento, e especifica uma 

particularmente relevante. Destas hipóteses gerais decorrerão hipóteses operacionais 

(Hill e Hill, 2002) dirigidas que, no seu conjunto, constituirão o modelo a testar e que 

podemos visualizar esquematicamente na Figura 5. 

 

Figura 5. Modelo de investigação. 

 
 
 

    Exploitation 
     +          + 
 
             Capital   +     Capital 

            Humano                 Estrutural 
 
      +          + 
      Exploration 
 

 

 

O modelo é consistente com o trabalho de Ray e outros autores (2004) que 

destaca a importância de relacionar recursos e capacidades (que podemos identificar no 

Capital Humano) com processos de negócio, actividades e rotinas (que podemos 

encontrar no Capital Estrutural). De um ponto de vista dos gestores, a pesquisa que 

pretende relacionar recursos e capacidades (que podemos identificar no Capital 

Humano) com processos de negócio, actividades e rotinas (que podemos encontrar no 



 259

Capital Estrutural) é, provavelmente, mais valiosa que aquela que examina somente a 

relação entre os recursos e a performance da empresa, a um nível mais agregado. De 

um ponto de vista académico, esta opção facilita o teste da lógica da teoria da empresa 

baseada nos recursos (Ray et al., 2004). Tal como o trabalho destes autores, também o 

presente estudo estabelece um conjunto de hipóteses operacionais baseadas na 

existência de correlações positivas entre as variáveis: 

 

Hipótese 1: O Capital Humano está positivamente correlacionado com Capital 

Estrutural. 

 

Esta hipótese já foi testada com sucesso no Canadá (Bontis, 1998) e na Malásia 

(Bontis et al., 2000), e é consistente com os trabalhos de Sánchez e outros autores 

(2000) quando estes declaram que existem permanentes actividades intangíveis entre os 

componentes do capital intelectual. De acordo com estes autores (Sánchez et al., 2000), 

existem interacções contínuas entre os blocos que compõem o capital intelectual. 

 

Hipótese 2: O Capital Humano está positivamente correlacionado com a 

estratégia de gestão de conhecimento. 

 

Esta hipótese justifica-se, uma vez que a essência do Capital Humano é o 

conhecimento individual dos colaboradores (Stovel e Bontis, 2002), e a gestão do 

“factor de produção” (aspas no original) conhecimento (Hoff et al., 2003) é a “gestão 

dos cérebros” (aspas no original) (Roberts, 2000). A gestão do conhecimento envolve 

aspectos humanos e de gestão (Baroni et al., 2003). 
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Sub-hipótese 2.1: O Capital Humano está positivamente correlacionado com a 

estratégia de gestão de conhecimento do tipo Exploitation. 

 

Sub-hipótese 2.2: O Capital Humano está positivamente correlacionado com a 

estratégia de gestão de conhecimento do tipo Exploration. 

 

Hipótese 3: A estratégia de gestão de conhecimento está positivamente 

correlacionada com o Capital Estrutural. 

 

Esta hipótese justifica-se, uma vez que a essência do Capital Estrutural é o 

património de conhecimento, explícito e tácito, que permanece na organização em 

documentos, rotinas ou cultura (Sánchez et al., 2000). 

 

Sub-hipótese 3.1: A estratégia de gestão de conhecimento do tipo Exploitation 

está positivamente correlacionada com o Capital Estrutural. 

 

Sub-hipótese 3.2: A estratégia de gestão de conhecimento do tipo Exploration 

está positivamente correlacionada com o Capital Estrutural. 

 

Hipótese 4: A correlação do Capital Humano com o Capital Estrutural é mais 

forte com a mediação de uma estratégia de gestão de conhecimento, do que sem a 

mediação de uma estratégia de gestão de conhecimento. 
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Esta hipótese justifica-se, uma vez que a difusão e nivelamento do capital 

humano envolve a utilização de activos complementares especializados, e a integração 

de recursos complementares co-especializados (Hitt et al., 2001a). O uso desses 

recursos e activos segue uma estratégia (estratégia de gestão de conhecimento). 

 

Sub-hipótese 4.1: A correlação do Capital Humano com o Capital Estrutural é 

mais forte com a mediação da estratégia de gestão de conhecimento do tipo 

Exploitation, do que a relação directa (efeito total a+b é superior a c). 

 

Sub-hipótese 4.2: A correlação do Capital Humano com o Capital Estrutural é 

mais forte com a mediação da estratégia de gestão de conhecimento do tipo 

Exploration, do que a relação directa (efeito total d+e é superior a c). 

 

Hipótese 5: A correlação do Capital Humano com o Capital Estrutural é mais 

forte com a mediação da estratégia da gestão de conhecimento do tipo Exploitation, do 

que com a mediação da estratégia de gestão de conhecimento do tipo Exploration 

(efeito total a+b é superior ao efeito total d+e). 

 

Esta hipótese final procura estabelecer a importância da estratégia de gestão de 

tipo Exploitation na retenção do conhecimento na organização.  

 

O papel destacado do Capital Humano no modelo de investigação, é a única 

variável exógena do modelo estrutural, a sua posição corresponde à maioria das origens 

das correlações representadas, é consistente com Pike e outros autores (2002) quando 
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estes afirmam que os elementos chave do capital intelectual não são físicos, nem 

organizacionais, mas sim dominados pelo capital humano. Na perspectiva do capital, os 

inputs para o processo de criação de conhecimento são proporcionados pelo capital 

humano. A captura, a armazenagem e a detecção do conhecimento (na cabeça de 

colaboradores internos, ou externos, ou ainda em documentos) são do foro da gestão do 

conhecimento. Estas actividades realizam-se através do capital estrutural que dá corpo, 

poder e infra estruturas de suporte ao capital humano (Boisot, 2002). 

 

Um desafio superior para a gestão do capital intelectual será o de transformar 

capital humano em capital estrutural, este mais permanente na organização (Lynn, 

1998). O desafio para a liderança será o de converter capital humano em capital 

estrutural, o qual é passível de ser partilhado por toda a organização rapidamente 

(Aberg e Edvinsson, 2001). O conhecimento dos indivíduos só alcançará as suas 

potencialidades máximas para criar valor económico quando estiver absorvido pelas 

rotinas organizacionais, ou seja, quando for convertido em conhecimento 

organizacional. Essa conversão não é automática, nem fácil (Cole, 1998). 

 

A retenção de conhecimento na organização explica a preservação de alterações 

nos comportamentos organizacionais, e a sua subsequente dispersão através das 

diferentes unidades da empresa. O conhecimento que fica retido na organização 

reflecte, em parte, o resultado de situações passadas de entrada de colaboradores na 

organização (Madsen et al., 2003). Articular o conhecimento tácito dos colaboradores 

tornando-o organizacional permite a sua disseminação (Sanchez, 2002), ou seja, é 

consistente com a Hipótese 1, uma vez que a essência do Capital Humano é o 
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conhecimento individual dos colaboradores (Stovel e Bontis, 2002), e a essência do 

Capital Estrutural é o património de conhecimento, explícito e tácito, que permanece na 

organização em documentos, rotinas ou cultura (Sánchez et al., 2000). 

 

Sendo que a gestão do conhecimento engloba a sua transferência e a sua criação 

(Sveiby, 1996; Nonaka et al., 2000b; Buckley e Carter, 2000; Choo, 2002; Zack, 2002), 

as duas estratégias de gestão do conhecimento envolvidas nas hipóteses reúnem essas 

características: a Exploitation valoriza a transferência de conhecimento na organização, 

e a sua difusão pela empresa, pelo contrário, a Exploration promove a inovação e a 

criação de conhecimento organizacional novo. Assim, um raciocínio dedutivo lógico 

permite-nos enunciar esta quinta hipótese, que estabelece a existência de uma relação 

mais forte entre Capital Humano e Capital Estrutural com a mediação da estratégia de 

gestão de conhecimento do tipo Exploitation, do que com a mediação da estratégia de 

gestão de conhecimento do tipo Exploration. 

 

As três hipóteses gerais suportam este conjunto de hipóteses. A primeira 

hipótese geral estabelece que numa organização o capital humano está relacionado com 

o capital estrutural e com as estratégias de gestão do conhecimento. Esta hipótese 

envolve as hipóteses operacionais associadas às correlações relativas às Hipótese 1 e 

Hipótese 2, com as suas duas Sub-hipóteses. A segunda hipótese geral estabelece que as 

estratégias de gestão do conhecimento estão relacionadas com o capital estrutural. Esta 

hipótese envolve as hipóteses operacionais traduzidas nas correlações relativas à 

Hipótese 3, com as suas duas Sub-hipóteses. A terceira hipótese geral estabelece a 

importância das estratégias de gestão do conhecimento, e especifica uma 



 264

particularmente relevante. Esta hipótese envolve as hipóteses operacionais traduzidas 

na comparação dos efeitos totais das correlações relativas à Hipótese 4, com as suas 

duas Sub-hipóteses e à Hipótese 5. Este conjunto de hipóteses operacionais reflecte-se 

na rede de relações que compõe o modelo de investigação do presente estudo.  

A recolha de dados 

Neste título apresentaremos as fases em que se vai desenrolar a recolha de 

dados. Teremos oportunidade de descrever o estudo preliminar efectuado para traduzir 

e testar a tradução do questionário. Encontraremos ainda literatura e elementos sobre a 

validação do questionário, utilizado como instrumento de inquérito para a recolha de 

dados. Apresentaremos a amostra que o estudo utiliza. 

 

A recolha de dados combinou diversas formas, procurando reunir os dados 

qualitativos e quantitativos. Essa recolha foi desenvolvida ao longo de várias fases, e 

combinou a recolha de dados secundários, com a utilização conjunta de questionários 

quantitativos e entrevistas qualitativas, como já anteriormente foi realizado por 

investigadores também guiados pela perspectiva da teoria da empresa baseada nos 

recursos (Hoskisson et al., 1999) e estudando a gestão do conhecimento (van den Hooff 

et al., 2003): 

 

Primeira fase – Recolha de dados secundários para a caracterização da indústria 

onde se inserem as organizações que participam no estudo. Estes são indicadores 

estatísticos e sociais., nomeadamente retirados dos Balanços Sociais das instituições 
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participantes no trabalho e dos boletins informativos da Associação Portuguesa de 

Bancos. 

 

Segunda fase – Condução de entrevistas semi-estruturadas, para identificar a 

importância da gestão do conhecimento e do capital intelectual na actividade das 

organizações participantes. Foram recolhidos dados sobre os conceitos da gestão do 

conhecimento e do capital intelectual nas organizações visadas no estudo. Foi 

inventariada a existência de estratégias de gestão do conhecimento e estratégias de 

gestão do capital intelectual. Foram recolhidos dados sobre a existência da posição de 

um CKO (Chief Knowledge Officer – Administrador do Conhecimento) nas 

organizações. Foi inventariada a utilização de relatórios internos periódicos sobre a 

gestão do conhecimento e o capital intelectual. Foi, igualmente, recolhida informação 

relativa à elaboração anual de documentos sobre a gestão do conhecimento e o capital 

intelectual que acompanhem os relatórios financeiros tradicionais de apresentação 

regulamentar. Nos casos em que existisse tal documentação, seriam analisados os 

indicadores utilizados pelas organizações para identificarem, ou medirem, a sua gestão 

do conhecimento e o seu capital intelectual. 

 

Terceira fase – Realização do inquérito aos colaboradores das organizações. O 

objectivo da utilização do inquérito na pesquisa é o de contribuir para o 

desenvolvimento da teoria. O inquérito envolve a recolha de dados de um grupo grande 

de indivíduos, ou de uma população. A pesquisa utilizando o inquérito como 

instrumento de recolha de dados apresenta três características distintivas (Malhotra e 

Grover, 1998): 
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1. Envolve a recolha de dados questionando as pessoas de uma forma estruturada 

(itálico no original). Dependendo do compromisso envolvido qualidade / custo, a recolha de 

dados pode ser feita com base em questionários electrónicos, entrevista telefónica ou 

presencial. Em função da unidade de análise os indivíduos questionados podem ser 

representativos deles próprios, da sua especialidade, de um projecto, ou da organização. 

 

2. Este instrumento é geralmente um método quantitativo (itálico no original) que 

requer a estandardização dos dados para definir as variáveis ou para estudar as relações 

entre elas. 

 

3. Os dados são recolhidos através de uma amostra (itálico no original), que é uma 

fracção da população. 

 

 A recolha de dados através da aplicação de um questionário permite obter uma 

imagem quantitativa da organização, relativamente aos constructos, ou variáveis latentes, 

que o estudo utiliza, e possibilitará encontrar a dimensão estatística de informação 

necessária para realizar o teste das hipóteses já enunciadas. Este instrumento de inquérito 

foi aplicado em cada organização a uma amostra alargada de colaboradores. 

 

A recolha total dos dados (primeira, segunda e terceira fases) decorreu ao longo do ano 

de 2004 e do primeiro trimestre de 2005. 
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Estudo preliminar para traduzir e testar a tradução do questionário 
 

Seguindo a metodologia proposta por Hill e Hill (2002) (translate – translate 

back), a tradução de todos os itens em língua inglesa componentes do instrumento de 

inquérito obedeceu aos seguintes passos: 

 

Passo 1 – Neste passo duas pessoas, A e B traduziram os itens componentes do 

instrumento de inquérito para português. A pessoa A é portuguesa, a sua primeira 

língua é o português, é, à data da colaboração, docente de língua inglesa do 7º ao 12º 

ano de escolaridade (terceiro ciclo e ensino secundário) em Portugal há 21 anos e é 

tradutora juramentada. A pessoa B é de nacionalidade inglesa, a sua primeira língua é o 

inglês, que fala habitualmente em família e com amigos, reside à data da colaboração à 

37 anos em Portugal, não exerce uma profissão, mas acompanha particularmente 

estudantes de inglês nos deveres de casa e ajuda-os na preparação para as provas. 

Ambas as traduções foram confrontadas, apresentando grandes semelhanças, ou 

coincidência total, em 87% dos itens. Em relação aos itens traduzidos de formas 

ligeiramente diferentes (13%) foi acordado entre elas a versão final da tradução destes. 

A reduzida percentagem de itens traduzidos de formas ligeiramente diferentes e a 

redacção final conjunta dos itens permitiu considerar a versão portuguesa final do 

questionário adequadamente traduzida. 

 

Passo 2 – Este passo consistiu na verificação da tradução dos itens do 

questionário. Para verificar a tradução, uma terceira pessoa, C, traduziu a versão 

portuguesa final do questionário para inglês. A pessoa C é de nacionalidade portuguesa 
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e vive, à data da colaboração, à 31 anos em Toronto (Canadá), onde trabalha na área da 

assistência social, é tradutora juramentada. Esta pessoa mantém contacto com a língua 

portuguesa, visitando regularmente Portugal, falando português com os familiares com 

quem vive, com os amigos e com a comunidade portuguesa em Toronto. A pessoa C 

colabora em projectos de apoio à comunidade, onde faz serviço de voluntariado 

auxiliando a comunidade portuguesa local, nomeadamente na tradução. 

 

Passo 3 – Neste passo as pessoas A e B confrontaram a versão inicial do 

questionário em língua inglesa com a versão inglesa traduzida por C a partir do 

questionário em português. As duas versões do questionário coincidiram na esmagadora 

maioria dos itens. A versão inicial e a versão traduzida por C apresentaram grandes 

semelhanças, ou coincidência total, em 96% dos itens. A irrelevante ocorrência de itens 

traduzidos de formas ligeiramente diferentes (4%) permitiu considerar verificada a 

validade da tradução do questionário. 

 

Após a aplicação desta metodologia com o êxito obtido podemos considerar a 

versão portuguesa do questionário adequadamente traduzida e verificada a validade da 

tradução dos itens (Apêndice 4. Versão portuguesa dos itens traduzidos). Esta versão 

difere do questionário final apresentado, pois não engloba ainda alguns (quatro) itens 

desenvolvidos pela doutoranda para o adequar melhor à realidade nacional. 



 269

Validação do questionário 

O questionário é anónimo, composto por um grupo de 72 questões fechadas iguais para 

todos os indivíduos. As questões são curtas, não ultrapassando, em média, as 20 palavras de 

extensão (Sekaran, 2000). Do total das questões, 68 são questões traduzidos para português 

de instrumentos de inquérito previamente existentes (conforme “Estudo preliminar para 

traduzir e testar a tradução do questionário”) e 4 questões são da autoria da doutoranda (1 

para cada variável latente). As questões que compõem o instrumento de inquérito não são 

múltiplas. Também não são utilizadas conjunções e disjunções na mesma questão, 

provocando dificuldades de compreensão e de resposta, bem como de interpretação, e 

tratamento, das respostas. Foram, igualmente, evitadas questões não neutras e indefinidas 

para construir o questionário (Hill e Hill, 2002).  

 

No sentido de minimizar o enviesamento provocado pela forma de construção 

das questões, estas foram cuidadosamente avaliadas: foram evitadas as questões com 

duas (ou mais) sub questões no seu interior, assim como as questões ambíguas, ou 

aquelas que apelam a memórias de passados longínquos. Não foram, de igual forma, 

utilizadas questões que indiquem a preferência de resposta “pretendida” pelo estudo. As 

questões não foram redigidas em tom emocional, bem como se evitaram as formas 

socialmente condicionantes (Sekaran, 2000). 

 

A utilização de questões na forma negativa também foi respeitada seguindo a 

literatura. É desejável incluir no questionário algumas questões fraseadas na forma 

negativa, em vez de optar por fraseá-las todas na forma afirmativa. Desta forma, a 
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tendência dos respondentes de assinalarem mecanicamente a resposta num limite da 

escala é minimizada. Um bom questionário deveria incluir questões fraseadas em 

ambas as formas (Sekaran, 2000). Como a versão original em língua inglesa das 

questões do instrumento de inquérito utilizadas incluía algumas questões na forma 

negativa, elas foram traduzidas e igualmente incluídas no instrumento de inquérito. 

 

O questionário utiliza uma escala de Likert de 7 pontos, que representam as 

respostas alternativas de uma escala de avaliação. O número de respostas alternativas 

(7) segue a gama de respostas dos questionários em língua inglesa de onde foram 

retirados os itens originais. Este número de respostas alternativas (7) é considerado 

razoável, uma vez que é normal o investigador utilizar um número de respostas 

alternativas que esteja compreendido entre 2 e 9 (Hill e Hill, 2002). 

 

As respostas alternativas são descritas e acompanham a ordem numérica, desde 

“1 – Discordo fortemente” até “7 – Concordo fortemente”. Todos os números da escala 

são positivos, pela reacção de certos respondentes perante os números negativos (Hill e 

Hill, 2002). Assim, a resposta correspondente a uma situação de indiferença situa-se no 

meio da escala e corresponde ao número “4”. Tratando-se de um questionário anónimo, 

pode considerar-se reduzida a tendência para dar respostas conservadoras, e portanto 

suporta a utilização de um número ímpar de respostas alternativas. Quando um 

questionário é anónimo, os respondentes têm um maior sentido de “segurança” e têm 

mais vontade de dar respostas verdadeiras (Hill e Hill, 2002). 
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Para garantir o anonimato aos respondentes e estes se sentirem seguros para 

responder verdadeiramente, cada questionário do inquérito foi distribuído acompanhado 

de um envelope dirigido à doutoranda (Apêndice 5. Envelope). Cada colaborador 

participante no estudo introduziu o questionário respondido no envelope e fechando. 

Posteriormente, a doutoranda recolheu todos os envelopes relativos aos respondentes de 

cada instituição, em data e local combinado com o elemento do Área de Recursos 

Humanos com quem contactou. 

 

As questões fechadas permitem aos inquiridos tomar a decisão de resposta 

escolhendo perante as diversas alternativas apresentadas. Esta forma das questões 

também auxilia o investigador a codificar a informação das respostas facilmente e a sua 

análise subsequente. As questões foram organizadas de forma aleatória, esta 

metodologia foi utilizada para não criar enviesamentos, os denominados “efeitos de 

ordenação” (Sekaran, 2000). No entanto, a ordem das questões no questionário não é 

sempre a mesma para não originar influência sobre as questões próximas, e 

enviesamento nas respostas. Assim, foram utilizadas duas formas do questionário com 

as mesmas questões, mas por ordens diferentes, ambas aleatoriamente ordenadas. Estas 

duas versões foram distribuídas aleatoriamente pelos elementos dos grupos inquiridos 

no teste piloto e na amostra. A aplicação final do questionário na amostra foi precedida 

por um pré-teste e de um teste piloto. 

 

O pré-teste corresponde a uma avaliação preliminar do conteúdo do instrumento 

de inquérito, para verificar que este não originará dificuldades (Alreck e Settle, 1995, 

apub, Boudreau et al., 2001). Quando um questionário é utilizado como instrumento de 
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inquérito, é importante fazer o seu pré-teste. Este é necessário para garantir que as 

questões colocadas são compreendidas pelos respondentes, (ou seja, não são ambíguas) 

e que não existem problemas com o vocabulário (Sekaran, 2000). 

 

O pré-teste envolve a apresentação do questionário a um número reduzido de 

indivíduos para verificar se as questões são apropriadas e se são correctamente 

entendidas. Assim, o pré-teste serve para rectificar pequenas imperfeições, a tempo de 

fazer as correcções, antes da aplicação final do instrumento (Sekaran, 2000). No 

presente estudo, esta fase contou com o contributo de um gerente bancário e dois 

docentes universitários. Estes analisaram o questionário para avaliar o instrumento de 

inquérito. Foram recolhidos comentários que auxiliaram a adaptar os itens ao contexto 

nacional e sectorial. Esta avaliação do questionário auxiliou a verificação da validade 

de conteúdo do mesmo. O pré-teste do instrumento de inquérito decorreu no primeiro 

trimestre de 2003. 

 

A validade de conteúdo do questionário mede o grau em que os itens utilizados 

no instrumento de inquérito são adequados ao universo a que se dirige. Esta validade é, 

geralmente, estabelecida através da revisão bibliográfica e da análise e contribuição de 

especialistas (Boudreau et al., 2001). Neste estudo, a validade de conteúdo do 

questionário foi assegurada através da revisão de literatura, e da recolha das avaliações 

dos entrevistados, que assumiram o papel de peritos revisores. O questionário terá uma 

validade adequada quando os itens escolhidos formam uma amostra representativa de 

todos os itens disponíveis para medir os aspectos das variáveis (Hill e Hill, 2002). 
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O teste piloto é um questionário preliminar aplicado a uma amostra pequena e 

conveniente (Alreck e Settle, 1995). O presente estudo estabeleceu um teste piloto que 

foi aplicado em alunos do curso de MBA com experiência profissional, uma vez que 

alguns itens utilizados são provenientes de questionários aplicados em indivíduos nessa 

condição. A aplicação dos questionários decorreu durante o período lectivo, numa aula 

de uma disciplina do curso.  

 

Na sala de aula e na presença de um docente, a doutoranda realizou a 

distribuição e a recolha dos questionários em mão aos alunos, identificou-se, remeteu os 

respondentes para a leitura da carta de apresentação e garantiu que os questionários não 

seriam utilizados como forma de avaliação, e tão pouco os respectivos docentes teriam 

acesso aos resultados. Na carta, os inquiridos eram solicitados a responder ao 

questionário reportando-se à execução dos seus cargos profissionais, e à realidade das 

empresas onde colaboram, e não na sua condição de alunos de pós-graduação. O teste 

piloto foi aplicado nos meses de Maio e Junho de 2003 em 90 alunos de programas de 

MBA do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa e 

da Escola de Gestão do Porto da Universidade do Porto. Procurou-se, desta forma, não 

limitar o conjunto dos elementos inquiridos a uma Escola, ou a uma região, uma vez 

que o estudo tem âmbito nacional. 

 

A carta continha a apresentação do contexto académico em que seria utilizada a 

informação recolhida, e a declaração da necessidade absoluta da participação dos 

respondentes. Uma vez que a doutoranda estava presente nas salas de aula, ela própria 

se dirigiu pessoalmente aos alunos, e distribuiu e recolheu os questionários em mão, a 
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carta não era assinada (Apêndice 6. Carta para os alunos MBA – Lisboa, Apêndice 7. 

Carta para os alunos MBA – Porto). 

 

A doutoranda aproveitou a sua presença na distribuição e recolha dos 

questionários, para esclarecer que estes não configuravam qualquer forma de avaliação, 

e que todas as informações recolhidas não seriam divulgadas aos docentes das 

disciplinas cujas aulas estavam a ser utilizadas para realizar a aplicação dos mesmos. A 

garantia de anonimato foi assegurada, e a participação dos indivíduos era requisitada 

fazendo uso da sua experiência profissional e tendo em conta a organização onde 

exerciam funções, e não na sua qualidade de aluno de um programa de MBA. Era ainda 

apresentada a escala de respostas disponível. Após os agradecimentos, eram 

apresentados votos de felicidades no percurso académico que os indivíduos trilhavam. 

 

Após o teste piloto do questionário, e posterior tratamento das respostas, bem 

como a análise de sugestões e comentários fornecidos pelos respondentes, houve lugar 

a ligeiras alterações no instrumento de inquérito. O teste piloto visou a testar a validade 

teórica das medidas (ver “A forma de operacionalizar as variáveis”, neste mesmo 

capítulo). 

 

O questionário utilizado no estudo foi baseado em itens retirados de 

instrumentos de inquérito previamente aplicados (ver “A forma de operacionalizar as 

variáveis”, neste mesmo capítulo), no entanto considerou-se a possibilidade de realizar 

pequenas adaptações para construir a versão final. Essas adaptações justificaram-se 
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necessárias para conferir ao questionário uma validade de conteúdo adequada ao país e 

ao universo empresarial em que foi aplicado. 

 

A fiabilidade do instrumento de inquérito é o reconhecimento da precisão de 

mensuração do mesmo, ou seja, a medida em que um instrumento produz resultados 

consistentes e livres de erro (Boudreau et al., 2001). Existem cinco técnicas que, 

reconhecidamente, avaliam a fiabilidade dos instrumentos de inquérito: a consistência 

interna; a divisão em metades; o teste-reteste; as formas alternativas, e a verificação 

inter-rater (Boudreau et al., 2001). Outros autores (Hill e Hill, 2002) consideram um 

conjunto ligeiramente diferente e mais reduzido de técnicas; a consistência temporal em 

substituição da consistência interna, as formas alternativas, e a divisão em metades. 

Como o presente estudo é cross-sectional, e não longitudinal, a medida de consistência 

adoptada será a consistência interna. 

 

A consistência interna mede o grau em que os itens utilizados para identificar 

um constructo, ou variável latente, se correlacionam entre si. Um dos índices mais 

utilizados de consistência interna é o Cronbach’s Alpha (coeficiente Alpha de 

Cronbach) (Cronbach, 1951, apub, Mitchell, 1985). Para investigação básica o valor 0,8 

ou superior é aconselhado, para investigação aplicada o valor 0,9, ou superior, é 

aconselhável (Nunnally, 1978, apub, Gefen et al., 2000), este será um valor excelente 

(Hill e Hill, 2002). 

 

Quanto maior o número de itens de um constructo, ou variável latente, maior o 

valor do coeficiente de Cronbach (Hill e Hill, 2002), mas não devemos esquecer que a 
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parcimónia e a simplicidade também são preocupações na mensuração. Devemos 

lembrar-nos da fadiga e da não colaboração dos inquiridos perante grandes listas de 

itens, pelo que desenvolver listas curtas é uma preocupação frequente (Nunnally e 

Bernstein, 1994, apub, Gefen et al., 2000). 

 

Relativamente à fiabilidade do instrumento de inquérito, no caso do teste piloto, 

desenvolvido com alunos de MBA, o índice de consistência interna utilizado foi o 

Cronbach’s Alpha (coeficiente Alpha de Cronbach) e este apresentou os valores 0,887, 

0,842, 0,834 e 0,810 para os quatro constructos, ou variáveis latentes – Capital 

Humano, Capital Estrutural, Exploration e Exploitation). Podemos considerar que, 

mesmo em presença de uma amostra muito reduzida face ao número de itens, nesta 

primeira aplicação do instrumento de inquérito a escala de medida apresenta índices de 

fiabilidade muito entusiasmantes. 

 

O questionário deverá ser sempre acompanhado de uma introdução do mesmo 

(Sekaran, 2000; Hill e Hill, 2002; e como em Szulanski, 2003). No caso presente, essa 

introdução foi feita com uma carta dirigida ao respondente. Existiram duas cartas, de 

acordo com o conjunto de respondentes a que se dirigia: uma acompanhava o teste 

piloto aplicado em ambiente académico, e outra acompanhava o questionário aplicado 

nas empresas na recolha de informação nas mesmas. Ambas apresentavam um 

cabeçalho onde era identificado o Programa de Doutoramento em que se insere o 

desenvolvimento do presente estudo e respectiva instituição: Instituto Superior de 

Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa. 

 



 277

Na aplicação final do questionário nas organizações, a carta que o acompanhava 

apresentava o carácter académico do estudo, bem como a sua independência, resumindo 

os temas de investigação à gestão do conhecimento e ao capital intelectual. O texto 

apelava à participação dos respondentes garantindo o seu anonimato e a 

confidencialidade das respostas recolhidas (os respondentes eram convidados a utilizar 

um envelope anexo dirigido à doutoranda para colocarem o questionário depois de 

preenchido), fornecendo ainda uma estimativa do tempo gasto no preenchimento do 

questionário. A carta apresentava a escala de respostas disponível, lembrando que não 

se tratava de um teste, pelo que não existiam respostas “certas” ou “erradas”, esta 

informava ainda, que um resumo dos resultados da análise dos dados recolhidos seria 

posteriormente enviado às instituições participantes no estudo. Os agradecimentos pela 

contribuição para a pesquisa contemplavam os indivíduos e as instituições, e eram 

apresentados votos de felicidades pessoais e profissionais. Todas as cartas finalizavam 

com melhores cumprimentos e uma rubrica pessoal (Apêndice 8. Carta para os 

colaboradores dos bancos). 

 

Em questionários organizacionais é aconselhado obter certos dados 

demográficos como o sexo, a idade, o nível hierárquico ou o número de anos na 

instituição, mesmo quando a grelha de trabalho teórica não necessita incluir estas 

variáveis. A utilização destes dados é feita na caracterização da amostra e no relatório 

posterior à análise de dados (Sekaran, 2000). No presente trabalho, o questionário 

apresentava um cabeçalho para cada respondente preencher com os seus dados 

pessoais. Os dados pedidos eram o sexo, a idade, o nível hierárquico, o número de anos 

de actividade no nível hierárquico e o número de anos de actividade na instituição. 
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A amostra 

A investigação desenvolveu-se no sector dos serviços pela relevância que 

assumem nesse sector as temáticas que este estudo aborda (Stewart, 1998; Starbuck, 

2002). O estudo decorreu em instituições bancárias definidas pela amostra, à 

semelhança de outros estudos que envolvem as temáticas aqui abordadas (Mehra, 1996; 

Saint-Onge, 1996; Bontis et al., 2002; Bontis e Fitz-Enz, 2002; Crossan e Hulland, 

2002; Stovel e Bontis, 2002; Roberts e Amit, 2003). O inquérito foi aplicado dentro dos 

limites de uma indústria (bancária) apresentando a possibilidade de generalização 

(Bontis, 1998; Bontis et al., 2000; St Leon, 2002), ou seja, validade externa dentro dos 

seus limites. Num estudo prévio de Mehra (1996) realizado com organizações da 

indústria bancária dos Estados Unidos da América, o autor identificou os recursos como 

a qualidade da gestão, a perícia tecnológica, a inovação, ou a eficiência na gestão dos 

recursos, com um papel importante na actividade dessas organizações. 

 

A amostra a considerar no inquérito deverá ser de, pelo menos, 100 indivíduos 

(Malhotra e Grover, 1998; Hair et al., 1998 apub, Gefen et al., 2000; Hill e Hill, 2002), 

ou 150 (Bollen, 1989, apub, Gefen et al., 2000). Uma amostra desta dimensão é 

necessária por causa da sensibilidade da estatística do χ2 à dimensão da amostra 

(Bollen, 1989; Hair et al., 1998 apub, Gefen et al., 2000). Uma amostra de dimensão 

razoável terá 200 ou mais observações (Hill e Hill, 2002). Para a generalidade da 

análise multivariada será aconselhável, pelo menos, cinco vezes o número de itens 

(Hair et al., 1992) que constem do questionário. A regra de polegar para a análise 

multivariada estabelece o tamanho mínimo da amostra de 5 vezes o número de varáveis 
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independentes mas, para aumentar significativamente a probabilidade de generalizar os 

resultados com confiança, é melhor utilizar a regra de 15 vezes (Stevens, 1996; Hill e 

Hill, 2002). Seguindo esta regra, no caso do presente estudo temos 72 itens o que 

envolveu uma necessidade de 1080. 

 

Mais do que uma representatividade do universo, o método amostral procurou 

alcançar uma representatividade da problemática. Uma vez que a unidade de análise é a 

organização e sendo a investigação sobre a problemática composta pela relação entre as 

estratégias de gestão do conhecimento e o capital intelectual, justifica-se fortemente que 

a população-alvo dentro das instituições se localize a um nível hierárquico superior. Na 

estrutura interna dos níveis hierárquicos considerados na carreira bancária (1 a 18) 

considerou-se apropriado ao estudo definir a população-alvo do inquérito nas 

organizações como aquela que é composta por colaboradores de nível 12 ou superior, 

pois os respondentes deverão ser escolhidos entre aqueles que, potencialmente, 

apresentem maior grau de conhecimento relativamente às matérias em causa no estudo 

(Malhotra e Grover, 1998). 

 

As organizações envolvidas no estudo teriam de apresentar a possibilidade de 

disporem no seu interior de um conjunto alargado de indivíduos nesses níveis 

hierárquicos. Assim, considerou-se necessário reunir a amostra de um grupo de 

instituições com dimensão e complexidade orgânica razoáveis. As estruturas dessas 

instituições deveriam apresentar características, nomeadamente dimensão crítica, que 

permitissem a passagem do questionário no seu interior. Considerou-se apropriado ao 

estudo definir como segmento-alvo o conjunto de instituições com 50 balcões, ou mais, 
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no território nacional. Tivemos que conciliar, por um lado as duas restrições 

introduzidas ao nível hierárquico (colaboradores de nível 12 ou superior) e 

organizacional (bancos com 50 ou mais balcões), e por outro a necessidade do número 

de questionários preenchidos (1080 ou mais). 

 

Foram utilizados os critérios acima descritos para identificar as instituições que 

participariam no estudo. Não conhecemos estudo anterior na mesma indústria que tenha 

beneficiado da participação e do envolvimento das instituições tão fortemente como neste 

caso. As expectativas em relação à taxa de resposta eram, em abstracto, mais elevadas do 

que se tratasse de um inquérito com aplicação postal, mas ainda assim totalmente 

desconhecidas. Como o número de questionários necessários (1080) era elevado decidimos 

contactar todas as instituições que reunissem possibilidade de integrar o estudo. 

Desconhecendo a taxa de reposta que viríamos a obter, mas contando com o envolvimento 

empenhado das instituições que viessem a participar, optamos por distribuir 2000 

exemplares do instrumento do inquérito. 

 

Foi utilizada informação facultada pela APB – Associação Portuguesa de Bancos – 

num boletim informativo relativo a 31-12-2003 que abrange um total de 52 instituições, 

incluindo o sistema de crédito agrícola mútuo. Estas instituições correspondem à quase 

totalidade dos bancos que operavam em Portugal à data de 31 de Dezembro de 2003. Das 

52 instituições, somente 46 apresentavam balcões, incluindo o sistema de crédito agrícola 

mútuo, e apenas 16 tinham mais de 50 balcões. Destas 16 instituições, à data da recolha dos 

dados e fruto da concentração que viveu o sector, com aquisições e fusões, 5 já tinham sido 

integradas noutras, restando 11 bancos que apresentavam esta característica (50 balcões ou 
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mais). Tendo em conta as restrições de tempo e recursos inerentes a uma investigação deste 

tipo, mas também o reduzido número de bancos em presença, foram contactados todos. 

Acederam a participar no trabalho 9 (aproximadamente 82% do número de bancos do 

segmento). Esses 9 bancos serão denominados ao longo dos títulos do trabalho como: 

Banco 1; Banco 2; Banco 3; Banco 4; Banco 5; Banco 6; Banco 7; Banco 8 e Banco 9. 

 

Foi requisitado às instituições participantes que realizassem uma amostragem 

aleatória para eleger os respondentes. A amostragem aleatória apresenta a grande vantagem 

de permitir a generalização dos resultados dentro do universo respeitante (Sekaran, 2000) e 

pode melhorar as estimativas dos coeficientes de fiabilidade (Hill e Hill, 2002). No caso do 

presente estudo essa generalização poderá ser feita dentro do conjunto das organizações 

que actuam na indústria bancária.  

 

O método amostral utilizado foi misto. Em primeiro lugar foi realizada uma 

amostragem orientada, para a escolha do segmento de bancos a inquirir: 

Sector – serviços 

Indústria – bancária 

Segmento de instituições – com 50 balcões, ou mais, a operar no território nacional 

 

As características do segmento constam da Tabela 1. Estrutura do segmento. Uma 

vez que somente 9 dos 11 bancos acederam a participar no estudo, tivemos necessidade de 

estabelecer uma amostra do segmento. Em segundo lugar foi necessário estabelecer um 

critério para estratificar o segmento: a distribuição da amostra pelos bancos respeitou as 

suas diferenças de dimensão e seguiu o critério do número de balcões conforme se 
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apresenta na Tabela 2. Estratificação da amostra. Analisando a estrutura do segmento e 

considerando o número de balcões dos bancos podemos estabelecer os seguintes estratos: 

Tabela 1. Estrutura do segmento. 
Nº de balcões 
do banco 

Nº de bancos Nº de bancos (%) Nº de balcões Nº de balcões (%) 

Entre 50 e 300 5  45,45 956 23,21
Entre 301 e 600 4 36,36 1386 33,65
Mais de 600 2 18,18 1776 43,13
Total 11 100,00 4118 100,00
 
 
LEGENDA: 
Nº de balcões do banco – Número de balcões do banco (critério de estratificação). 
Nº de bancos – Número de bancos que cumpre o critério do estrato. 
Nº de bancos (%) – Percentagem do número total de bancos que cumprem o critério do 
estrato. 
Nº de balcões – Número de balcões do segmento pertencentes a bancos do intervalo do 
critério (estrato). 
Nº de balcões (%) – Percentagem do número total de balcões do segmento pertencentes a 
bancos do intervalo do critério (estrato). 
 
 

A análise das exigências do critério de escolha do segmento, a estrutura do 

segmento, a exequibilidade do trabalho de recolha de dados e a possibilidade de 

participação das instituições condicionaram a nossa escolha de estratificação procurando 

alcançar a representatividade da amostra através de uma estratificação proporcional. Se 

observarmos a estrutura do segmento considerando o número de bancos pertencentes a 

cada estrato (tomando em consideração que se trata de um conjunto de tão somente 11 

bancos e de dimensões muito diferentes) verificamos que o estrato mais reduzido em 

número de bancos é aquele que tem mais balcões. O inverso é também verdadeiro, uma vez 

que o estrato com maior número de bancos é aquele que apresenta menor número de 

balcões. Podemos considerar que o segmento dos bancos com 50 balcões, ou mais, a operar 
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no território nacional apresenta elevado nível de concentração em dois bancos. Assim, 

optámos por elaborar uma amostragem estratificada proporcional ao número de balcões que 

cada estrato apresenta, pois buscamos uma amostra que reflicta as características do 

segmento em termos da repartição do número total de balcões. 

 

O critério do número de balcões já tinha sido utilizado na escolha do segmento por 

delimitar o universo mais adequado para o estudo da nossa problemática. Na estratificação 

proporcional a utilização deste critério também se justifica para obtermos uma amostra 

proporcionalmente semelhante ao segmento. Assim, a título de exemplo, uma proporção 

maior do segmento reflectir-se-á na amostra, ou seja, vamos atribuir um número de 

questionários maior aos bancos que são responsáveis pela maior proporção de balcões no 

segmento. 

 

Procuramos, através da amostragem estratificada proporcional estabelecer os 

estratos da amostra de proporção semelhante aos estratos a que pertencem os balcões do 

segmento em estudo. A amostra estratificada proporcional é quase sempre melhor do que 

uma amostra casual simples da mesma dimensão (Tryfos, 1996).  

Tabela 2. Estratificação da amostra. 
Nº de balcões 
do banco 

Nº de 
questionários 
atribuídos (%) 

Nº de 
questionários 
atribuídos 

Nº de 
questionários 
distribuídos 

Entre 50 e 300 23,21 464 450
Entre 301 e 600 33,65 673 550
Mais de 600 43,13 863 1000
Total 100,00 2000 2000
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LEGENDA: 
Nº de balcões do banco – Número de balcões do banco (critério de estratificação). 
Nº de questionários atribuídos (%) – Percentagem do número total de questionários 
atribuídos ao intervalo do critério calculada respeitando a proporcionalidade entre os 
estratos da amostra e os estratos do segmento. 
Nº de questionários atribuídos – Número de questionários atribuídos ao intervalo do critério 
calculados respeitando a proporcionalidade entre os estratos da amostra e os estratos do 
segmento e a dimensão da amostra. 
Nº de questionários distribuídos – Número de questionários distribuídos aos bancos que 
cumprem o critério do estrato (somente os participantes na investigação). 
 

Observando a Tabela 2. verificamos que o número de questionários atribuído ao 

primeiro estrato (bancos com 50 a 300 balcões) é muito próximo do número efectivamente 

distribuído nesse estrato. No entanto, o número de questionários atribuído ao segundo 

estrato (bancos com 301 a 600 balcões) é um pouco superior ao número efectivamente 

distribuído nesse estrato. Esta diferença deveu-se à limitada disponibilidade de colaboração 

no estudo manifestada pelos bancos. Assim, o estrato seguinte foi utilizado para compensar 

essa limitação e o número de questionários efectivamente distribuído ao terceiro estrato 

(bancos com mais de 600 balcões) é um pouco superior ao número atribuído nesse estrato. 

 

Esta opção foi tomada pela maior disponibilidade que os bancos grandes 

demonstraram ter em participar no trabalho e para não sobrecarregar ainda mais bancos 

com estruturas mais reduzidas que já tinham manifestado grande esforço para responder 

afirmativamente ao apelo de colaborar na investigação. Assim sendo, aceitamos que se 

possa considerar que na amostra se encontre ligeiramente subvalorizado o segundo estrato 

(bancos com 301 a 600 balcões) e sobrevalorizado o terceiro (bancos com mais de 600 

balcões). A sua justificação remete-nos para o esforço de exequibilidade do trabalho de 

recolha de dados tentando alcançar um conjunto de respostas elevado para permitir o teste 

do modelo. 
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Propusemos uma dimensão de 2000 da amostra por diversas razões: 

a) Porque desconhecíamos antecipadamente a taxa de participação que um estudo 

como este teria, pois não tínhamos valores concretos de taxas de reposta a inquéritos neste 

segmento, e nos níveis de colaboradores onde pretendíamos realizar o estudo. 

b) Porque necessitávamos recolher, pelo menos, 1080 questionários preenchidos; 

c) Para tentar elevar a probabilidade de obter a colaboração e o envolvimento 

empenhado das instituições que viessem a participar. 

 

Em terceiro lugar foi realizada a escolha do segmento de colaboradores a inquirir: 

Segmento dos inquiridos – nível 12 ou superior 

 

Em quarto lugar foi pedida que cada instituição participante realizasse uma 

amostragem aleatória casual simples respeitando a condição dos colaboradores serem de 

nível 12 ou superior. A utilização de múltiplos métodos pode permitir maior confiança na 

precisão e generalização dos resultados (Hitt, 1997). Algumas organizações partilharam 

connosco o método que utilizaram para identificar os colaboradores a contactar (como o 

método de Monte Carlo, por exemplo), outras chegaram mesmo a mostrar-nos as listagens 

dos colaboradores contactados, e outras houve que não nos revelaram como procederam a 

essa amostragem, mas asseguraram-nos que foi a mais dispersa a nível geográfico e 

funcional possível. 

 

Quando estabelecemos a dimensão de cada contribuição a pedir aos bancos, tivemos 

em consideração o volume de questionários a distribuir no estrato a que eles pertenciam, a 
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estrutura das instituições e os recursos que estas teriam de afectar à sua colaboração com 

esta investigação. Desta forma, tentámos alcançar a representatividade da amostra e 

apresentar pedidos de colaboração o mais exequível possível para garantir o êxito na 

recolha dos dados e construção da amostra, conforme se encontra descrito na Tabela 3. 

Repartição da amostra. 

Tabela 3. Repartição da amostra. 
Nº de balcões do banco Nº de questionários 

atribuídos por banco 
Entre 50 e 300 Entre 50 e 150
Entre 301 e 600 Entre 151 e 300
Mais de 600 Entre 301 e 500
Total 2000
 
 
LEGENDA: 
Nº de balcões do banco – Número de balcões do banco no segmento (Critério de 
estratificação). 
Nº questionários distribuídos – Número de questionários atribuídos aos bancos 
participantes. 

A forma de operacionalizar as variáveis 

Neste título apresentamos a revisão de literatura relevante sobre a forma de 

operacionalizar as variáveis que esta investigação utiliza. Temos oportunidade de analisar a 

bibliografia que define as variáveis latentes, ou constructos. Encontramos ainda literatura 

sobre a validade dessas variáveis, os itens que as compõem e as relações estabelecidas entre 

todos. 

 

O questionário é composto por diversas afirmações representativas dos itens que 

caracterizam os constructos, ou variáveis latentes, envolvidos nas hipóteses. Os 

componentes intangíveis do património de recursos da organização apresentam a 



 287

dificuldade de serem operacionalizados como constructos, ou variáveis latentes, o que não 

deverá impedir os testes no âmbito da teoria da empresa baseada nos recursos (Levitas e 

Chi, 2002). Alguns estudos empíricos de investigadores no domínio desta teoria, ajudaram 

substancialmente a iluminar o nosso conhecimento sobre os recursos e as competências 

(Hoopes et al., 2003). Os investigadores deverão testar a existência destes “inobserváveis”, 

examinando as suas produções observáveis (Rouse e Daellenbach, 1999), pois o problema 

da incomensurabilidade nos estudos das organizações não é restrito ao domínio da 

investigação do capital intelectual (Scherer e Steinmann, 1999). 

 

Constructo é uma construção artificial e intelectual de uma variável não observável 

directamente na natureza, por isso, latente (Boudreau et al., 2001). As variáveis latentes, ou 

constructos de pesquisa, não são observadas, nem podem ser medidas directamente, mas 

são medidas através de variáveis observadas (Gefen et al., 2000). Os itens são produções 

observáveis (Rouse e Daellenbach, 1999) desses constructos, ou variáveis latentes, 

inobserváveis. Os itens (variáveis observáveis) gerados deverão capturar a essência dos 

constructos, ou variáveis latentes. O modelo proposto neste estudo é construído com estas 

variáveis latentes, ainda que a realidade seja muito mais complexa que qualquer uma das 

formas que possamos utilizar para a representar (Bürgi e Roos, 2003). Recordemos que a 

teoria organizacional tem tentado encontrar a simplicidade (Burton e Obel, 2004) e é um 

dos pilares deste estudo. 

 

A variável latente representa uma variável que não pode ser observada nem medida 

directamente, mas que pode ser definida a partir de um conjunto de outras variáveis 

(variáveis componentes - os itens). Os conjuntos de variáveis componentes, ou itens, são 
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seleccionados utilizando a teoria disponível, os estudos pré-existentes sobre o tema, ou, 

caso não haja teoria relevante ou não existam estudos empíricos, o senso comum e a 

intuição do investigador (Hill e Hill, 2002). 

 

A escolha dos constructos, ou variáveis latentes, para a elaboração do modelo de 

investigação do presente estudo é guiada pela teoria e serve o conjunto de hipóteses que ele 

estabelece (Bontis, 2002e). Neste estudo, esses constructos, ou variáveis latentes, são 

originários de dois grandes universos bibliográficos – o capital intelectual e a gestão do 

conhecimento – e são os seguintes: o Capital Humano; o Capital Estrutural; a estratégia de 

gestão de conhecimento do tipo Exploitation, e a estratégia de gestão de conhecimento do 

tipo Exploration. Estes constructos, ou variáveis latentes, são reflexivos (Barclay et al., 

1995). 

 

Constructo reflexivo é aquele que utiliza itens (variáveis observáveis) para reflectir, 

ou dar mostra de manifestações, da variável latente. O constructo precede os itens, e estes 

limitam-se a ser o seu reflexo visível (Barclay et al., 1995). Quando as observações 

reflectem a existência da variável latente, esta é denominada reflexiva (Gefen et al., 2000).  

 

A construção de variáveis latentes deverá ser baseada em revisão de literatura, na 

utilização de itens de instrumentos pré-existentes e nos desenvolvimentos teóricos recentes 

recolhidos pelo investigador (Gefen et al., 2000). Neste estudo, a definição das variáveis 

latentes baseou-se em revisão de literatura e em itens e constructos, ou variáveis latentes, 

recolhidos e retirados de instrumentos de inquérito previamente aplicados. No entanto, 

respeitou-se a possibilidade de realizar pequenas adaptações na redacção final dos itens, 
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fruto do processo de tradução e das expressões idiomáticas, bem como no número de itens 

em cada constructo, ou variável latente. 

 

Como os constructos, ou variáveis latentes, utilizados nesta investigação foram 

validados em estudos fora de Portugal, para além da sua tradução e respectiva validação, 

justificaram-se pequenas adaptações para os adequar à realidade nacional, como, por 

exemplo, a introdução de alguns itens. Assim, o questionário final apresentado engloba os 

itens retirados da literatura e alguns (quatro) desenvolvidos pela doutoranda (Apêndice 9. 

Questionário final). 

 

Os quatro itens desenvolvidos pela doutoranda são: h24 – Grande parte do valor da 

nossa organização depende dos colaboradores que temos; e21 – A nossa organização vale 

pelo seu conjunto, independentemente dos titulares dos cargos; r12 – Na nossa organização 

trabalhamos para inovar; i15 – Na organização reutilizamos os nossos conhecimentos.  

 

Os estudos correlacionais sofrem também (como aqueles que procuram a 

causalidade) de mensuração imperfeita dos constructos, ou variáveis latentes. Na realidade, 

as medidas utilizadas num estudo podem não representar perfeitamente os constructos, ou 

variáveis latentes, que reflectem. Dada esta probabilidade, tem sido sugerido na academia 

que quando um investigador está interessado em estudar a relação entre constructos, ou 

variáveis latentes, deverá tomar medidas anteriores ao seu trabalho, no sentido de 

minimizar os efeitos dos enviesamentos pela dimensão (size effect), erros de amostragem 

(sampling error), ou erros de mensuração (measurement error). As acções possíveis serão: 

(a) utilizar uma amostra de grande dimensão, (b) utilizar medidas que já tenham sido 
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aplicadas com fiabilidade, (c) escolher uma amostra que cujo o alcance e diversidade não 

sejam problemas prováveis (Breaugh, 2003). 

 

Para respeitar estas indicações, (a) a dimensão da amostra é superior a 15 vezes o 

número de itens. A regra de polegar para a análise multivariada estabelece o tamanho 

mínimo da amostra de 5 vezes o número de varáveis independentes mas, para aumentar 

significativamente a probabilidade de generalizar os resultados com confiança, é melhor 

utilizar a regra de 15 vezes (Hill e Hill, 2002), o que, no caso do presente estudo, 

representou uma amostra maior de 1080 indivíduos. Utilizamos (b) constructos, ou 

variáveis latentes, e respectivos itens previamente aplicados em trabalhos científicos 

publicados, e (c) a dispersão da amostra dentro de cada instituição que colabora com o 

estudo é o mais diversificada possível. Alguns colaboradores foram escolhidos utilizando o 

método de Monte Carlo, noutras instituições a forma de realizar a amostragem procurou 

identificar os colaboradores da forma mais dispersa a nível geográfico e funcional possível. 

 

Os constructos, ou variáveis latentes, relativos às estratégias de gestão do 

conhecimento foram retirados do trabalho de Crossan e Hulland (2002), no seguimento de 

outros de Crossan e outros autores (1997) e (1999), e de Bontis e outros autores (2002). A 

concepção e aplicação destes constructos, ou variáveis latentes, estabeleceram uma ponte 

entre o domínio da aprendizagem organizacional e a estratégia de gestão de conhecimento. 

 

Num dos estudos empíricos citados (Crossan e Hulland, 2002), os autores 

desenvolveram um paralelismo entre duas categorias diferentes de aprendizagem 

organizacional e duas estratégias de gestão do conhecimento, e reuniram um conjunto de 
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itens que as define. Noutro trabalho mencionado, Bontis e outros autores (2002), associam 

a gestão de sistemas de aprendizagem organizacional aos stocks e fluxos de aprendizagem. 

Os autores estabelecem um paralelismo entre duas estratégias de gestão dos fluxos de 

aprendizagem organizacional e duas estratégias de gestão do conhecimento. Ambos os 

trabalhos apresentam coerência e consistência no tratamento desta correspondência entre o 

domínio da aprendizagem organizacional e a estratégia de gestão de conhecimento, pelo 

que foi ela adoptada também no presente estudo. 

 

Para definir os constructos, ou variáveis latentes, relativos ao capital intelectual, o 

estudo utilizou itens e constructos, ou variáveis latentes, desenvolvidos por Bontis e 

aplicados em estudos no Canadá (Bontis, 1998) e na Malásia (Bontis et al., 2000), bem 

como nos trabalhos de Bontis e Girardi (2000), Bontis e outros autores (2002), e Crossan e 

Hulland (2002). Os referidos estudos empíricos envolvem constructos, ou variáveis 

latentes, relativos aos três componentes do capital intelectual: o capital humano, o capital 

estrutural e o capital relacional. O presente estudo utilizou somente os constructos, ou 

variáveis latentes, relativos aos dois componentes do capital intelectual envolvidos nas 

hipóteses apresentadas: o capital humano e o capital estrutural, e respectivos itens. 

  

Para determinar a adequação do questionário para medir as variáveis latentes, para 

além da fiabilidade deveremos analisar também a validade das medidas. A fiabilidade pode 

ser boa e existir validade reduzida mas, sem a fiabilidade adequada, a medida não pode ter 

a validade desejada. A existência de fiabilidade adequada é necessária, mas não suficiente, 

para garantir a validade adequada (Hill e Hill, 2002). 
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O trabalho clássico sobre a validade nas ciências sociais é de Campbell e Stanley 

(1963), apub, Burton e Obel (1995). Mais tarde Cook e Campbell (1976), apub, Burton e 

Obel (1995), desenvolveram quatro conceitos de validade: validade interna, validade 

estatística, validade externa e validade de constructo. Outros autores, como Feldman e 

Arnold (1983) definem a validade em termos de validade de conteúdo, validade de 

constructo e validade relacionada com critério. Estes autores procuravam as respostas para 

as perguntas: se as questões fazem sentido para um grupo de peritos, se estão a medir as 

características subjacentes, e se estão relacionadas com o mundo real onde serão aplicadas 

(Burton e Obel, 1995). Podemos ver reflectidas nestas perguntas as preocupações com o 

realismo, com a relevância e com o interesse das questões utilizadas em investigação nas 

ciências sociais. 

 

O realismo é um critério muito próximo da validade de constructo (Burton e Obel, 

1995). A validade de constructo mede o grau em que os itens utilizados no instrumento de 

inquérito reflectem as variáveis latentes que se propõem medir. Esta validade traduz a 

medida em que os itens observáveis espelham a variável latente teórica que o investigador 

pretende medir (Cronbach e Meehl, 1955; Psychological Association, 1974, apub, 

Andrews, 1984). A validade de constructo avalia se o conjunto de itens reunidos para 

definir um constructo, ou variável latente, se comporta no seu todo como uma unidade 

intelectual, ou não. Esta validade teórica é composta por três dimensões: convergente, 

discriminante, e nomológica (Boudreau et al., 2001). 

 

A validade convergente é indicada por valores elevados dos factor-loadings dos 

itens nos factores que representam os constructos, ou variáveis latentes, ou seja, os itens 
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escolhidos estão fortemente associados ao constructo que definem. Os itens com loadings 

menores de 0.707 deverão ser removidos do factor associado ao constructo, ou variável 

latente (Carmines e Zeller, 1979, apub, Barclay et al., 1995), consistente com outros 

autores (Boudreau et al., 2001; Hulland, 1999; Bontis et al., 2002). 

 

A validade discriminante é suportada pela inexistência de consideráveis cross-

loadings entre os constructos, ou variáveis latentes, ou seja, os itens que fortemente se 

associam a um constructo, ou variável latente, não se associam com força semelhante a 

mais nenhum. A validade nomológica decorre do valor preditivo dos constructos, ou 

variáveis latentes, e é avaliada pela utilização empírica dos mesmos e pela relação entre 

eles (Boudreau et al., 2001). 

 

Outros autores (Hill e Hill, 2002) consideram, para além da validade teórica, a 

validade de conteúdo e a validade prática. A validade de conteúdo respeita à adequação dos 

itens escolhidos aos aspectos das variáveis que pretendem medir. Para isso, o investigador 

deverá utilizar a literatura para reunir um grupo alargado de itens, e os escolhidos deverão 

formar uma amostra representativa de todos os disponíveis para medir os aspectos das 

variáveis. A validade prática poderá ser avaliada por dois métodos clássicos: a validade 

preditiva, e a validade simultânea. A primeira avalia a capacidade de uma medida de 

predizer valores de outra variável a recolher futuramente. A segunda, estabelece um 

procedimento semelhante mas, neste caso, os valores da variável a predizer são recolhidos 

ao mesmo tempo (aproximadamente) que os valores do teste. 
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O conjunto dos itens relativos às variáveis latentes e as relações destes com cada 

uma das variáveis a que respeitam compõem o modelo de medida (Chin, 1998). O modelo 

de medida é um sub-modelo dos modelos de equações estruturais que (1) especifica quais 

os itens para cada constructo, ou variável latente, e (2) verifica a fiabilidade de cada 

constructo para a estimação das relações (Gefen et al., 2000). 

 

Para conseguirmos um modelo de medida sólido tivemos o cuidado de evitar a 

correlação tautológica. Não existe no modelo de medida dos constructos, ou variáveis 

latentes, utilização simultânea de itens. Os itens utilizados para um constructo, ou 

variável latente, não são utilizados noutro. Quando tal acontece, a sobreposição das 

medidas dos constructos, ou variáveis latentes, apresenta problemas de definição dessas 

variáveis e confunde as correlações entre elas. 

 

O conjunto de relações entre as variáveis latentes compõe o modelo estrutural 

(Chin, 1998). Estas relações são directamente associadas às hipóteses a testar. O modelo 

estrutural é formado por um, ou mais, conjuntos de relações que interligam os constructos, 

ou variáveis latentes. Relações estruturais são as ligações entre os constructos, ou variáveis 

latentes, de pesquisa que expressam a estrutura subjacente do fenómeno em investigação. 

Estas relações são muitas vezes apresentadas sob a forma de hipóteses de pesquisa, e 

denominadas “caminhos” (Gefen et al., 2000). 

 

 

 



 295

O tratamento estatístico dos dados 

Neste título apresentamos a revisão de literatura relevante sobre o tipo de 

tratamento estatístico que este estudo envolveu. Temos ainda oportunidade de apresentar a 

bibliografia sobre as técnicas utilizadas. Neste trabalho foram utilizados os seguintes 

softwares estatísticos de registo, tratamento e apresentação dos dados estatísticos: Excel, 

SPSS versão 12,0 e AMOS versão 5,0. 

 

A pesquisa na área científica da gestão estratégica deverá integrar uma ampla 

variedade de perspectivas teóricas e metodologias, (Hoskisson et al., 1999), ou seja, 

diferentes teorias para construir modelos complexos dos seus fenómenos. Esses modelos 

requerem a utilização de ferramentas estatísticas sofisticadas, como os modelos de 

equações estruturais (Hitt, 1997). 

 

A complexidade e a variedade de assuntos com que os investigadores se confrontam 

no domínio da gestão estratégica deverão reflectir-se em níveis semelhantes de 

complexidade das metodologias utilizadas. Dependente das questões de pesquisa em 

estudo, tem-se observado a utilização de uma ampla variedade de ferramentas 

metodológicas, entre as quais os sistemas de equações estruturais (Hoskisson et al., 1999). 

 

A utilização de questões na forma negativa também foi respeitada seguindo a 

literatura. É desejável incluir no questionário algumas questões fraseadas na forma 

negativa, em vez de optar por fraseá-las todas na forma afirmativa. Desta forma, a 

tendência dos respondentes de assinalarem mecanicamente a resposta num limite da escala 
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é minimizada. Um bom questionário deveria incluir questões fraseadas em ambas as formas 

(Sekaran, 2000). Para permitir o adequado tratamento dos dados, as respostas relativas às 

questões na forma negativa foram transformadas (considerando a escala de Likert de 1 a 7 

que foi seguida, a transformação realizou as seguintes substituições: 1→7; 2→6; 3→5; 

4→4; 5→3; 6→2; 7→1) através do procedimento RECODE do software estatístico SPSS 

versão 12,0. 

 

Os sistemas de equações estruturais têm sido crescentemente considerados como 

uma técnica quantitativa muito útil para especificar, estimar e testar modelos de hipóteses. 

Essas hipóteses descrevem as relações entre um conjunto de variáveis. Os sistemas de 

equações estruturais implicam o desenvolvimento de um modelo de medida, para definir as 

variáveis latentes em termos de itens, e um modelo estrutural que estabelece as relações 

entre as variáveis latentes (Sohn e So, 2003). 

 

Para fazer o tratamento estatístico dos dados foi utilizado um modelo de equações 

estruturais (Cortina, 1997; DeShon, 1997; Aguinis e Pierce, 1999; Edwards, 2000; Gefen et 

al., 2000) que reflectiu as relações estabelecidas pelas hipóteses. Os modelos de equações 

estruturais são conjuntos de equações lineares utilizados para especificar relações entre 

variáveis. Estes modelos permitem tratar variáveis que não são directamente observáveis. A 

construção destes modelos auxilia o investigador a pensar de forma aprofundada sobre o 

problema e a identificar os componentes importantes nas correlações identificadas. Os 

modelos de equações estruturais têm sido muito utilizados em estudos das ciências sociais e 

comportamentais (Johnson e Wichern, 1992). 
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Os modelos de equações estruturais emergiram das ciências sociais e aplicam-se 

actualmente em diversas áreas científicas. Eles apresentam a vantagem de verificarem a 

fiabilidade da validade das variáveis latentes e, simultaneamente, estimarem as relações 

entre elas (bold no original) (Barclay et al., 1995). Esta técnica apresenta a vantagem de 

modelar relações entre múltiplas variáveis, dependentes e independentes, simultaneamente 

(Boudreau et al., 2001). 

 

Os modelos de equações estruturais têm como objectivo fornecer explicações 

plausíveis das correlações observadas, construindo modelos de relações causa-efeito entre 

as variáveis. Não podemos esquecer que uma relação significativa não implica uma relação 

causal, ou seja, uma correlação observada não é prova de uma relação causal. Mas 

argumentos convincentes de causalidade podem ser construídos baseados em inferência 

estatística associada a relações postuladas decorrentes do conhecimento específico de uma 

realidade ou do senso comum (Johnson e Wichern, 1992).  

 

Aparecem repetidamente na literatura duas abordagens diferentes destes modelos: 

LISREL e PLS, metodologias denominadas de análise multivariada de segunda geração 

(Barclay et al., 1995; Gefen et al., 2000). Quando aplicados correctamente estes modelos 

de equações estruturais apresentam vantagens face às técnicas de primeira geração, como, 

por exemplo, a análise de componentes principais, a análise factorial, a análise 

discriminante, ou a regressão múltipla. Essas vantagens advêm da flexibilidade que estes 

modelos dão ao investigador, para combinar a teoria com os dados recolhidos (Chin, 1998).  
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Os modelos de equações estruturais permitem ao investigador: (a) estabelecer 

múltiplas relações entre itens e variáveis latentes, (b) construir variáveis latentes não 

observáveis, (c) considerar os erros nas medidas das variáveis observáveis, (d) testar 

estatisticamente pressupostos teóricos e de medida estabelecidos a priori, confrontando-os 

com dados empíricos (ou seja, realizar análise confirmatória). Assim, os modelos de 

equações estruturais envolvem a generalização e a extensão dos modelos de primeira 

geração (Chin, 1998). 

 

Contrariamente às ferramentas de primeira geração, os modelos de equações 

estruturais permitem aos investigadores responderem a um conjunto de questões de 

pesquisa inter-relacionadas utilizando um modelo de análise único, sistemático e alargado, 

combinando relações entre múltiplos constructos, ou variáveis latentes, independentes e 

dependentes (Gefen et al., 2000). 

 

Os modelos de equações estruturais envolvem a observação de um pressuposto 

relativo aos itens utilizados para medir as variáveis latentes, ou constructos: que estes são 

reflexivos. Estes itens são influenciados pelo mesmo conceito ou fenómeno, a variável 

latente que eles revelam, assim, é natural que estes itens sejam correlacionados entre si e 

que apresentem elevados níveis de consistência interna (Chin, 1998).  

 

A ferramenta informática de resolução do sistema de equações estruturais foi o 

AMOS, versão 5,0. As técnicas de resolução de modelos de equações estruturais baseadas 

na análise da covariância têm por objectivo operacionalizar a teoria que está a ser 
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desenvolvida, para que seja corroborada, e não contrariada, pelos dados recolhidos (Gefen 

et al., 2000). 

 

As técnicas de resolução de modelos de equações estruturais consideram as relações 

estruturais lineares entre um, ou mais, conjuntos de variáveis e analisam as estruturas das 

covariâncias das variáveis do modelo em questão. Estas técnicas permitem desenvolver a 

análise factorial confirmatória e a análise dos caminhos, simultaneamente. Quando um 

modelo de pesquisa tem uma base teórica forte, o seu objectivo último é testar essa teoria. 

Estas técnicas requerem um suporte teórico que sustente as hipóteses, pelo que suporta 

pesquisa confirmatória. Estas técnicas testam um modelo especificado a priori pelo 

investigador face a estimativas da população derivadas da amostra. A dimensão necessária 

para a amostra é considerável e será sempre superior a 100-150 observações (Gefen et al., 

2000). 

 

A resolução de um sistema de equações estruturais utilizando estas metodologias de 

segunda geração proporciona diversos indicadores da forma como os dados da amostra se 

adequam ao modelo especificado pelo investigador (Gefen et al., 2000). Podemos verificar 

a proximidade do modelo de equações estruturais à realidade observada com a recolha dos 

dados. As técnicas de resolução de sistemas de equações estruturais baseadas na análise da 

covariância (como é o caso da LISREL, EQS e AMOS) dispõem de índices que nos 

informam de quão perto está o modelo proposto dos dados. Entre outros, dispomos do teste 

do χ2, o rácio do χ2 sobre os graus de liberdade, ou o AGFI (Adjusted Goodness of Fit). 

Este último deverá ser, de acordo com diversos autores, no mínimo 0,9, enquanto outros 
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consideram que valores superiores a 0,8 já são um bom resultado para este indicador 

(Gefen et al., 2000). 

 

As metodologias de segunda geração, como é o caso da LISREL, EQS e AMOS, 

combinam simultaneamente a análise factorial e a análise de caminhos (o modelo de 

medida e o modelo estrutural). A análise factorial relaciona os itens (que são as medidas 

dos constructos) com os constructos, ou variáveis latentes, (os factores), e a análise de 

caminhos permite a construção de um sistema de constructos, ou variáveis latentes (sistema 

de equações). Esta metodologia analisa os caminhos do modelo de medida e do modelo 

estrutural, numa única análise. No mesmo modelo encontramos a estimação e análise dos 

caminhos entre as variáveis (as latentes e as observadas – os itens) simultaneamente (Gefen 

et al., 2000). As hipóteses que se estabelecem, e as relações que delas decorrem e que se 

testam, entre itens e constructos, ou variáveis latentes, e entre constructos, são guiadas pela 

teoria (Bontis, 2002e).  

 

As técnicas de resolução de modelos de equações estruturais como a LISREL e o 

AMOS procuram considerar toda a covariância existente entre as medidas (itens, ou 

variáveis observadas, que capturam o fenómeno do constructo, ou variável latente). Assim, 

todos os itens deverão ser reflexivos, para serem consistentes com o algoritmo estatístico 

que assume que as correlações entre os itens e as variáveis latentes respectivas são 

causadas pela variável latente (Chin, 1998). 

 

As metodologias de segunda geração, como são os casos LISREL, EQS e AMOS, 

são aplicáveis a modelos com variáveis reflexivas (como é o caso do presente estudo) e 
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consideram todas as relações estruturais entre as variáveis latentes, ou constructos, 

simultaneamente. Estas técnicas também estima a força dos itens de medidas destas 

variáveis, através dos valores dos respectivos loadings, elas podem utilizar diversas 

técnicas de estimação, a mais comum é a da máxima verosimilhança, e para isso requerem 

normalidade dos dados (Gefen et al., 2000).  

 

A investigação pretendeu traçar e seguir um percurso metodologicamente correcto. 

As hipóteses entre as variáveis latentes, e entre estas e os itens que as representam, foram 

guiadas pela teoria, são coerentes e, no seu conjunto, compõem o modelo a testar. A 

recolha de dados foi feita cuidadosamente em três fases que se complementam, 

enriquecendo o estudo empírico. A fiabilidade e a cuidadosa aplicação do instrumento de 

inquérito validado procuraram minimizar os enviesamentos, as inconsistências e os erros. A 

validade dos constructos, ou variáveis latentes, foi verificada, para que cada conjunto de 

itens reflicta o constructo que se propõe identificar. O teste das hipóteses foi realizado com 

a resolução do modelo de equações estruturais e a obtenção dos valores relativos aos 

caminhos e respectivos valores de nível de significância. 

 

Em síntese, neste primeiro capítulo da Parte II argumentámos a nossa combinação 

de metodologias de investigação adoptada. Apresentámos a classificação do presente 

estudo segundo diferentes perspectivas e justificámos a existência de uma componente 

qualitativa complementar num trabalho quantitativo e confirmatório como é este. 

Apresentámos a componente quantitativa da investigação. A metodologia quantitativa é a 

mais importante para esta investigação e foi descrita detalhadamente neste capítulo; a 
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recolha de dados, o instrumento de inquérito, as variáveis e a análise estatística. 

Apresentámos o modelo de investigação e as hipóteses que o compõem.  
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CAPÍTULO II 

A análise de dados e os resultados obtidos 

A análise qualitativa dos dados 

 A análise qualitativa dos dados recolhidos através das entrevistas permitiu encontrar 

as palavras e expressões mais mencionadas em cada uma das questões colocadas. As 

entrevistas seguiram todas o mesmo guião (ver Apêndice 1) começando por abordar 

questões sobre a gestão do conhecimento, seguidas de questões sobre o capital intelectual e 

finalizavam com questões sobre a instituição (Banco) a que pertencia o entrevistado. 

Foram, entre outros, pedidos exemplos e não-exemplos de certas situações ou realidades. 

Entende-se como um não-exemplo uma situação ou uma realidade contrária ou oposta a um 

exemplo, e explicitou-se este sentido aos entrevistados. 

 

 Ao longo das entrevistas repetidamente os entrevistados demonstraram que 

consideram existir uma grande semelhança entre os conceitos de gestão do conhecimento e 

de capital intelectual, chegando a declarar: 

Banco 1 – “Pois, … isto anda muito à volta do mesmo assunto, capital intelectual e 

gestão do conhecimento…” 

Banco 5 – “Aliás, eu muitas vezes até confundo um bocadinho as duas coisas, digo-

lhe já.” 

Banco 9 – “Estamos a falar do mesmo, não é?” 
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A gestão do conhecimento 

Relativamente às questões sobre a gestão do conhecimento, todos os entrevistados 

declararam já ter ouvido, ou conhecer a expressão “Gestão do conhecimento”.  

 

A análise de conteúdo realizada sobre as respostas dadas pelos entrevistados às 

questões que lhes foram colocadas permite-nos conhecer melhor a perspectiva 

organizacional sobre os temas em estudo neste trabalho de investigação. 

 

Relativamente aos atributos que os entrevistados associam à gestão do 

conhecimento, as palavras e expressões que mais foram articuladas foram (por ordem 

decrescente de número de menções): o conhecimento; a capacidade de gerir; a diversidade; 

as pessoas; o potencial; o desenvolvimento; a capacidade; inovar; o acesso; as 

competências; a informação; o recrutamento; a formação; a aprendizagem e partilhar. A 

maior incidência destas palavras parece sugerir traços de dinamismo, força e poder da 

gestão do conhecimento. Podemos ainda associar este conjunto de expressões a uma 

dualidade da estratégia de gestão de conhecimento, por um lado, marcada pela inovação e 

desenvolvimento, e por outro, pelo acesso, e partilha da informação. 

 

Relativamente aos exemplos que os entrevistados associam à gestão do 

conhecimento, as palavras e expressões que mais foram articuladas foram (por ordem 

decrescente de número de menções): a informação; a formação, o conhecimento; as 

pessoas; o comportamento; sistematizar; a capacidade de gerir; a difusão; a diversidade; 

sistema/sistematizar; gestão; as equipas; os colaboradores; registar; a cultura e prático. A 
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utilização destas palavras parece exemplificar uma estratégia de gestão de conhecimento do 

tipo Exploitation.  

 

Como exemplos concretos de gestão do conhecimento aparecem: o story-telling, a 

televisão corporativa, a copa do café; a fonte da água; as infra estruturas e os suportes 

tecnológicos internos; o portal do conhecimento; os núcleos temáticos; os fóruns; as 

plataformas de distribuição de aprendizagem e o employement relationship management. 

Estes exemplos de gestão do conhecimento reflectem os traços anteriormente identificados, 

e parecem sugerir o domínio da troca e partilha de conhecimento pré-existente, ou seja, 

uma característica fortemente associada à estratégia de gestão de conhecimento do tipo 

Exploitation. 

 

Relativamente aos não-exemplos que os entrevistados associam à gestão do 

conhecimento, as palavras e expressões que mais foram articuladas foram (por ordem 

decrescente de número de menções): destaca-se a menção a pessoas desadequadas às 

funções; a falta de experiência; falta de preparação; a centralização do conhecimento; não 

conhecer a cultura da empresa; a não disseminação/partilha do conhecimento e as decisões 

erradas. A maior incidência destas palavras parece sugerir que os entrevistados identificam 

não-exemplos de gestão do conhecimento em situações relacionadas com a estrutura, como 

a inadequação dos recursos humanos ao cargo, ou a centralização. 

 

Relativamente à questão sobre a existência da expressão “Gestão do conhecimento” 

na documentação do banco, estas foram as respostas obtidas: sim – quatro entrevistados; 

não – três entrevistados; um afirmou pensar que não e outro declarou não saber. Com estas 
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respostas verificamos que existe uma situação de quase equilíbrio entre a resposta 

afirmativa e negativa, não emergindo uma tendência. 

 

 Relativamente às questões sobre a existência de relatórios anuais sobre a gestão do 

conhecimento no banco, estas foram as respostas obtidas: não – seis entrevistados; um 

declarou não saber; um respondeu que sim e um respondeu dizendo que existe no relatório 

do banco uma área dedicada à divulgação e ao relato da actividade formativa desenvolvida. 

Com estas respostas verificamos que existe uma tendência, ou seja, estamos perante um 

conjunto de indivíduos que na sua maioria reconhece a inexistência de relatórios anuais 

sobre gestão do conhecimento na sua instituição. 

 

Relativamente às questões sobre a existência de um cargo no banco que se dedique 

à gestão do conhecimento, estas foram as respostas obtidas: não – oito entrevistados; 

somente um indivíduo respondeu afirmativamente. O entrevistado em causa considera que 

os relatórios e os documentos sobre os recursos humanos e a formação são relatórios e 

documentos sobre capital intelectual. Estas respostas são coerentes com o testemunho 

anterior e ambos denotam a falta de atenção dedicada à gestão do conhecimento nas 

organizações.  

 

Relativamente à questão sobre o que é a gestão do conhecimento para o banco, as 

palavras e expressões que mais foram articuladas foram (por ordem decrescente de número 

de menções): destaca-se a menção à formação/o esforço formativo; estratégico; gestão; as 

pessoas; a cultura; o conhecimento e a informação. A maior incidência destas palavras 
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parece sugerir que a percepção dos entrevistados sobre o que será a gestão do conhecimento 

para a instituição é associada à valorização da componente humana da organização. 

 

Relativamente às questões sobre a execução de gestão do conhecimento no banco, 

as palavras e expressões que mais foram articuladas foram: com uma dupla menção aparece 

a formação, depois o pensamento estratégico; poderia fazer mais; faz, não assumindo 

explicitamente que faz; o departamento de marketing e ainda não faz com todas as 

ferramentas integradas. Quatro entrevistados declararam directamente que a instituição 

fazia gestão do conhecimento e só um declarou que não o fazia. Destas respostas podemos 

depreender que os indivíduos identificam gestão de conhecimento em diversas áreas na 

organização e que admitem que ela é realizada, independentemente da inexistência de 

relatórios e responsáveis sobre a área. 

 

Relativamente à questão sobre a existência de uma estratégia de gestão de 

conhecimento no banco, as palavras e expressões que mais foram articuladas foram (por 

ordem decrescente de número de menções): a formação; o conhecimento, as pessoas; a 

experiência; a partilha e novo/inovar. Quatro entrevistados declararam directamente que a 

instituição não seguia uma estratégia de gestão de conhecimento, o que parece consistente 

com a inexistência de relatórios e responsáveis sobre a área. A maior incidência destas 

palavras parece sugerir que a percepção dos entrevistados sobre a existência de uma 

estratégia de gestão de conhecimento no banco é associada à valorização da componente 

humana da organização. 
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Relativamente à questão sobre a existência de práticas de retenção de conhecimento 

no banco, as palavras e expressões que mais foram articuladas foram (por ordem 

decrescente de número de menções): as pessoas, o conhecimento, a experiência, a 

informação, os quadros, manter, a mudança, a formação, a capacidade, a confiança, 

diferente, a cultura, e os manuais. Dois entrevistados declararam que a existência de tais 

práticas é bom. Nestas palavras podemos observar um domínio de aspectos individuais (as 

pessoas, o conhecimento, a experiência, a informação, os quadros, a formação, a 

capacidade, a confiança) na retenção do conhecimento e relativamente poucos aspectos 

colectivos nesse esforço (a cultura e os manuais). 

 

Da análise geral desta parte da entrevista sobre a gestão do conhecimento, podemos 

verificar que a expressão tem ampla divulgação e é associada a atributos muito positivos e 

que são relacionados com características das pessoas na organização como a sua 

capacidade, competência e conhecimento. Identifica-se igualmente a valorização de 

aspectos futuros através de conceitos como o recrutamento, o potencial a formação e o 

desenvolvimento. 

 

Os exemplos de gestão de conhecimento mais apresentados pelos entrevistados 

reúnem aspectos da estrutura da organização, como a informação, a difusão, o registo e os 

sistemas, bem como aspectos relacionados com os recursos humanos como as pessoas, a 

formação, os colaboradores e as equipas. Os não-exemplos de gestão de conhecimento 

apresentados pelos entrevistados reúnem aspectos da estrutura da organização, como a 

centralização do conhecimento e as pessoas desadequadas às funções, bem como aspectos 
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relacionados com os recursos humanos como a falta de experiência, a falta de preparação e 

não conhecer a cultura da empresa. 

 

Relativamente à perspectiva que os entrevistados evidenciam sobre o que é a gestão 

do conhecimento para o banco, ela prende-se com a formação; com a gestão estratégica e o 

conhecimento das pessoas. Este testemunho é confirmado pelos exemplos que os 

entrevistados apresentam de execução de gestão do conhecimento no banco, quando 

mencionam a formação e o pensamento estratégico. A leitura que os entrevistados fazem do 

que significa a gestão de conhecimento para a sua organização parece ver-se assim 

reflectida nos exemplos concretos que identificam. 

 

A grande maioria dos entrevistados declarou que não existe um cargo no banco 

dedicado à gestão do conhecimento. Relativamente à prévia leitura da expressão “Gestão 

do Conhecimento” em documentação do banco, os entrevistados responderam 

afirmativamente em maior número de casos do que quando foram questionados sobre a 

existência de relatórios sobre o tema nas instituições. 

 

Relativamente à estratégia de gestão de conhecimento existente no banco, 

encontramos dois grandes testemunhos: a inexistência de estratégia, e a identificação da 

existência de uma estratégia com traços que podemos associar maioritariamente a uma 

estratégia de gestão de conhecimento do tipo Exploitation. Esta resposta revela uma 

tendência que os atributos que os entrevistados associaram à gestão do conhecimento no 

início da entrevista ainda não tinham conseguido identificar. 
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Relativamente à existência de práticas de retenção de conhecimento no banco, os 

entrevistados conseguem ilustrar com diversos exemplos e identificam entre eles a cultura. 

Esta menção concorda com o anteriormente declarado, quando o desconhecimento da 

cultura da empresa tinha sido apresentado como um não-exemplo de gestão do 

conhecimento. 

O capital intelectual 

Relativamente às questões sobre o capital intelectual, todos os entrevistados 

declararam já ter ouvido, ou conhecer a expressão “Capital intelectual”. 

 

Relativamente aos atributos que os entrevistados associam ao capital intelectual, as 

palavras e expressões que mais foram articuladas foram (por ordem decrescente de número 

de menções): destaca-se a menção ao conhecimento; a capacidade; a competência; a 

inovação; a organização; o saber; as pessoas; a diversidade; o recrutamento; a retenção; o 

acesso; a informação; o valor e o capital humano. A maior incidência destas palavras 

parece sugerir traços de valorização do indivíduo como componente do capital intelectual.  

 

Relativamente aos exemplos que os entrevistados associam ao capital intelectual, as 

palavras e expressões que mais foram articuladas foram (por ordem decrescente de número 

de menções): as pessoas; a gestão do conhecimento; o potencial e as capacidades. Como 

exemplos concretos aparecem: o inquérito de satisfação interno; o software; a página na 

Internet; o projecto de desenvolvimento de empregados com elevado potencial; a liderança; 

os exercícios de simulação e role-playing; e o brainstorming. Estes exemplos são 
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consistentes com as respostas anteriores e também demonstram grande valorização da 

criatividade do factor humano na organização. 

 

 Relativamente aos não-exemplos que os entrevistados associam ao capital 

intelectual, as palavras e expressões que mais foram articuladas foram (por ordem 

decrescente de número de menções): o perfil desadequado; a ausência de ferramentas; a 

falta de pessoas com conhecimento; a centralização e as falhas de segurança. A maior 

incidência destas palavras parece sugerir que os entrevistados identificam não-exemplos de 

capital intelectual em situações relacionadas com a estrutura da organização, como a 

inadequação dos recursos humanos ao cargo, lacunas de ferramentas ou segurança e a 

centralização. 

 

Relativamente à questão sobre a existência da expressão “Capital intelectual” na 

documentação do banco, estas foram as respostas obtidas: sim – cinco entrevistados; não – 

três entrevistados e um declarou não saber. Com estas respostas verificamos que emerge 

uma tendência e na maioria dos casos os indivíduos afirmam que a expressão existe na 

documentação do banco. 

 

Relativamente às questões sobre a existência de relatórios anuais sobre o capital 

intelectual no do banco, estas foram as respostas obtidas não – cinco entrevistados; dois 

declararam não saber; um afirmou crer que não e só um respondeu que sim. Com estas 

respostas verificamos que existe uma tendência, ou seja, estamos perante um conjunto de 

indivíduos que na sua maioria reconhece a inexistência de relatórios anuais sobre capital 

intelectual na sua instituição. 
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Relativamente às questões sobre a existência de um cargo no banco que se dedique 

à gestão do capital intelectual, estas foram as respostas obtidas: não – sete entrevistados; 

somente um indivíduo respondeu afirmativamente e outro só admitiu essa probabilidade. 

Estas respostas são coerentes com o testemunho anterior e ambos denotam a falta de 

atenção dedicada à gestão do capital intelectual nas organizações. 

 

Relativamente à questão sobre o que é o capital intelectual para o banco, as palavras 

e expressões que mais foram articuladas foram (por ordem decrescente de número de 

menções): destaca-se a menção ao conhecimento; as pessoas; os clientes; a situação; o 

novo/a novidade; a mobilidade e o abstracto. A maior incidência destas palavras parece 

sugerir que a percepção dos entrevistados sobre o que será o capital intelectual para a 

instituição é associada a algo que podemos classificar de complexo pois que envolve 

simultaneamente o interior da organização, os clientes, apresenta mobilidade, novidade e é 

abstracto. 

 

Relativamente às questões sobre a execução de gestão do capital intelectual no 

banco, estas foram as respostas obtidas: três entrevistados declararam directamente que a 

instituição não fazia gestão do capital intelectual; dois declararam que sim; um afirmou que 

a sua instituição tenta realizá-la e outro declara não saber. Obtivemos ainda dois 

testemunhos mais específicos; um declarou que a gestão do capital intelectual começa 

agora a despontar e outro afirmou que se tratam de conceitos de vanguarda muito difíceis 

de colocar na prática. Destas respostas podemos depreender que os indivíduos identificam 
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dificuldades na execução de uma gestão do capital intelectual e só uma minoria declarou 

que ela se realiza nas suas instituições. 

 

Relativamente à questão sobre a existência de uma estratégia de gestão do capital 

intelectual no banco, as palavras e expressões que mais foram articuladas foram (por ordem 

decrescente de número de menções): o conhecimento; a formação; as pessoas; a 

experiência; a valorização e passar conhecimento dos mais antigos para os mais novos. A 

maior incidência destas palavras parece sugerir uma dupla característica da estratégia de 

gestão de conhecimento identificada: por um lado a valorização e formação dos recursos 

humanos, e por outro, a retenção e aproveitamento do conhecimento pré-existente na 

organização. Três entrevistados declararam directamente que a instituição não seguia uma 

estratégia de gestão do capital intelectual, um declarou que esta não está formalizada, outro 

afirmou encontrar-se em fase de formação e ainda outro afirmou estar em fase de proposta 

para aprovação. Só um entrevistado declarou existir uma estratégia de gestão do capital 

intelectual. Estas respostas parecem indicar um momento de despertar das organizações 

para este tema. 

 

Relativamente à questão sobre a existência de práticas de retenção do capital 

intelectual no banco, as palavras e expressões que mais foram articuladas foram (por ordem 

decrescente de número de menções): destaca-se a menção ao capital humano; as pessoas; a 

informação; a mais valia, diferente e fazer melhor do que os outros. Dois entrevistados 

declararam que a existência de tais práticas é bom, e dois declararam directamente que elas 

existem na organização. Nestas palavras podemos observar um domínio de aspectos 

individuais e do conceito de valor na retenção do capital intelectual na organização. 
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Da análise geral desta parte da entrevista sobre o capital intelectual, considerando as 

palavras e expressões utilizadas, podemos verificar que a expressão tem ampla divulgação e 

é associada a atributos muito positivos e que são relacionados com características das 

pessoas na organização como o seu conhecimento, capacidade e competência. Identifica-se 

igualmente a valorização de aspectos inovadores através de conceitos como a inovação e a 

diversidade, bem como a preocupação de manter o conhecimento e as pessoas na 

organização, através de conceitos como retenção e acesso. 

 

Os exemplos de capital intelectual mais apresentados pelos entrevistados reúnem 

aspectos essencialmente relacionados com a gestão do conhecimento, as pessoas e 

capacidades, e demonstram grande valorização do factor humano na organização. Os não-

exemplos de capital intelectual apresentados pelos entrevistados reúnem aspectos da 

estrutura da organização, como a inadequação dos recursos humanos ao cargo, lacunas de 

ferramentas ou segurança e a centralização. 

 

Relativamente à perspectiva que os entrevistados evidenciam sobre o que é o capital 

intelectual para o banco, ela é complexa pois envolve simultaneamente algo muito interior à 

organização (compreende o conhecimento e as pessoas), mas também os clientes, apresenta 

traços de mobilidade novidade e é abstracto. Podemos encontrar esta complexidade 

reflectida em alguns exemplos de capital intelectual apresentados pelos entrevistados: o 

software; a página na Internet; o projecto de desenvolvimento de empregados com elevado 

potencial; os exercícios de simulação e role-playing; e o brainstorming.  
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A grande maioria dos entrevistados declarou que não existe um cargo no banco 

dedicado à gestão do capital intelectual. Relativamente à prévia leitura da expressão 

“Capital intelectual” em documentação do banco, os entrevistados responderam 

maioritariamente de forma afirmativa, em total oposição à maioria das respostas dadas à 

questão sobre a existência de relatórios sobre o capital intelectual na instituição. 

 

Relativamente à estratégia de gestão do capital intelectual existente no banco, 

encontramos dois grandes testemunhos: parecem sugerir duas características da estratégia 

de gestão do capital intelectual, por um lado a valorização e formação dos recursos 

humanos, e por outro, a retenção e aproveitamento do conhecimento pré-existente na 

organização. Esta resposta é consistente com os atributos que os entrevistados associaram 

ao capital intelectual, com a utilização de palavras que parecem sugerir traços de 

valorização do indivíduo como componente do capital intelectual. 

 

Relativamente à existência de práticas de retenção do capital intelectual no banco, 

os entrevistados conseguem ilustrar com diversos exemplos, valorizando o capital humano, 

a informação e a criação de valor através da excelência. 

As grelhas 

No final de cada entrevista foram distribuídas aos entrevistados grelhas simples para 

preencherem (Apêndice 2. Percepção sobre a Gestão do Conhecimento e Apêndice 3. 

Percepção sobre o Capital Intelectual). A identificação de cada banco com um código 

numérico de 1 a 9, o sexo dos entrevistados, os dados recolhidos nas grelhas que os 
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entrevistados preencheram no final de cada entrevista (bem como alguns valores médios) e 

a duração da entrevista estão reunidos nas tabelas que se passam a apresentar: 

Tabela 4. Dados do entrevistado, da instituição e da entrevista.                                                               
Banco Sexo Idade Cargo Nº anos 

no cargo 
Nº anos na 
instituição 

Nº anos da 
instituição 

Duração 
(min) 

1 M 40 Sub-Dir. RH 3 6 10 54,4
2 M 42 Dir. RH 4 13 23 49,2
3 F 46 Dir. RH 6 1 10 43,8
4 M 54 Técn. Sup. RH 18 30 120 54,8
5 F 44 Dir. RH 1 22 148 45,0
6 M 50 Dir. RH 7 14 19 49,8
7 M 48 Sub-Dir. RH 8 25 127 76,4
8 M 31 Sub-Dir. RH 0 0 17 48,4
9 M 45 Dir. RH 6 14 165 73,0

Valores 
médios 

 44  6 14 71 55,0

 
 
LEGENDA: 
Banco – Banco a que pertence o entrevistado. 
Sexo – Sexo do entrevistado. 
Idade – Idade do entrevistado. 
Nº anos no cargo – Número de anos do entrevistado no cargo. 
Nº anos na instituição – Número de anos do entrevistado na instituição. 
Nº anos da instituição – Número de anos de actividade da instituição. 
Duração (min) – Duração da entrevista em minutos. 
Sub-Dir. RH – Sub-Director de Recursos Humanos. 
Dir. RH – Director de Recursos Humanos. 
Técn. Sup. RH – Técnico Superior de Recursos Humanos. 
M – Masculino 
F – Feminino 
 

Analisando a Tabela 4. podemos observar que os entrevistados foram 

maioritariamente homens, ocupantes de cargos superiores na Direcção de Recursos 

Humanos e com uma média etária de 44 anos. Em média, estes indivíduos ocupam a sua 

posição na hierarquia há 6 anos e estão na instituição há 14. Quatro (4) das instituições são 

centenárias, ainda que agora possam estar integradas em bancos mais jovens, fruto de 
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processos de fusão e/ou aquisição recentes. A duração das entrevistas foi, em média, de 55 

minutos. 

Tabela 5. Percepção da gestão do conhecimento. 
Banco Relatórios 

periódicos 
sobre gc 

Documentos 
anuais sobre 
gc 

Resultados (%) 
atribuídos à gc  

Inovar e criar 
conhecimento 
novo 

Nivelar e 
distribuir o 
conhecimento 

1 Não Não 40 20 80
2 Não Não ??? 70 30
3 Não Não 20 70 30
4 Não Não 40 30 70
5 Não Não 80 60 40
6 Não Não 15 30 70
7 Não Não ??? 40 60
8 Não Não 10 50 50
9 Não Não 35 30 70

Valores 
médios 

 34 44 56

  
                       100 pontos para distribuir 
 
LEGENDA: 
Banco – Banco a que pertence o entrevistado. 
Relatórios periódicos sobre gc – Reconhecimento pelo entrevistado da existência de 
relatórios sobre gestão do conhecimento. 
Documentos anuais sobre gc – Reconhecimento pelo entrevistado da existência de 
documentos anuais sobre gestão do conhecimento acompanhando os relatórios financeiros. 
Resultados (%) atribuídos à gc – Resultados da instituição (em percentagem) atribuídos 
pelo entrevistado à contribuição da gestão do conhecimento. 
Inovar e criar conhecimento novo – Identificação pelo entrevistado que a gestão do 
conhecimento se traduz em inovar e criar conhecimento novo. 
Nivelar e distribuir o conhecimento – Identificação pelo entrevistado que a gestão do 
conhecimento se traduz em nivelar e distribuir o conhecimento pré-existente. 
N – Não. 
??? – O entrevistado não conseguiu atribuir um valor. 

 

Analisando a Tabela 5. podemos observar que todos os entrevistados demonstraram 

no preenchimento da grelha que não existem relatórios ou documentos especificamente 

dedicados à gestão do conhecimento. Dois dos entrevistados não conseguiram dar um valor 
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à percentagem dos resultados da instituição que são atribuídos à contribuição da gestão do 

conhecimento. No entanto, esse valor é, em média, de 34%, ou seja, na percepção 

individual dos entrevistados aproximadamente um terço da criação dos resultados da 

instituição é fruto da contribuição da gestão do conhecimento. 

Tabela 6. Percepção do capital intelectual. 
Banco Relatórios 

periódicos 
sobre ci 

Documentos 
anuais sobre 
ci 

Valor da 
instituição (%) 
atribuído ao ci  

Pessoas Estruturas 
Internas 

Estruturas 
Externas 

1 Sim (a) Sim (a) 70 40 35 25
2 Não Não >50 33,33 33,33 33,33
3 Não Não entre 15 e 20 50 30 20
4 Não Não 20 60 30 10
5 Não ??? 80 40 30 30
6 Não Não 80 50 10 40
7 Não Não ??? 60 20 20
8 Não Não 75 60 15 25
9 Não Não 50 60 30 10

Valores 
médios 

  entre 55 e 
55,625 

50,37 25,93 23,70

 
                          100 pontos para distribuir 
 
LEGENDA: 
Banco – Banco a que pertence o entrevistado. 
Relatórios periódicos sobre ci – Reconhecimento pelo entrevistado da existência de 
relatórios periódicos sobre capital intelectual. 
Documentos anuais sobre ci – Reconhecimento pelo entrevistado da existência de 
documentos anuais sobre o capital intelectual acompanhando os relatórios financeiros.  
Valor da instituição (%) atribuído ao ci – Valor da instituição (em percentagem) atribuído 
ao capital intelectual. 
Pessoas – Capital intelectual atribuído às pessoas. 
Estruturas Internas – Capital intelectual atribuído às estruturas internas. 
Estruturas Externas – Capital intelectual atribuído às estruturas externas. 
(a) O entrevistado considera que relatórios e documentos sobre recursos humanos e 
formação são relatórios e documentos sobre capital intelectual.   
??? – O entrevistado não conseguiu responder. 
 

Analisando a Tabela 6. podemos observar que a maioria dos entrevistados 

demonstrou no preenchimento da grelha que não existem relatórios ou documentos 
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especificamente dedicados ao capital intelectual. Ainda assim, na percepção individual dos 

entrevistados mais de metade do valor da instituição deve-se ao seu capital intelectual. 

Relativamente aos componentes do capital intelectual, seguindo a taxonomia apresentada, 

os entrevistados atribuem às pessoas aproximadamente metade da composição do capital 

intelectual , o que é consistente com o previamente declarado nas entrevistas. As estruturas 

internas contribuem com cerca de 26% e as estruturas externas com os remanescentes 24%. 

Todos os entrevistados conseguiram atribuir uma dimensão ao valor da instituição (em 

percentagem) atribuído ao capital intelectual. Este valor é em média entre 55% e 55,625%, 

ou seja, na percepção individual dos entrevistados mais de metade do valor da instituição 

reside no seu capital intelectual. 

 

Estes resultados são consistentes com a contribuição do capital humano para o 

modelo de investigação e a literatura. O papel destacado do Capital Humano no modelo 

de investigação, é a única variável exógena do modelo estrutural, a sua posição 

corresponde à maioria das origens das correlações representadas, é consistente com 

Pike e outros autores (2002) quando estes afirmam que os elementos chave do capital 

intelectual não são físicos, nem organizacionais, mas sim dominados pelo capital 

humano. Na perspectiva do capital, os inputs para o processo de criação de 

conhecimento são proporcionados pelo capital humano. A captura, a armazenagem e a 

detecção do conhecimento (na cabeça de colaboradores internos, ou externos, ou ainda 

em documentos) são do foro da gestão do conhecimento. Estas actividades realizam-se 

através do capital estrutural que dá corpo, poder e infra estruturas de suporte ao capital 

humano (Boisot, 2002). 
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A análise quantitativa dos dados 

A análise quantitativa dos dados recolhidos através dos questionários preenchidos 

permitiu reunir evidência para descrever detalhadamente a amostra, através da sua 

caracterização completa, avaliar a escala de medida mais rigorosamente e realizar o 

tratamento estatístico dos dados para fazer o teste das hipóteses utilizando um sistema de 

equações estruturais. 

 

A amostra 

 

 Os questionários preenchidos foram recolhidos pela doutoranda nas organizações 

em data e local combinado com o elemento do Área de Recursos Humanos com quem 

contactou. Os encontravam-se dentro dos envelopes distribuídos com o questionário e que 

lhe era endereçado. Na Tabela 7. Estratificação da amostra. encontramos os dados relativos 

à dimensão do estrato, aos questionários efectivamente distribuídos, e aos questionários 

recolhidos, nos diferentes estratos da amostra: 

Tabela 7. Estratificação da amostra. 
Nº de balcões 
do banco 

Dimensão do 
estrato (%) 

Nº de 
questionários 
distribuídos 

Nº de 
questionários 
recolhidos  

Nº de 
questionários 
recolhidos (%) 

Entre 50 e 300 23,21 450 284 23,07 
Entre 301 e 600 33,65 550 308 25,02 
Mais de 600 43,13 1000 639 51,91 
Total 100,00 2000 1231 100,00 
 
 
LEGENDA: 
Nº de balcões do banco – Número de balcões do banco (critério de estratificação). 
Dimensão do estrato (%) – Dimensão do estrato da amostra proporcional à dimensão do 
estrato do segmento. 
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Nº de questionários distribuídos – Número de questionários distribuídos aos bancos que 
cumprem o critério do estrato (somente os participantes na investigação) 
Nº de questionários recolhidos – Número de questionários preenchidos e recolhidos nos 
bancos pertencentes ao estrato. 
Nº de questionários recolhidos (%) – Percentagem do número total de questionários 
preenchidos e recolhidos nos bancos pertencentes ao estrato. 
 

Analisando a Tabela 8. Taxas de resposta dos estratos. Podemos verificar como 

estes se comportaram de forma diferente: 

Tabela 8. Taxas de resposta dos estratos. 
Nº de balcões do 
banco 

Taxa de resposta 
do estrato 
(%) 

Entre 50 e 300 63,11
Entre 301 e 600 56,00
Mais de 600 63,90
Total 100,00
 
 
LEGENDA: 
Nº de balcões do banco – Número de balcões do banco (critério de estratificação). 
Taxa de resposta do estrato (%) – Percentagem de resposta aos questionários dos bancos 
que cumprem o critério do estrato (somente os participantes na investigação). 
 

 O estrato composto por bancos com 50 a 300 balcões e o estrato composto por 

bancos com mais de 600 balcões apresentam taxas de resposta semelhantes entre 63% e 

64%. O estrato composto por bancos com 301 a 600 balcões apresenta uma taxa de resposta 

um pouco inferior de 56%. Estes bancos correspondem aos que colaboraram com a 

investigação mas que limitaram a dimensão da sua colaboração, como anteriormente 

descrito, pelo que uma taxa de resposta inferior aos outros estratos agrava um pouco essa 

limitação, ficando este estrato sub-representado. 
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Na Tabela 9. Taxas de resposta ao inquérito. encontramos reunida a informação 

sobre os bancos participantes e os questionários distribuídos e recolhidos em cada um deles. 

Tabela 9. Taxas de resposta ao inquérito. 
Banco Nº balcões 

(a) 
Nº empregados 
(a) 

Nº questionários 
distribuídos 

Nº questionários 
recolhidos 

Taxa de 
resposta 

1 85 835 50 50 100,00%
2 496 6104 175 116 66,29%
3 421 4286 175 91 52,00%
4 469 4009 200 101 50,50%
5 113 822 100 73 73,00%
6 994 9037 500 321 64,20%
7 782 10428 500 318 63,60%
8 149 1469 150 85 56,67%
9 296 2890 150 76 50,67%

 Total   3805 Total       39880 Total          2000 Total            1231 
Correspondendo a 
61,55% dos quest. 
distribuídos 

Valor 
médio 
64,10% 

 
 
LEGENDA: 
Banco – Banco participante. 
Nº balcões – Número de balcões do banco no território nacional. O Total corresponde ao 
total doméstico – terminologia da APB. 
Nº empregados – Número de empregados do banco no território nacional. O Total 
corresponde aos empregados afectos à actividade doméstica – terminologia da APB 
(a) Valores do boletim informativo da APB relativos a 31-12-2003 
Nº questionários distribuídos – Número de questionários distribuídos nos bancos 
participantes. 
Nº questionários recolhidos – Número de questionários recolhidos nos bancos participantes. 
Taxa de resposta – Percentagem de questionários recolhidos preenchidos face aos 
distribuídos nos bancos participantes. 
 
 

 Em relação ao número total de balcões a operar no território nacional em 31-12-

2003, estes eram, de acordo com o boletim informativo da APB, 5256 (total doméstico – 

terminologia da APB), ou seja, os bancos participantes neste trabalho representam cerca de 

72,39% dos balcões no território nacional. Se considerarmos o número de balcões do 
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segmento (bancos com 50 balcões, ou mais, no território nacional) os bancos participantes 

representam 92,40% da sua totalidade (4118). 

 

Em relação ao número total de empregados a trabalhar no território nacional em 31-

12-2003, estes eram, de acordo com o boletim informativo da APB, 52866 (actividade 

doméstica – terminologia da APB), ou seja, os bancos participantes neste trabalho 

representam cerca de 75,44% dos empregados a trabalhar no território nacional. Se 

considerarmos o número de empregados do segmento (bancos com 50 balcões, ou mais, no 

território nacional) os bancos participantes representam 94,28% da sua totalidade (42301). 

 

Foi distribuído um total de 2000 questionários pelos 9 bancos participantes no 

estudo, e recolhidos 1231, o que equivale a uma taxa de recolha de 61,55%. Em cada banco 

a participação foi muito forte, pelo que obtivemos uma taxa de resposta média de 64,10%. 

Todos os questionários recolhidos preenchidos foram tratados e os dados que eles 

continham foram tratados informaticamente. Primeiro a doutoranda introduziu os dados em 

ficheiros Excel individuais por instituição. Depois reuniu todos os dados num ficheiro 

único. 

 

Na Tabela 10. Características da amostra (Sexo)., na Tabela 11. Características da 

amostra (Idade e Antiguidade). e na Tabela 12. Características da amostra (Nível). 

encontramos sistematizados os dados relativos aos respondentes do inquérito. Podemos 

começar por observar na Tabela 10. Características da amostra (Sexo). verificando que a 

maioria dos inquiridos em todos os bancos é do sexo masculino e só uma franja minoritária 

opta por não identificar o seu sexo. 
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Tabela 10. Características da amostra (Sexo). 
Banco Sexo Feminino (%) Sexo masculino (%) Não assinalado (%) 

1 30,00 66,00 4,00 
2 43,97 54,31 1,72 
3 32,69 65,38 1,92 
4 24,75 70,30 4,95 
5 28,07 70,18 1,75 
6 17,07 70,18 1,75 
7 19,05 77,78 3,17 
8 22,81 68,42 8,77 
9 35,62 61,64 2,74 

Valores 
médios 

28,22 68,22 3,55 

 
 
LEGENDA: 
Banco – Banco participante. 
Sexo Feminino (%) – Percentagem dos questionários recolhidos que identificavam o sexo 
feminino como o sexo do inquirido. 
Sexo Masculino (%) – Percentagem dos questionários recolhidos que identificavam o sexo 
masculino como o sexo do inquirido. 
Não assinalado (%) – Percentagem dos questionários recolhidos que não identificavam o 
sexo do inquirido. 
 

Observemos agora a Tabela 11. Características da amostra (Idade e Antiguidade). 

Tabela 11. Características da amostra (Idade e Antiguidade). 
Banco Idade 

(média) 
Não assinalada 
(%) 

Nº anos de actividade na 
instituição (média) 

Não assinalado 
(%) 

1 37,48 4,00 6,57 8,00
2 41,52 2,59 14,86 15,52
3 38,47 1,92 9,76 13,46
4 37,99 4,95 10,40 19,80
5 38,12 1,75 11,55 10,53
6 45,84 2,93 18,28 12,20
7 46,01 3,17 20,52 23,17
8 39,86 10,53 9,79 26,32
9 38,15 2,74 8,91 8,22

Valores 
médios 

40,38 3,84 12,29 15,25
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LEGENDA: 
Banco – Banco participante. 
Idade (média) – Média etária dos inquiridos. 
Não assinalada (%) – Percentagem de questionários recolhidos que não apresentava 
informação sobre a idade do inquirido. 
Nº anos de actividade na instituição (média) – Número médio de anos de actividade do 
inquirido na instituição. 
Não assinalado (%) – Percentagem de questionários recolhidos que não apresentava 
informação sobre o número de anos de actividade do inquirido na instituição. 
 

Da observação da Tabela 11. Características da amostra (Idade e Antiguidade). 

verificamos que a média etária da amostra ronda os 40 anos, correspondendo a indivíduos 

que estão na instituição em média há mais de 12 anos. Analisando a percentagem média dos 

inquiridos que opta por não indicar a sua idade verificamos que este valor é idêntico à 

percentagem média que dos inquiridos opta por não identificar o seu sexo. Relativamente à 

percentagem média que dos inquiridos que opta por não identificar a sua antiguidade na 

instituição (através do número de anos de actividade lá desenvolvida) esse valor é 

aproximadamente quatro vezes maior. Somos levados a crer que os inquiridos não se 

sentem tão confortáveis para dar esta informação, em relação a outros dados aparentemente 

mais sensíveis como sexo e idade.  

Tabela 12. Características da amostra (Nível). 
Banco Nível 

(médio) 
Não assinalado* 
(%) 

Nº anos no nível (média) Não assinalado** 
(%) 

1 13 14,00 4,26 14,00
2 13 6,03 7,15 19,83
3 14 9,62 4,15 25,00
4 14 4,95 3,73 72,28
5 14 3,51 4,88 14,04
6 14 5,61 6,92 21,22
7 13 3,81 7,87 26,98
8 14 10,53 5,69 31,58
9 14 6,85 4,12 17,81

Valores 
médios 

14 7,21 5,42 26,97
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LEGENDA: 
Banco – Banco participante. 
Nível (médio) – Nível interno médio identificado pelos inquiridos. Estes valores foram 
arredondados à unidade, para fazerem sentido, pois correspondem a progressões na 
hierarquia. 
Não assinalado* (%) – Percentagem de questionários recolhidos que não apresentava 
informação sobre o nível do inquirido na instituição. 
Nº anos no nível (média) – Número médio de anos de actividade do inquirido no nível. 
Não assinalado** (%) – Percentagem de questionários recolhidos que não apresentava 
informação sobre o número de anos de actividade do inquirido no nível. 
 

Observando a Tabela 12. Características da amostra (Nível). Verificamos que o 

nível médio dos inquiridos da amostra é 14, correspondendo a indivíduos que estão no nível 

em média há mais de 5 anos. Em relação à percentagem dos inquiridos que opta por não 

indicar o seu nível verificamos que este valor é aproximadamente o dobro da percentagem 

média que dos inquiridos opta por não identificar o seu sexo, ou a sua antiguidade na 

instituição. No entanto relativamente à percentagem dos inquiridos que opta por não indicar 

a sua antiguidade no cargo, verificamos que este valor é substancialmente maior 

(aproximadamente sete vezes maior que a percentagem média que dos inquiridos opta por 

não identificar o seu sexo, ou a sua antiguidade na instituição). Podemos questionar se esta 

informação pedida é muito sensível, originando grande reserva a sua revelação, ou se os 

indivíduos não se recordam da data em que passaram ao nível actual. 

 

Na Tabela 13. Características da amostra vs APB (Sexo)., na Tabela 14. 

Características da amostra vs APB (Idade). e na Tabela 15. Características da amostra vs 

APB (Antiguidade). podemos encontrar sistematizados os dados relativos aos respondentes 

do inquérito e os dados disponibilizados pela APB no seu boletim informativo relativo a 

31-12-2003 (actividade doméstica do sector bancário – terminologia da APB). Estas tabelas 
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permitem-nos fazer algumas comparações entre a amostra que participou neste estudo e o 

universo que a APB retrata.  

Tabela 13. Características da amostra vs APB (Sexo). 
Banco Sexo Feminino (%) (a) Sexo masculino (%) (a) 

1 31,25 68,75
2 44,74 55,26
3 33,33 66,67
4 26,04 73,96
5 28,57 71,43
6 17,59 82,41
7 19,67 80,33
8 25,00 75,00
9 36,62 63,38

Valores 
médios 

29,20 70,80

APB (b) 40,92 59,08
 

LEGENDA: 
Banco – Banco participante. 
Sexo Feminino (%) – Percentagem dos questionários que identificavam o sexo feminino 
como o sexo do inquirido. 
Sexo Masculino (%) – Percentagem dos questionários que identificavam o sexo masculino 
como o sexo do inquirido. 
(a) Considerando a totalidade dos inquiridos que identificaram o seu sexo. 
(b) Relativo ao número total de empregados do sector a trabalhar no território nacional em 
31-12-2003 (actividade doméstica – terminologia da APB). 
 

 Podemos verificar na Tabela 13. Características da amostra vs APB (Sexo). que em 

média as contribuições das instituições participantes no estudo apresentam uma 

percentagem de inquiridos do sexo masculino de mais de 70%. A percentagem de 

empregados do sector do sexo masculino a trabalhar no território nacional em 31-12-2003, 

segundo a APB, era de cerca de 59%. Considerando que a amostra é composta por 

indivíduos de nível 12 ou superior, e tomando-a por representativa do segmento de bancos 

com 50 ou mais balcões a operar a nível nacional, somos levados a observar que nos níveis 
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mais elevados da hierarquia interna desse segmento existe uma percentagem de homens 

superior à média do sector. 

Tabela 14. Características da amostra vs APB (Idade). 
Banco Até 44 anos (inc) (%) (a) Mais de 44 anos (%) (a) 

1 91,67 8,33
2 65,49 34,51
3 72,55 27,45
4 78,13 21,88
5 85,71 14,29
6 46,23 53,77
7 38,03 61,97
8 70,59 29,41
9 81,69 18,31

Valores 
médios 

70,01 29,99

APB (b) 70,82 29,18
 

LEGENDA: 
Banco – Banco participante. 
Até 44 anos (inc) (%) – Percentagem dos questionários que identificavam a idade do 
inquirido inferior ou igual a 44 anos. 
Mais de 44 anos (%) – Percentagem dos questionários que identificavam a idade do 
inquirido superior a 44 anos. 
(a) Considerando a totalidade dos inquiridos que indicaram a sua idade. 
(b) Relativo ao número total de empregados do sector a trabalhar no território nacional em 
31-12-2003 (actividade doméstica – terminologia da APB). 
 

 

Podemos verificar na Tabela 14. Características da amostra vs APB (Idade). que em 

média as contribuições das instituições participantes no estudo apresentam uma distribuição 

dos dois grupos etários considerados muito semelhante à apresentada pela APB 

relativamente à totalidade dos empregados do sector a trabalhar no território nacional em 

31-12-2003. Considerando que a amostra é composta por indivíduos de nível 12 ou 

superior, e tomando-a por representativa do segmento de bancos com 50 ou mais balcões a 

operar a nível nacional, somos levados a observar que a idade destes indivíduos não parece 
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ser diferente da média nacional. Podemos questionar sobre a inexistência de um factor 

etário associado à progressão na carreira. 

Tabela 15. Características da amostra vs APB (Antiguidade). 
Banco Até 15 anos (inc) (a) Mais de 15 anos (a) 

1 97,83 2,17
2 65,31 34,69
3 86,67 13,33
4 81,48 18,52
5 82,35 17,65
6 41,94 58,06
7 28,51 71,49
8 92,86 7,14
9 91,04 8,96

Valores 
médios 

74,22 25,78

APB (b) 65,48 34,52
 

LEGENDA: 
Banco – Banco participante. 
Até 15 anos (inc) – Percentagem dos questionários que identificavam a número de anos de 
actividade do inquirido na instituição inferior ou igual a 15 anos. 
Mais de 15 anos – Percentagem dos questionários que identificavam a número de anos de 
actividade do inquirido na instituição superior a 15 anos. 
(a) Considerando a totalidade dos inquiridos que identificaram o seu número de anos de 
actividade na instituição. 
(b) Relativo ao número total de empregados do sector a trabalhar no território nacional em 
31-12-2003 (actividade doméstica – terminologia da APB). 
 
 

Podemos verificar na Tabela 15. Características da amostra vs APB (Antiguidade). 

que em média as contribuições das instituições participantes no estudo apresentam uma 

percentagem de inquiridos com 15 ou menos anos de antiguidade na instituição de mais de 

74%. A percentagem de empregados do sector com 15 ou menos anos de antiguidade na 

instituição a trabalhar no território nacional em 31-12-2003, segundo a APB, era de cerca 

de 65,5%. Considerando que a amostra é composta por indivíduos de nível 12 ou superior, 

e tomando-a por representativa do segmento de bancos com 50 ou mais balcões a operar a 
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nível nacional, somos levados a observar que nos níveis mais elevados da hierarquia interna 

desse segmento existe uma percentagem significativamente maior de indivíduos com uma 

antiguidade menor ou igual a 15 anos, do que a média do sector. Podemos questionar sobre 

a existência de uma relação entre a antiguidade e a progressão na carreira. 

 

 Dos 1231 questionários recolhidos, encontramos um grupo pequeno (162 

questionários) que não apresentava respostas a todos os itens. O questionário que 

apresentava o menor preenchimento respondeu a 61,11% dos itens do questionário (44 em 

72 itens), e a grande maioria dos questionários incompletos encontrados só não respondiam 

a uma questão (129 questionários, ou seja, 79,63% deles). Na Tabela 16. Análise dos 

questionários incompletos. podemos observar a sua distribuição de acordo com o número 

de itens por preencher. 

Tabela 16. Análise dos questionários incompletos. 
Nº Itens preenchidos Nº Itens por preencher Nº questionários Nº questionários (%) 

44 28 1 0,62
61 11 1 0,62
63 9 1 0,62
64 8 1 0,62
65 7 2 1,23
67 5 1 0,62
68 4 3 1,85
69 3 5 3,08
70 2 18 11,11
71 1 129 79,63

Total 162 100,00
 

LEGENDA: 
Nº Itens preenchidos – Número de itens preenchidos nos questionários incompletos. 
Nº Itens por preencher – Número de itens por preencher nos questionários incompletos. 
Nº questionários – Número de questionários em que se fazem sentir de itens por preencher. 
Nº questionários (%) – Percentagem do número total de questionários incompletos que 
apresenta um determinado número de itens por preencher. 
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 Os dados da Tabela 16. permitem-nos observar que a grande maioria dos 

questionários foi respondida integralmente, e quando não houve um preenchimento total do 

instrumento do inquérito foi, na maioria das vezes, por falta de preenchimento de 1 item em 

72, o que traduz compreensão e facilidade de preenchimento do questionário, confirmando 

o trabalho realizado no pré-teste e teste piloto. 

 

Uma vez que a normalidade dos dados é assumida na resolução de sistemas de 

equações estruturais utilizando a máxima verosimilhança (Gefen et al., 2000) (foi esta a 

opção escolhida no presente estudo nas especificações de análise do software estatístico 

utilizado: AMOS, versão 5,0), ela foi analisada tomando os indicadores Skewness e 

Kurtosis. 

 

O indicador Skewness mede a falta de simetria na linha de representação de uma 

distribuição. O valor de Skewness de uma distribuição normal é 0 (Newbold, 1995). 

Quando os dados são normais, o seu valor deverá estar no intervalo entre –2 e +2. No caso 

dos dados da amostra relativos aos itens, estes têm distribuições que apresentam valores de 

Skewness entre –1,57135 e +0,244733, ou seja, encontram-se entre –2 e +2. Perante estes 

valores somos levados a considerar que a amostra é composta por dados que seguem 

distribuições normais. 

 

Somente as distribuições de 3 itens apresentam valores de Skewness positivos, os 

restantes 69 apresentam distribuições com valores de Skewness negativos. Os valores 

negativos de Skewness correspondem à existência de uma grande cauda à esquerda da 
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média, face à linha da normal. Os valores positivos de Skewness correspondem à existência 

de uma grande cauda à direita da média, face à linha da normal. 

 

O indicador Kurtosis mede se o pico central da linha de representação de uma 

distribuição é muito acentuado ou não. O valor de Kurtosis de uma distribuição normal é 3 

(Newbold, 1995), certos pacotes estatísticos (como o SPSS) retiram 3 para centrar o valor 

de Kurtosis em 0. Quando os dados são normais, o seu valor deverá estar no intervalo entre 

–2 e +2, para alguns autores entre –3 e +3. No caso dos dados da amostra relativos aos 

itens, a maioria tem distribuições que apresentam valores de Kurtosis entre –1,29788 e 

1,804075, ou seja, encontram-se entre –2 e +2. Somente 3 itens apresentam valores entre 

+2 e +3, correspondendo ainda a distribuições normais, e existe 1 item com o valor 

4,413454, mas ainda assim apresenta um valor de Skewness dentro da normalidade, como 

todos os outros. Perante estes valores de Kurtosis e os valores de Skewness dos itens 

podemos considerar que a amostra é composta na sua globalidade por dados que seguem 

distribuições normais. 

 

As distribuições de 23 itens apresentam valores de Kurtosis positivos, os restantes 

49 apresentam distribuições com valores de Kurtosis negativos. Os valores negativos de 

Kurtosis correspondem a um menor número de casos da distribuição se encontrarem nos 

extremos da linha que a representa, face à linha da normal (ou seja, maior concentração das 

respostas perto da média, maior o pico central da linha de representação). Os valores 

positivos de Kurtosis correspondem a um maior número de casos da distribuição se 

encontrarem nos extremos da linha que a representa, face à linha da normal (ou seja, maior 

dispersão das respostas longe da média, menor o pico central da linha de representação). 
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A escala de medida 

Considerando as 1231 observações recolhidas, as escalas de medida compostas 

pelos 72 itens para desenhar os 4 constructos, ou variáveis latentes, apresentam os seguintes 

indicadores de fiabilidade: 

Tabela 17. Fiabilidade das escalas (1231 Observações). 
Constructos Número de 

itens  
Alpha de  
Cronbach  

Capital Humano 24 0,874
Capital Estrutural 21 0,926

Exploitation 15 0,893
Exploration 12 0,854

 

LEGENDA: 
Constructos – Variáveis latentes do modelo. 
Número de itens – Número de itens utilizado para medir cada constructo. 
Alpha de Cronbach – Indicador de fiabilidade que traduz a consistência interna da escala. 

 

Estes valores são, segundo a literatura, muito reconfortantes, e.g.: 

Murphy e Davidshofer (1988), apub, Peterson, (1994): 

Entre 0,8 e 0,9 – Moderado a elevado nível 

Entre 0,9 e 0,95 – Elevado nível 

 

Nunnally (1978), apub, Peterson, (1994): 

Maior de 0,8 – Pesquisa básica 

Entre 0,9 e 0,95 – Pesquisa aplicada 
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Hill e Hill (2002): 

Entre 0,8 e 0,9 – Bom 

Maior que 0,9 – Excelente 

O sistema de equações estruturais 

 Entre as metodologias de segunda geração encontramos diferenças. Aquelas 

utilizadas para resolver sistemas de equações estruturais (como LISREL ou AMOS, por 

exemplo)  diferem do PLS em diversos aspectos (Genfen et al., 2000): 

 O PLS explica variância; os sistemas de equações estruturais baseiam-se em análise 

da covariância; 

 O PLS admite amostras mais reduzidas, os sistemas de equações estruturais 

requerem amostras maiores, dependendo da complexidade do modelo, mas sempre > 100; 

 O PLS é semelhante a uma regressão, tem um R2, os sistemas de equações 

estruturais têm um χ2; 

 O PLS é apropriado para realizar análise exploratória e os sistemas de equações 

estruturais para realizar análise confirmatória (quando o modelo foi proposto). 

 

 Assim, a metodologia escolhida no presente trabalho (resolução de sistemas de 

equações estruturais) é adequada ao estudo, pois este apresenta as características 

necessárias para a sua aplicação. 

 

A análise do sistema de equações estruturais foi realizada com a utilização do 

software estatístico AMOS versão 5,0. Como este software corre em cima de outro (SPSS) 
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a doutoranda teve de importar os dados do ficheiro Excel em que se encontravam para um 

ficheiro de dados do software estatístico SPSS versão 12,0. O modelo estrutural inicial foi 

composto pelos 4 constructos, ou variáveis latentes, os 72 itens, todos os termos de erro 

associados e as relações entre todas estas variáveis. Este modelo reflecte as variáveis e as 

relações definidas (através de setas) no modelo de investigação (Figura 5. Modelo de 

investigação) e todos os itens e os termos de erro associados. Encontramos a representação 

da especificação inicial do modelo na Figura 6.  

 

 Figura 6. Modelo inicial. 
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LEGENDA: 
caphum – Capital Humano 
explor – Exploration 
exploi – Exploitation 
capest – Capital Estrutural 



 336

 
 

Neste modelo inicial encontramos representados os quatro constructos, ou variáveis 

latentes, Capital Humano, Capital Estrutural, Exploration e Exploitation. Os itens relativos 

aos quatro constructos, ou variáveis latentes, estão representados e designados por 

combinações de letras e algarismos: os começados por “h” compõem o Capital Humano, os 

começados por “e” compõem o Capital Estrututal, os começados por “r” compõem a 

estratégia de gestão Exploration e os começados por “i” compõem a estratégia de gestão 

Exploitation. Os termos de erro estão representados e designados por combinações de letras 

e algarismos: os começados por “d” são factores de erro associados aos itens, os começados 

por “z” são factores de erro associados aos constructos, ou variáveis latentes, endógenos. 

 

 A utilização do software estatístico AMOS versão 5,0 exige dados completos, ou 

seja, observações com todos os campos preenchidos. Assim, tivemos de optar entre 

continuar com o ficheiro de dados inicial, ou retirar as observações não completas, eliminá-

las e ficar com um ficheiro um pouco reduzido, mas composto por observações integrais. 

Para continuar com o ficheiro de dados inicial teríamos a hipótese de escolher uma opção 

para completar os campos sem dados. O software estatístico SPSS versão 12,0 apresenta 

diversas hipóteses para tal, mas a utilização de qualquer uma delas implicaria a alteração 

parcial de algumas observações recolhidas. Optámos por trabalhar com o ficheiro inicial 

retirando-lhe as observações não completas (162). 

 

 A opção de ficar com o ficheiro inicial e retirar-lhe as observações não completas 

foi a escolhida por duas razões: por respeitar inteiramente as observações recolhidas e não 

alterar nenhumas delas, e porque a dimensão dos ficheiros nos permitia tal preciosismo, 
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pois mesmo após essa redução ficou com 1069 observações (1231 – 162 cf. Tabela 16. 

Análise dos questionários incompletos.), ou seja um valor muito próximo do nosso 

objectivo: 1080. Foram as 1069 observações completas que utilizamos no tratamento 

estatístico dos dados para fazer o teste das hipóteses utilizando um sistema de equações 

estruturais. 

 

Considerando as 1069 observações completas recolhidas, as escalas de medida 

compostas pelos 72 itens para desenhar os 4 constructos, ou variáveis latentes, apresentam 

os seguintes indicadores de fiabilidade: 

Tabela 18. Fiabilidade das escalas (1069 Observações). 
Constructos Número de 

itens  
Alpha de  
Cronbach  

Capital Humano 24 0,874
Capital Estrutural 21 0,926

Exploitation 15 0,893
Exploration 12 0,853

 

LEGENDA: 
Constructos – Variáveis latentes do modelo. 
Número de itens – Número de itens utilizado para medir cada constructo. 
Alpha de Cronbach – Indicador de fiabilidade que traduz a consistência interna da escala. 
 

Considerando os valores da Tabela 18. Fiabilidade da escala (1069 Observações). e 

comparando-os com os valores da Tabela 17. Fiabilidade da escala (1231 Observações).  

podemos verificar que os valores dos indicadores de fiabilidade se mantiveram quase 

inalteráveis após a redução do número de observações consideradas. Um único indicador 

acusou uma redução de 0,001. Continuamos a considerar os valores destes indicadores 

muito reconfortantes.  
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 Os parâmetros da especificação inicial do sistema de equações estruturais foram 

estimados utilizando o software estatístico AMOS versão 5,0, e a primeira solução revelou 

que todos os caminhos são significativos a 0,001, à excepção de três caminhos do modelo 

de medida. São eles dois caminhos entre o constructo, ou variável latente, “Capital 

Humano” e  dois itens seus, e um caminho entre o constructo, ou variável latente, 

“Exploration” e um item seu. Num modelo inicial de dimensão tão grande é relevante 

salientar que, ainda assim, a quase totalidade dos caminhos é significativa. Os valores das 

estimativas dos caminhos do modelo estrutural constam da Tabela 19. 

Tabela 19. Estimativas dos parâmetros do modelo estrutural (inicial). 
Caminhos Estimativa SE CR P 
Exploration  Capital Humano 3,604 0,447 8,060 *** 
Exploitation  Capital Humano 3,379 0,418 8,077 *** 
Capital Estrutural  Exploitation 0,294 0,083 3,522 *** 
Capital Estrutural  Exploration 0,395 0,069 5,685 *** 
Capital Estrutural  Capital Humano 0,991 0,448 2,213 0,027 
 

LEGENDA: 
Caminhos – Regressões entre pares de constructos, ou variáveis latentes  
Estimativa – Estimativa dos valores das regressões 
SE – Standard Error 
CR – Critical Ratio (≥ 1,96 o caminho é significativo a nível 0,05) 
P – Nível de significância 
*** – p<0,001  
  

Como podemos observar todos os caminhos são positivos e significativos. Estes 

valores sustentam as hipóteses H1, H2.1, H2.2, H3.1; H3.2, H4.1 e H4.2, mas não a 

hipótese H5. A correlação entre o Capital Humano e o Capital Estrutural é a menos 

significativa e ainda assim é significativa a 0,05. Ainda assim, o modelo no seu conjunto 

não apresenta indicadores de ajustamento aos dados suficientemente fortes. 
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As técnicas de resolução de sistemas de equações estruturais baseadas na análise da 

covariância (como é o caso da LISREL, EQS e AMOS) não dispõem de testes mas sim de 

índices que nos informam de quão perto está o modelo proposto dos dados. Encontramos na 

literatura alguns valores que, a título indicativo, permitem identificar um bom ajustamento 

do modelo aos dados: CMIN/DF < 3; AGFI > 0,8 ou 0,9; GFI > 0,9; RMR < 0,05; RMSEA 

< 0,06 NFI > 0,9 (Genfen et al., 2000). 

 

Os valores dos indicadores de fit da especificação inicial do sistema de equações 

estruturais foram calculados utilizando o software estatístico AMOS versão 5,0  os seus 

valores constam das Tabela 20. 

Tabela 20. Modelo inicial (indicadores de fit). 
Indicador Valor Indicador Valor 
CMIN 9936,254 PRATIO 0,970
DF 2479 PNFI 0,731
CMIN/DF 4,008 PCFI 0,779
RMR 0,091 RMSEA 0,053
GFI 0,754 PCLOSE 0,000
AGFI 0,739 AIC 10234,254
NFI 0,754 BCC 10256,117
IFI 0,803 BIC 10975,451
TLI 0,797 CAIC 11124,451
CFI 0,803 HOELTER 285
 

LEGENDA: 
CMIN – Normal Chi-square ( χ2 ) 
DF – Degrees of Freedom 
CMIN/DF – Normal Chi-square (Chi-square Fit Index/Degrees of Freedom) 
RMR – Root Mean Square Residuals 
FASB – Financial Accounting Standards Board 
GFI – Goodness of Fit Index 
AGFI – Adjusted Goodness of Fit Index 
IFI – Incremental Fit Index 
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TLI – Tucker-Lewis Coefficient 
CFI – Comparative Fit Index 
PRATO – Parsimony Ratio 
PNFI – Parsimony Normed Fit Index 
PCFI – Parsimony Comparative Fit Index 
RMSEA – Root Mean Square of Approximation 
PCLOSE – P value para testar a hipótese nula que o RMSEA da população não é maior de 
0,05. 
AIC – Akaike Information Criterion 
BCC – Browne-Cudeck Criterion 
BIC – Bayesian Information Criterion 
CAIC – Consistent Akaike Information Criterion 
HOELTER – Hoelter’s Critical N  
 

 Como podemos verificar na Tabela 20. esta especificação inicial do modelo não 

apresenta qualidade e ajustamento aos dados muito entusiasmantes, pelo que esta 

especificação inicial foi analisada, trabalhada e apurada ao longo de muitas análises 

estatísticas. 

 

Foram realizadas mais 351 re-especificações do modelo, para obter soluções 

admissíveis, ajustadas aos dados e significativas. Foram estimados os parâmetros dos 

sucessivos modelos utilizando o software estatístico AMOS versão 5,0. Para realizar as re-

especificações do modelo foram consideradas as análises das estimativas dos parâmetros, 

dos indicadores de fit e dos índices de modificação dos outputs de cada re-especificação. 

Ao longo do trabalho os índices de modificações não sugeriram alterações do modelo 

estrutural, mas sugeriram alterações do modelo de medida. A análise dos outputs das 

sucessivas re-especificações foi contribuindo para o apuramento do modelo. 

 

As sucessivas re-especificações foram também acompanhadas de diversas análises 

estatísticas auxiliares realizadas com o software estatístico SPSS versão 12,0. Foram 
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analisados os outputs de diversas análises: as matrizes de correlação inter-itens das escalas, 

as estatísticas item-total e os efeitos de eliminação de um dos itens na escala. 

 

Ao longo das centenas de re-especificações realizadas o modelo inicial foi sendo 

apurado e obtivemos finalmente um modelo satisfatório que observamos representado na 

Figura 7. 

 

Figura 7. Modelo final. 
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Este modelo final evoluiu do modelo inicial que foi apurado e simplificado através 

da redução de itens e respectivos caminhos que os ligavam aos seus constructos, ou 

variáveis latentes. Não existem neste modelo (tal como no inicial) caminhos circulares que 
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permitam uma variável influenciar-se a si mesma, ou seja, na figura que representa o 

modelo não é possível sair de uma variável, seguir as setas dos caminhos e voltar a ela.  

 

Os parâmetros da especificação final do sistema de equações estruturais foram 

estimados utilizando o software estatístico AMOS versão 5,0 e constam da Tabela seguinte. 

A re-especificação final revelou que todos os caminhos do modelo de medida são 

significativos a 0,001. Os caminhos do modelo estrutural também apresentam elevados 

níveis de significância: três são significativos a 0,001, um é significativo a 0,05 e outro é 

um pouco menos significativo apresentando um p value de 0,159. 

 

Os valores das estimativas dos caminhos do modelo estrutural final constam da 

Tabela 21. 

Tabela 21. Estimativas dos parâmetros do modelo estrutural (final). 
Caminhos Estimativa SE CR P 
Exploration  Capital Humano 2,504 0,297 8,438 *** 
Exploitation  Capital Humano 3,436 0,384 8,959 *** 
Capital Estrutural  Exploitation 0,396 0,098 4,037 *** 
Capital Estrutural  Exploration 0,225 0,160 1,407 0,159 
Capital Estrutural  Capital Humano 1,339 0,677 1,976 0,048 
 

LEGENDA: 
Caminhos – Regressões entre pares de constructos, ou variáveis latentes  
Estimativa – Estimativa dos valores das regressões 
SE – Standard Error 
CR – Critical Ratio (≥ 1,96 o caminho é significativo a nível 0,05) 
P – Nível de significância 
*** – p<0,001  
 

As correlações entre o Capital Humano e as estratégias de gestão de conhecimento e 

entre a estratégia de gestão de conhecimento Exploitation e o Capital Estrutural são 
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significativas. A correlação entre o Capital Humano e o Capital Estrutural é menos 

significativa, mas ainda assim é significativa a 0,05. E correlação entre a estratégia de 

gestão de conhecimento Exploration e o Capital Estrutural não é muito significativa (p = 

0,159). 

 

A correlação entre o Capital Humano e o Capital Estrutural pode ser analisada nas 

suas dimensões directa, indirecta e total, de acordo com os caminhos que considera, o 

caminho directo, os caminhos que passam pelas estratégias de gestão de conhecimento, ou 

considerando todos simultaneamente, como consta da Tabela 22. Estimativas de correlação 

entre o Capital Humano e o Capital Estrutural. 

Tabela 22. Estimativas de correlação entre o Capital Humano e o Capital Estrutural. 
Efeitos Capital Estrutural  Capital Humano 
Directo 1,339
Indirecto 1,924
Total 3,263
 

 Como podemos observar na Tabela 22. o efeito directo corresponde à estimativa do 

caminho do Capital Humano para o Capital Estrutural que consta na Tabela 21. (1,339). O 

efeito indirecto corresponde à soma da estimativa dos dois caminhos indirectos do Capital 

Humano para o Capital Estrutural (um mediado pela Exploitation e outro mediado pela 

Exploration): (3,436 * 0,396) + (2,504 * 0,225) = 1,924. O efeito total corresponde à soma 

dos dois efeitos anteriores: 1,339 + 1,924 = 3,263. 
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Os valores dos indicadores de fit da especificação final do sistema de equações 

estruturais foram calculados utilizando o software estatístico AMOS versão 5,0  os seus 

valores constam das Tabela 23. 

Tabela 23. Modelo final (indicadores de fit). 
Indicador Valor Indicador Valor 
CMIN 963,301 PRATIO 0,909
DF 319 PNFI 0,832
CMIN/DF 3,020 PCFI 0,856
RMR 0,056 RMSEA 0,043
GFI 0,933 PCLOSE 1,000
AGFI 0,920 AIC 1081,301
NFI 0,916 BCC 1084,478
IFI 0,942 BIC 1374,795
TLI 0,936 CAIC 1433,795
CFI 0,942 HOELTER 423
 

LEGENDA: 
CMIN – Normal Chi-square ( χ2 ) 
DF – Degrees of Freedom 
CMIN/DF – Normal Chi-square (Chi-square Fit Index/Degrees of Freedom) 
RMR – Root Mean Square Residuals 
FASB – Financial Accounting Standards Board 
GFI – Goodness of Fit Index 
AGFI – Adjusted Goodness of Fit Index 
IFI – Incremental Fit Index 
TLI – Tucker-Lewis Coefficient 
CFI – Comparative Fit Index 
PRATO – Parsimony Ratio 
PNFI – Parsimony Normed Fit Index 
PCFI – Parsimony Comparative Fit Index 
RMSEA – Root Mean Square of Approximation 
PCLOSE – P value para testar a hipótese nula que o RMSEA da população não é maior de 
0,05. 
AIC – Akaike Information Criterion 
BCC – Browne-Cudeck Criterion 
BIC – Bayesian Information Criterion 
CAIC – Consistent Akaike Information Criterion 
HOELTER – Hoelter’s Critical N 
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Conforme se observa na Tabela 23. os indicadores de fit evoluíram de forma muito 

positiva ao longo das sucessivas re-especificações, até encontrar-mos uma solução 

admissível, ajustada aos dados, significativa e que nos satisfaça, pois respeita os 

indicadores habitualmente seguidos na investigação empírica. O RMR e o RMSEA 

apresentam valores inferiores aos da análise inicial e estão agora muito próximos de 0; o 

PCLOSE > 0,05 confirma que RMSEA é < 0,05. 

 

Ao longo das sucessivas re-especificações o GFI, o AGFI, o NFI, o IFI, o CFI, o 

TLI e o PRATIO foram aumentando, estes apresentam valores superiores aos da análise 

inicial e são agora > 0,9. Os respectivos PNFI e PCFI são > 0,81 pois resultam de produtos 

de factores > 0,9 (PNFI = PRATIO x NFI, e PCFI = PRATIO x CFI). O CMIN ( χ2 ), o DF 

(graus de liberdade) e o seu quociente (CMIN/DF) apresentam reduções consideráveis face 

à análise inicial. Também o AIC, o BCC, o BIC e o CAIC evoluíram ao longo do trabalho e 

estão agora bastante mais reduzidos. O N de Hoelter subiu consideravelmente desde a 

análise inicial, se bem que era já de início superior a 200. 

 

Os 27 itens que permaneceram na re-especificação final do modelo pertencem aos 4 

constructos, ou variáveis latentes: 

 

Capital Humano: 

h1 - Para reter o conhecimento nas organizações, os gestores necessitam estar 

alertados para a importância de atribuir aos colaboradores mais especializados trabalho 

desafiante. 
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h4 - Trabalho profissional de elevado nível, que contribui para satisfazer as 

necessidades dos clientes, deveria ser correctamente chamado de “trabalho do 

conhecimento”. 

h9 - A empresa consegue o máximo dos seus colaboradores quando eles cooperam 

uns com os outros em tarefas de equipa. 

reh10 - A nossa empresa não incentiva o desenvolvimento e a manutenção de 

relações internas entre grupos. 

 h14 - Os nossos colaboradores são amplamente considerados os melhores de toda a 

indústria. 

h20 - Os indivíduos aprendem com os outros. 

h21 - Os colaboradores gostam de dar a sua opinião em discussões de grupo. 

h22 - A organização tem a sensação que obtém o máximo dos seus colaboradores. 

h24 - Grande parte do valor da nossa organização depende dos colaboradores que 

temos. 

Exploration: 

r4 - As recomendações dos grupos são adoptadas pela organização.  

r7 - Os indivíduos fornecem elementos para a estratégia organizacional. 

r9 - Novas ideias são desenvolvidas e aplicadas em produtos e processos 

melhorados. 

r10 - Informação sobre sucesso ou fracassos de projectos passados é utilizada. 

r11 - Os resultados dos grupos são utilizados para melhorar produtos, serviços e 

processos. 

 

Exploitation: 

i4 - Os planos estratégicos guiam os colaboradores no seu trabalho. 



 347

i7 - Os sistemas de recompensas reconhecem os contributos feitos pelos grupos. 

i8 - Os indivíduos são orientados pela missão e visão da organização. 

i9 - A rotação de funções e os projectos de equipas são utilizados para desenvolver 

a flexibilidade. 

i12 - Os objectivos da empresa são comunicados por toda a organização. 

i15 - Na organização reutilizamos os nossos conhecimentos. 

 

Capital Estrutural: 

e13 - O nosso sistema organizacional permite acesso simples à informação. 

e14 - O conhecimento importante é codificado em sistemas organizacionais. 

e15 - Temos uma estratégia que nos posiciona bem para o futuro. 

e17 - Temos uma organização caracterizada por um elevado nível de confiança. 

e18 - Temos o equilíbrio certo entre as necessidades dos “stakeholders”. 

e20 - A forma como os indivíduos estão organizados suporta a orientação 

estratégica. 

e21 - A nossa organização vale pelo seu conjunto, independentemente dos titulares 

dos cargos. 

 

A regra de polegar para a análise multivariada estabelece o tamanho mínimo da 

amostra de 5 vezes o número de varáveis independentes mas, para aumentar 

significativamente a probabilidade de generalizar os resultados com confiança, é 

melhor utilizar a regra de 15 vezes (Stevens, 1996; Hill e Hill, 2002). Seguindo esta 

regra, no caso na re-especificação final do modelo temos 27 itens o que implicaria a 

necessidade de 405 observações, pelo que as 1069 reunidas satisfazem largamente este 
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requisito. Considerando que a amostra é composta por indivíduos de nível 12 ou 

superior, e tomando-a por representativa do segmento de bancos com 50 ou mais 

balcões a operar a nível nacional, estamos em condições de generalizar os resultados 

com confiança dentro desse segmento. 

 

Considerando as 1069 observações completas recolhidas, as escalas de medida 

compostas pelos 27 itens para desenhar os 4 constructos, ou variáveis latentes, apresenta os 

seguintes indicadores de fiabilidade: 

Tabela 24. Fiabilidade das escalas (Modelo final). 
Constructos Número de 

itens  
Alpha de  
Cronbach  

Capital Humano 9 0,744
Capital Estrutural 7 0,809

Exploitation 6 0,828
Exploration 5 0,816

 

LEGENDA: 
Constructos – Variáveis latentes do modelo. 
Número de itens – Número de itens utilizado para medir cada constructo. 
Alpha de Cronbach – Indicador de fiabilidade que traduz a consistência interna da escala. 
 

Resultados alcançados 

Neste título apresentamos os resultados alcançados na análise qualitativa feita sobre 

os dados recolhidos através das entrevistas, bem como os resultados das análises estatísticas 

feitas sobre os dados recolhidos com o inquérito e que suportou o teste das hipóteses de 

pesquisa anteriormente enunciadas. Os primeiros pretendem ilustrar a realidade dos temas 

da tese na perspectiva dos entrevistados e visam complementar o trabalho quantitativo da 

tese. Os segundos são os resultados que verdadeiramente permitem a tese ter carácter 



 349

quantitativo e confirmatório, ou seja, são os resultados que suportam a análise empírica 

quantitativa deste estudo.  

Os resultados qualitativos 

Foi possível identificar a importância percepcionada pelas organizações 

envolvidas no estudo sobre a gestão do conhecimento e o capital intelectual, como nos 

propúnhamos. Os resultados qualitativos obtidos nas entrevistas parecem indicar que: 

 

As expressões “Gestão do conhecimento” e “Capital intelectual” são 

amplamente conhecidas dos entrevistados e em nenhuma das instituições dos 

entrevistados existe um CKO (Chief Knowledge Officer) – um Administrador do 

conhecimento – (tradução da doutoranda). 

 

Os atributos da gestão do conhecimento são muito positivos, são relacionados com 

características das pessoas a valorizam aspectos futuros. Este resultado parece consistente 

com a informação existente na Tabela 5. Percepção da gestão do conhecimento, onde os 

entrevistados atribuem em média 34% da origem dos resultados da organização à gestão do 

conhecimento. Assim, é fácil compreender a preocupação com as pessoas e os aspectos 

futuros, para garantir a sobrevivência da organização e os seus resultados no futuro. 

 

De igual forma, os atributos do capital intelectual são muito positivos, são 

relacionados com características das pessoas, mas diferem ao valorizarem aspectos 

inovadores e evidenciarem a preocupação da retenção de conhecimento e das pessoas na 
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organização. Este resultado parece consistente com a informação existente na Tabela 6. 

Percepção do capital intelectual, onde os entrevistados atribuem em média 55% a 55, 625% 

do valor da organização ao seu capital intelectual. Assim, é fácil compreender a 

preocupação com as pessoas, os aspectos inovadores e a retenção de conhecimento e 

pessoas na organização, no sentido de reter o valor da organização no seu interior, bem 

como possibilitar a produção de novo valor através da inovação. 

 

Os exemplos de gestão do conhecimento dados pelos entrevistados são mais 

diversificados e numerosos do que os exemplos de capital intelectual dados. Os exemplos 

concretos reflectem também orientações diferentes: os primeiros são mais interactivos 

permitindo a troca de conhecimento (como o story-telling, o portal do conhecimento, os 

núcleos temáticos, os fóruns, a copa do café e a fonte da água) e os segundos mais criativos 

(como o projecto de desenvolvimento de empregados com elevado potencial, os exercícios 

de simulação e role-playing, e o brainstorming). Os não-exemplos de gestão do 

conhecimento e de capital intelectual dados pelos entrevistados mencionam em ambos os 

casos a estrutura da organização. 

 

A perspectiva que os entrevistados têm do que significa gestão do conhecimento 

para o banco é associado ao nível estratégico e à formação e parece coincidir com as 

respostas sobre a execução de uma gestão de conhecimento na organização (a gestão 

estratégica, a formação e o conhecimento das pessoas). Comparativamente, a perspectiva 

que os entrevistados têm do que significa capital intelectual para o banco (conhecimento, 

pessoas, clientes, situação, mobilidade e novo) é de nível mais operacional e engloba os 

clientes. 
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Relativamente à existência de uma estratégia de gestão de conhecimento e de uma 

estratégia de gestão do capital intelectual, os entrevistados deram em ambos os casos um 

duplo testemunho: em ambas as questões houve respostas negativas e afirmativas. Contudo, 

no caso da estratégia de gestão de conhecimento, quando ela existe é identificada com 

traços de cultivo, de retenção e de acumulação de experiência (próxima da Exploitation) e 

no caso da estratégia de gestão do capital intelectual, quando ela existe é identificada com 

traços de valorização dos recursos humanos. 

 

Estes resultados são consistentes com os exemplos concretos apresentados pelos 

entrevistados. A estratégia de gestão de conhecimento, quando existente, é identificada com 

traços de cultivo, retenção, e acumulação de experiências em concordância com os 

respectivos exemplos concretos mencionados pelos entrevistados que promovem a 

distribuição do conhecimento (como o story-telling, o portal do conhecimento, os núcleos 

temáticos, os fóruns, a copa do café e a fonte da água). Em relação ao capital intelectual o 

mesmo é verdadeiro. 

 

A da estratégia de gestão do capital intelectual, quando existente, é identificada com 

traços de valorização dos recursos humanos, em concordância com os respectivos exemplos 

concretos mencionados pelos entrevistados que premeiam a criatividade (como o projecto 

de desenvolvimento de empregados com elevado potencial; a liderança; os exercícios de 

simulação e role-playing; e o brainstorming). 
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Relativamente à existência de práticas de retenção de conhecimento e de práticas de 

retenção de capital intelectual, os entrevistados deram em ambos os casos um testemunho 

semelhante, muito ligado às pessoas, ao seu conhecimento e à informação. No entanto, uma 

diferença emergiu, a cultura é identificada como prática de retenção do conhecimento e o 

capital humano é mencionado nas práticas de retenção do capital intelectual, associado à 

forma de fazer melhor do que os outros como fonte de criação de valor. 

 

Relativamente às questões referentes à existência de cargos na organização para 

fazer a gestão das matérias  sobre investigação, podemos observar sinteticamente as 

respostas dos entrevistados reunidas na Tabela 25. 

Tabela 25. Identificação de cargos. 
Banco Cargo para fazer a gestão 

do conhecimento 
Cargo para fazer a gestão 
do capital intelectual 

CKO – Administrador 
do conhecimento 

1 Como uma atribuição 
específica não. 

Não Não 

2 Não Não Não 
3 Não Não Não 
4 Sim Provavelmente sim Não 
5 Não Não Não 
6 Não, não está 

institucionalizada 
nenhuma 
responsabilidade de 
gestão do conhecimento. 

Não Não 

7 Não Não Não 
8 Sim Não Não 
9 Não Não Não 

 

LEGENDA: 
Banco – Banco a que pertence o entrevistado. 
Cargo para fazer a gestão do conhecimento – Reconhecimento pelo entrevistado da 
existência de um cargo para fazer a gestão do conhecimento. 
Cargo para fazer a gestão do capital intelectual – Reconhecimento pelo entrevistado da 
existência de um cargo para fazer a gestão do capital intelectual. 
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CKO – Administrador do conhecimento – Reconhecimento pelo entrevistado da existência 
de um CKO – um Administrador do conhecimento. 
 

Analisando a Tabela 25. podemos observar que a maioria dos entrevistados 

demonstrou coerência ao longo da entrevista e não identificou a existência de um cargo 

para fazer a gestão do conhecimento, nem de um cargo para fazer a gestão do capital 

intelectual, nem tão pouco de um CKO – Administrador do conhecimento. Existe um caso 

onde é identificada a existência de um cargo dedicado à gestão do conhecimento, que 

provavelmente fará também a gestão do capital intelectual, mas esse cargo não está 

formalmente estabelecido na hierarquia ao mais alto nível, não lhe correspondendo a 

existência de um CKO. Estes resultados parecem indicar a diminuta expressão que os temas 

abordados nesta investigação têm na estrutura formal interna da organização, 

nomeadamente na sua tradução em cargos com atribuições nestas áreas. 

 

Relativamente às questões referentes à existência na documentação da organização 

de menção relativa aos temas da investigação, podemos observar sinteticamente as 

respostas dos entrevistados na Tabela 26.  

Tabela 26. Documentação. 
Banco Existência da expressão “gestão do 

conhecimento” em documentação do 
banco 

Existência da expressão “capital 
intelectual” em documentação do 
banco 

1 Não Sim 
2 Sim Não 
3 Não Sim 
4 Não me lembro minimamente Sim 
5 Sim Sim 
6 Sim Sim 
7 Sim, bastante neste momento Não 
8 Acho que não Não  
9 Não Não 
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LEGENDA: 
Banco – Banco a que pertence o entrevistado. 
Existência da expressão “gestão do conhecimento” em documentação do banco – 
Reconhecimento pelo entrevistado da existência da expressão “gestão do conhecimento” 
em documentação do banco. 
Existência da expressão “capital intelectual” em documentação do banco – 
Reconhecimento pelo entrevistado da existência da expressão “capital intelectual” em 
documentação do banco. 

 

Estes resultados parecem indicar que não se poderá fazer uma associação entre os 

temas se nos basearmos unicamente nas suas menções na documentação, pois estas são 

muitas vezes contrárias. 

Em relação à existência de relatórios anuais sobre os temas da investigação, 

podemos observar sinteticamente as respostas dos entrevistados na Tabela 27. Estes 

resultados parecem indicar uma divulgação de informação mais forte sobre o capital 

intelectual nos relatórios anuais das instituições do que a divulgação de alguma informação 

sobre gestão do conhecimento nos mesmos relatórios. 

Tabela 27. Relatórios anuais. 
Banco Referência a “gestão do conhecimento” 

em relatórios anuais do banco 
Referência a “capital intelectual” em 
relatórios anuais do banco 

1 Não Sim 
2 Não Não 
3 Não Sim 
4 Sim Sim 
5 Não sei Sim 
6 Não Sim 
7 Existe no relatório do banco uma área 

dedicada à divulgação e relato da 
actividade formativa desenvolvida, 
apenas. Não 

8 Não Não  
9 Não Não 
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LEGENDA: 
Banco – Banco a que pertence o entrevistado. 
Referência a “gestão do conhecimento” em relatórios anuais do banco – Reconhecimento 
pelo entrevistado da existência de referência a “gestão do conhecimento” em relatórios 
anuais do banco. 
Referência a “capital intelectual” em relatórios anuais do banco – Reconhecimento pelo 
entrevistado da existência de referência a “capital intelectual” em relatórios anuais do 
banco. 
 

Durante a entrevista o trabalho em equipa foi analisado, devido ao contributo que 

estas entidades dão à aprendizagem, à partilha e à retenção de conhecimento nas 

organizações (Hitt et al., 2001a; DeNisi et al., 2003; Lahti e Moilanen, 2004). 

Relativamente à existência de equipas de trabalho nas instituições os entrevistados 

testemunharam fortemente a sua presença nas organizações, como podemos observar na 

Tabela 28. 

Tabela 28. Inventário de equipas. 
Banco Funcionais Multifuncionais Temporárias Duração média Permanentes

1 Sim Sim Sim Semanas ou meses Sim 
2 Sim Sim Sim 1 ou 2 dias até 3 ou 

4 meses 
Sim 

3 Sim Sim Sim 1 fim-de-semana 
até vários meses 

Sim 

4 Sim Sim Sim 6 a 7 meses Sim 
5 Sim Sim Sim 1 semana até 2 ou 3 

anos 
Sim 

6 Sim Sim Sim 3 a 6 meses Sim 
7 Sim Sim Sim 6 meses a 1 ano Sim 
8 Sim Sim Sim 3 meses a 1 ano e 

meio  
Sim 

9 Sim Sim Sim 2 semanas até 2 
anos 

Sim 

 

LEGENDA: 
Banco – Banco a que pertence o entrevistado. 
Funcionais – Reconhecimento pelo entrevistado da existência de equipas funcionais no 
banco. 
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Multifuncionais – Reconhecimento pelo entrevistado da existência de equipas 
multifuncionais no banco. 
Temporárias – Reconhecimento pelo entrevistado da existência de equipas de duração 
temporária no banco. 
Duração média – Identificação pelo entrevistado da duração média das equipas temporárias 
no banco. 
Permanentes – Reconhecimento pelo entrevistado da existência de equipas de duração 
permanente no banco. 
 

Todos os entrevistados identificaram nas suas instituições a existência de diferentes 

equipas; funcionais; multifuncionais; permanentes e temporárias, o que reflecte a grande 

utilização destas entidades nas instituições. Em relação à indicação da duração média das 

equipas temporárias os entrevistados mostraram alguma dificuldade em fazê-lo e alguns só 

o conseguiram fazer apresentando dois limites temporais. Em todas as respostas recolhidas 

e possibilidade de uma equipa temporária ter uma duração de vários meses é colocada. 

Estes resultados parecem sugerir a utilização abundante de equipas nas organizações, o que 

é consistente com práticas de gestão do conhecimento, tanto de inovação, como de difusão. 

 

Os limites temporais apresentados são de uma duração tal que podemos considerar o 

papel importante destas entidades na gestão do conhecimento pois, ao longo do tempo, os 

seus membros aprendem e os indivíduos são socializados pelos valores da organização 

(March, 1991). Os activos de conhecimento são difíceis de transaccionar, mas são 

acumulados através de diversos mecanismos ao longo do tempo e em contextos específicos 

(Diericks e Cool, 1989).  

 

As equipas são ainda relevantes na construção e na manutenção do capital 

intelectual. As empresas do sector dos serviços utilizam equipas de projectos lideradas por 

colaboradores seniores experientes, para distribuir capital humano (trabalhando juntos em 
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projectos permite aos colaboradores recém chegados adquirirem conhecimento tácito dos 

partners seniores) (DeNisi et al., 2003). Com o tempo, os profissionais com menos 

experiência aprendem com os profissionais mais experientes as suas capacidades tácitas 

(Hitt et al., 2001a). O capital humano tácito absorvido pelas equipas de projectos é mantido 

na organização sob a forma de capital estrutural. O reconhecimento da ampla utilização das 

equipas nas instituições participantes na investigação (indústria bancária - sector de 

serviços) é consistente com a condução de práticas de criação e retenção de capital 

intelectual por parte dessas organizações.  

 

Relativamente ao trabalho em equipa os entrevistados identificaram um grande 

interesse por parte das organizações, como podemos observar na Tabela 29. 

Tabela 29. Enquadramento do trabalho das equipas. 
Banco Ideias de 

iniciativa 
Reconhece Incentiva Fornece 

meios 
Avalia Remuneração Prémio

1 Individual Sim Não Não Sim Não Sim 
2 Colectiva ??? Sim Sim Sim Sim Sim 
3 Colectiva Sim Sim Sim Sim Não Sim 
4 Individual Sim ??? Sim Sim Sim Sim 
5 Colectiva Sim Sim Sim Sim Não Sim 
6 Individual Sim Sim Sim Sim Não Sim 
7 Individual Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
8 Individual Sim Sim Sim Não Indirectamente Não 
9 Individual Sim Sim Sim Sim Não Sim 

 

LEGENDA: 
Banco – Banco a que pertence o entrevistado. 
Ideias de iniciativa – Identificação pelo entrevistado da origem maioritária das ideias 
desenvolvidas em equipa. 
Reconhece – Reconhecimento pelo entrevistado que o banco reconhece o trabalho em 
equipa. 
Incentiva – Reconhecimento pelo entrevistado que o banco incentiva o trabalho em equipa. 
Fornece meios – Reconhecimento pelo entrevistado que o banco fornece meios ao trabalho 
em equipa. 
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Avalia – Reconhecimento pelo entrevistado que o banco avalia o trabalho em equipa. 
Remuneração – Reconhecimento pelo entrevistado que o banco atribui remuneração ao 
trabalho em equipa. 
Prémio – Reconhecimento pelo entrevistado que o banco atribui prémio ao trabalho em 
equipa. 
Individual – Identificação pelo entrevistado que a maioria das ideias desenvolvidas em 
equipa é de origem individual. 
Colectiva – Identificação pelo entrevistado que a maioria das ideias desenvolvidas em 
equipa é de origem colectiva. 
??? – O entrevistado não conseguiu responder. 
 

 De acordo com a identificação feita pelos entrevistados, a maioria das equipas 

desenvolve ideias de origem individual, ou seja, o trabalho em equipa é associado à 

execução e desenvolvimento de ideias e não à sua geração. A grande maioria dos 

entrevistados considera que as instituições reconhecem o trabalho em equipa, e esse 

reconhecimento passa também pelo reconhecimento da existência de incentivos, do 

fornecimento de meios, da avaliação e da atribuição de prémio. A remuneração do trabalho 

das equipas só minoritariamente é identificada. Analisando em conjunto (Remuneração e 

Prémio) o trabalho em equipa é sempre compensado financeiramente. 

 

 Estes resultados parecem sugerir a utilização abundante de equipas nas organizações 

é suportada por um conjunto alargado de instrumentos (incentivos, reconhecimento, meios, 

avaliação e prémios) que materializam a importância destas entidades nas instituições. 

Desta forma, as equipas reúnem um número de esforços e atenções que parece permitir que 

elas trabalhem e contribuam para a gestão do conhecimento e para a construção e 

manutenção do capital intelectual. 

 

Foram colocadas aos entrevistados questões sobre a vivência dentro das instituições 

relativamente à experimentação e implementação de novas ideias, bem como relativamente 
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à difusão do conhecimento. Esta parte da entrevista visou confrontar as respostas dos 

entrevistados sobre a vivência dentro das instituições com o seu depoimento sobre a 

percepção de gestão do conhecimento. Na Tabela 5. Percepção da gestão do conhecimento.  

 

A experimentação e a implementação de novas ideias estão fortemente associadas a 

uma estratégia de gestão de conhecimento do tipo Exploration, enquanto que a difusão do 

conhecimento se encontra mais próxima da estratégia de gestão de conhecimento do tipo 

Exploitation.  

 

Relativamente às questões colocadas aos entrevistados sobre a experimentação, as 

respostas são muito divididas e não emerge uma tendência, mas na maioria dos casos a 

organização fomenta a implementação de novas ideias. Relativamente à distribuição interna 

do conhecimento na organização todos os entrevistados declararam que o apoio à difusão 

do conhecimento existe em cada uma delas. Estes aspectos estão patentes na Tabela 30. 

Tabela 30. Experimentação, implementação de novas ideias e difusão do conhecimento. 
Banco Experimentação Implementação 

de novas ideias 
Difusão do 
conhecimento 

1 Sim Não Sim 
2 Sim Sim Sim 
3 Sim Sim Sim 
4 Sim Sim Sim 
5 Não Sim Sim 
6 Não Não Sim 
7 Não Sim Sim 
8 Sim Sim Sim 
9 Não Não Sim 

 

LEGENDA: 
Banco – Banco a que pertence o entrevistado. 
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Experimentação – Reconhecimento pelo entrevistado que o banco apoia ou fomenta a 
experimentação. 
Implementação de novas ideias – Reconhecimento pelo entrevistado que o banco apoia ou 
fomenta a implementação de novas ideias. 
Difusão do conhecimento – Reconhecimento pelo entrevistado que o banco apoia ou 
fomenta a difusão do conhecimento. 

 

Podemos verificar que existem dois entrevistados (dos bancos 6 e 9) que não 

reconhecem o apoio ou fomento à experimentação nem à implementação de novas ideias 

nas suas instituições. Pelo contrário, todos reconhecem apoio ou fomento à difusão do 

conhecimento. Estes resultados parecem indicar um predomínio da estratégia de gestão de 

conhecimento do tipo Exploitation nas instituições. 

 

Na Tabela 5. Percepção da gestão do conhecimento. Temos igualmente presente a 

dicotomia, entre “Inovar e criar conhecimento novo” e “Nivelar e distribuir o 

conhecimento”, ou seja, entre uma estratégia de gestão de conhecimento do tipo 

Exploration, e uma estratégia de gestão de conhecimento do tipo Exploitation. 

Confrontámos as respostas dos entrevistados patentes na Tabela 30. com a distribuição 

média dos pontos feita anteriormente pelos entrevistados e reflectida na Tabela 5.. A Tabela 

31. espelha esse confronto. 

Tabela 31. Percepção vs reconhecimento da gestão do conhecimento. 
Entrevistados Experimentação 

ou 
implementação 
de novas ideias 

Difusão do 
conhecimento

Inovar e criar 
conhecimento 
novo 

Nivelar e distribuir 
o conhecimento 

Valores 
médios 

61% 
(11/18) 

100%
(9/9)

44% 56%

 

LEGENDA: 
Entrevistados – Respostas respeitantes à totalidade dos entrevistados. 
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Experimentação ou implementação de novas ideias – Percentagem de respostas em que há 
reconhecimento pelos entrevistados que o banco apoia ou fomenta a experimentação ou a 
implementação de novas ideias. 
Difusão do conhecimento – Percentagem de respostas em que há reconhecimento pelos 
entrevistados que o banco apoia ou fomenta a difusão do conhecimento. 
Inovar e criar conhecimento novo – Valor médio identificado pelo entrevistado que traduz a 
gestão do conhecimento em inovar e criar conhecimento novo. 
Nivelar e distribuir o conhecimento – Valor médio identificado pelo entrevistado que traduz 
a gestão do conhecimento em nivelar e distribuir o conhecimento pré-existente. 
 

Estes resultados parecem apresentar uma consistência na atitude de resposta dos 

entrevistados, quando avaliada de forma global. Os entrevistados reconhecem em 61% das 

respostas a existência de apoio ou fomento por parte do banco à experimentação ou à 

implementação de novas ideias. Os entrevistados reconhecem na sua totalidade que o banco 

apoia ou fomenta a difusão do conhecimento. Podemos verificar nestas respostas que 

predominam traços de gestão do conhecimento associados à Exploitation. De igual forma, 

os entrevistados atribuíram em média 44% dos pontos à identificação da gestão do 

conhecimento com processos de inovar e criar conhecimento novo, enquanto que 

atribuíram em média 56% dos pontos à identificação da gestão do conhecimento com 

processos de nivelar e distribuir o conhecimento. Podemos verificar também nestas 

respostas que predominam traços de gestão do conhecimento associados à Exploitation. 

 

No final da entrevista foi colocada uma questão aos entrevistados sobre memória 

organizacional, uma vez que o conhecimento organizacional e a memória organizacional 

estão relacionados através da experiência e da aprendizagem (Croasdell et al., 2003). 

Memória organizacional é um contributo da experiência necessário na construção do 

capital intelectual. Este processo exige partilha dentro da organização e capacidade de 

aprendizagem, pelo que o desafio é mais humano do que tecnológico, pois para as 
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tecnologias de gestão do conhecimento funcionarem de forma eficaz, a partilha de 

conhecimento individual deve ser voluntária e compensada (Roberts, 2000). A memória 

organizacional é o processo através do qual a experiência é utilizada para modificar acções 

correntes ou futuras (Croasdell et al., 2003). 

 

Relativamente à criação de uma memória organizacional, a maioria dos 

entrevistados declarou que esta existe e as palavras e expressões que mais foram articuladas 

foram (por ordem decrescente de número de menções): informação, manuais, experiência e 

normas. Como exemplos concretos aparecem: congresso anual; reuniões semestrais/anuais 

de quadros; jornadas anuais; jantar de Natal; oralidade; memória colectiva; manuais de 

procedimentos; partilha de relatórios; help-desk; chck-lists de boas práticas; arquivos de 

direcção; registos de informação; grupos desportivos; encontros de karting; grupos e 

subgrupos que cruzam hierarquias. É de salientar que não foi mencionada pelos 

entrevistados a cultura da organização como depositária da memória organizacional. 

Os resultados quantitativos 

Os resultados quantitativos alcançados referem-se às escalas de medida finais e ao 

teste das hipóteses de pesquisa decorrente das estimativas da solução do modelo de 

equações estruturais. 

 

Relativamente aos 27 itens que permaneceram na re-especificação final do modelo 

estes estão reunidos nos 4 constructos, ou variáveis latentes: Capital Humano; Exploration; 

Exploitation e Capital Estrutural. 
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Capital Humano: 

h1 - Para reter o conhecimento nas organizações, os gestores necessitam estar 

alertados para a importância de atribuir aos colaboradores mais especializados trabalho 

desafiante. 

h4 - Trabalho profissional de elevado nível, que contribui para satisfazer as 

necessidades dos clientes, deveria ser correctamente chamado de “trabalho do 

conhecimento”. 

h9 - A empresa consegue o máximo dos seus colaboradores quando eles cooperam 

uns com os outros em tarefas de equipa. 

reh10 - A nossa empresa não incentiva o desenvolvimento e a manutenção de 

relações internas entre grupos. 

 h14 - Os nossos colaboradores são amplamente considerados os melhores de toda a 

indústria. 

h20 - Os indivíduos aprendem com os outros. 

h21 - Os colaboradores gostam de dar a sua opinião em discussões de grupo. 

h22 - A organização tem a sensação que obtém o máximo dos seus colaboradores. 

h24 - Grande parte do valor da nossa organização depende dos colaboradores que 

temos. 

 

Estes itens captam a essência do Capital Humano mencionando a aprendizagem 

na organização, a contribuição individual e grupal dos colaboradores, a valorização e a 

motivação dos indivíduos na organização. Estes traços são coincidentes com a 

descrição de Sveiby (1997) quando afirma que o Capital Humano traduz as capacidades 
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e as competências acumuladas, a experiência e os conhecimentos pessoais na 

organização. Ao considerarmos as competências individuais reunimos a sabedoria da 

experiência, o saber fazer, e a acumulação de prática profissional. 

 

As palavras de Sánchez e outros autores (2000) capital humano é, de forma 

simplificada, o conhecimento, geralmente na sua forma tácita, que os colaboradores 

transportam com eles para casa no final do dia de trabalho, ou seja, o conhecimento que 

não permanece na organização quando os indivíduos saem, encontram-se bem presentes 

nestes itens. 

 

Exploration: 

r4 - As recomendações dos grupos são adoptadas pela organização.  

r7 - Os indivíduos fornecem elementos para a estratégia organizacional. 

r9 - Novas ideias são desenvolvidas e aplicadas em produtos e processos 

melhorados. 

r10 - Informação sobre sucesso ou fracassos de projectos passados é utilizada. 

r11 - Os resultados dos grupos são utilizados para melhorar produtos, serviços e 

processos. 

 

Estes itens captam a essência da estratégia de gestão de conhecimento do tipo 

Exploration salientando a contribuição dos indivíduos e dos grupos para a organização e a 

inovação e a melhoria de produtos, serviços e processos. 
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Estes traços são coincidentes com a descrição de Crossan (2004) quando afirma 

que a Exploration encerra todo o esforço de aprendizagem individual para 

desenvolvimento de novas aplicações, produtos ou processos. Esta aprendizagem 

envolve actos individuais de criação, experimentação e inovação, perspectivando a 

exploração de conhecimento futuro. A transferência do conhecimento do indivíduo para 

a equipa e para a organização é correspondente à Exploration. 

 

Exploitation: 

i4 - Os planos estratégicos guiam os colaboradores no seu trabalho. 

i7 - Os sistemas de recompensas reconhecem os contributos feitos pelos grupos. 

i8 - Os indivíduos são orientados pela missão e visão da organização. 

i9 - A rotação de funções e os projectos de equipas são utilizados para desenvolver a 

flexibilidade. 

i12 - Os objectivos da empresa são comunicados por toda a organização. 

i15 - Na organização reutilizamos os nossos conhecimentos. 

 

Estes itens captam a essência da estratégia de gestão de conhecimento do tipo 

destacando o papel orientador da organização, a importância da comunicação e a utilização 

e reaplicação de conhecimentos pré-existentes na organização. 

 

Estes traços são coincidentes com a descrição de Crossan (2004) quando afirma 

que a Exploitation encerra todo o potencial de aprendizagem organizacional para 

refinar conhecimentos pré-existentes e reaplicá-los, utilizando o conhecimento 
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colectivo corrente actual. Levar a aprendizagem institucionalizada de volta aos 

indivíduos é correspondente à Exploitation. 

 

Capital Estrutural: 

e13 - O nosso sistema organizacional permite acesso simples à informação. 

e14 - O conhecimento importante é codificado em sistemas organizacionais. 

e15 - Temos uma estratégia que nos posiciona bem para o futuro. 

e17 - Temos uma organização caracterizada por um elevado nível de confiança. 

e18 - Temos o equilíbrio certo entre as necessidades dos “stakeholders”. 

e20 - A forma como os indivíduos estão organizados suporta a orientação 

estratégica. 

e21 - A nossa organização vale pelo seu conjunto, independentemente dos titulares 

dos cargos. 

 

Estes itens captam a essência do Capital Estrutural fazendo alusão ao acesso à 

informação, ao equilíbrio e à solidez da organização como entidade estratégica autónoma. 

Estes traços são coincidentes com a descrição de Sveiby (1997) quando afirma que o 

Capital constituído pelas patentes, os direitos, as bases de dados, o software, os sistemas, as 

rotinas e os outros depósitos intangíveis propriedade da organização. 

 

Nas palavras de Sánchez e outros autores (2000) o capital estrutural é definido, 

resumidamente, como o património de conhecimento que fica na organização no final 

do dia de trabalho, ou seja, o conhecimento, explícito e tácito, que permanece na 
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organização em documentos, nas rotinas ou na cultura após a saída dos indivíduos, 

encontram-se bem presentes nestes itens. 

 

A fiabilidade das escalas de medida dos constructos, ou variáveis latentes, 

apresentava no modelo final, composto pelos 27 itens para os 4 constructos, os seguintes 

indicadores (ver Tabela 23. Fiabilidade das escalas (Modelo final)): 

 

Capital Humano – 0,744 

Capital Estrutural – 0,809 

Exploitation – 0,828 

Exploration – 0,816 

 

A maioria dos valores dos indicadores é considerada de nível bom, ou moderado a 

elevado, segundo a literatura (Murphy e Davidshofer, 1988; Hill e Hill, 2002). Um deles 

apresenta um valor abaixo de 0,8, mas ainda assim aceitável (Nunnally,1978, apub, 

Peterson, 1994; Kaplan e Saccuzzo, 1982, apub, Peterson, 1994; Hill e Hill, 2002). 

 

Os itens que permaneceram nas escalas do modelo final e captam a essência dos 

constructos, ou variáveis latentes, são 27 e foi com grande satisfação que entre eles 

encontramos 3 dos 4 itens desenvolvidos pela doutoranda: 

h24 - Grande parte do valor da nossa organização depende dos colaboradores que 

temos. 

e21 - A nossa organização vale pelo seu conjunto, independentemente dos titulares 

dos cargos. 
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i15 - Na organização reutilizamos os nossos conhecimentos. 

 

As estimativas das relações do modelo estrutural (as relações entre constructos, ou 

variáveis latentes) e as estimativas do modelo de medida (relações entre os itens e os seus 

respectivos constructos, ou variáveis latentes) que o modelo final envolve estão patentes na 

próxima figura que representa o modelo final. O modelo de investigação (Figura 5.) deu 

origem a um modelo inicial de equações estruturais (Figura 6.) que sofreu centenas de re-

especificações e produziu o modelo final (Figura 7.) que apresenta os valores das 

estimativas das relações na Figura 8. 

 

Figura 8. Modelo final com estimativas. 
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Observando as estimativas da Figura 8. verificamos que o Capital Humano tem 

correlações mais elevadas com as estratégias de gestão do conhecimento do que com o 

Capital Estrutural. Relembrando os valores da Tabela 21. Estimativas dos parâmetros do 

modelo estrutural (final), verificamos que as primeiras correlações são significativas a 

0,001 e que a correlação entre o Capital Humano e o Capital Estrutural também é 

significativa ainda que só a 0,05 aproximadamente. Assim, podemos considerar que estes 

resultados revelam uma relação mais forte entre o Capital Humano e as estratégias de 

gestão do conhecimento do que entre o Capital Humano e o Capital Estrutural. 

 

Observando as estimativas da Figura 8. verificamos ainda que a correlação é entre 

as estratégias de gestão do conhecimento e o Capital Estrutural é mais elevada no caso da 

Exploitation. Relembrando os valores da Tabela 21 . Estimativas dos parâmetros do modelo 

estrutural (final), verificamos que a correlação entre a estratégia de gestão de conhecimento 

Exploitation e o Capital Estrutural é a 0,001 e a correlação entre a estratégia de gestão de 

conhecimento Exploration e o Capital Estrutural é pouco significativa (p = 0,159). Assim, 

podemos considerar que estes resultados revelam uma relação mais forte entre a estratégia 

de gestão de conhecimento Exploitation e o Capital Estrutural, do que a correlação entre a 

estratégia de gestão de conhecimento Exploration e o Capital Estrutural. 

 

Estamos agora em posse de toda a análise que nos permite verificar se as hipóteses 

de pesquisa se verificam ou não: 
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Relativamente à primeira hipótese, encontramos evidência que permite suportá-la, 

em consonância, com estudos prévios semelhantes já realizados no Canadá (Bontis, 1998) e 

na Malásia (Bontis et al., 2000). 

 

Hipótese 1: O Capital Humano está positivamente correlacionado com Capital 

Estrutural – valor da correlação + 1,339. 

 

A obtenção deste resultado reflecte uma tendência de correlação entre estes dois 

componentes do capital intelectual temporalmente consistente (1998, 2000 e 2005) e 

geográfica e culturalmente dispersa (América do Norte, Ásia e Europa). A replicação desta 

hipótese no contexto português permite a acumulação de conhecimento no domínio dos 

temas envolvidos no estudo. Os temas e os dados recolhidos são de nível estratégico, pelo 

que este trabalho constitui uma contribuição especial, uma vez que a replicação extensiva é 

essencial para assegurar a fiabilidade e validade da investigação e para o rigoroso 

desenvolvimento teórico, particularmente nas ciências sociais como a estratégia (Singh et 

al., 2003).  

 

As outras hipóteses são originais e não correspondem a replicações, pelo que não 

dispomos de valores de trabalhos anteriores com os quais confrontar os agora obtidos. 

 

Relativamente à segunda hipótese, encontramos evidência que permite suportá-la 

nas suas duas sub-hipóteses, evidenciando a ligação entre o Capital Humano e as estratégias 

de gestão do conhecimento. 
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Hipótese 2: O Capital Humano está positivamente correlacionado com a estratégia 

de gestão de conhecimento. 

 

Sub-hipótese 2.1: O Capital Humano está positivamente correlacionado com a 

estratégia de gestão de conhecimento do tipo Exploitation – valor da correlação + 3,436. 

 

Sub-hipótese 2.2: O Capital Humano está positivamente correlacionado com a 

estratégia de gestão de conhecimento do tipo Exploration – valor da correlação + 2,504. 

 

Relativamente à terceira hipótese, encontramos evidência que permite suportá-la nas 

suas duas sub-hipóteses, evidenciando a ligação entre as estratégias de gestão do 

conhecimento e o capital estrutural. 

 

Hipótese 3: A estratégia de gestão de conhecimento está positivamente 

correlacionada com o Capital Estrutural. 

 

Sub-hipótese 3.1: A estratégia de gestão de conhecimento do tipo Exploitation está 

positivamente correlacionada com o Capital Estrutural – valor da correlação + 0,396. 

 

Sub-hipótese 3.2: A estratégia de gestão de conhecimento do tipo Exploration está 

positivamente correlacionada com o Capital Estrutural – valor da correlação + 0,225 (e 

pouco significativa - p value = 0,159). 
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Relativamente à quarta hipótese, encontramos evidência que permite suportá-la  

considerando a análise de efeitos e igualmente numa das suas duas sub-hipóteses. 

 

Hipótese 4: A correlação do Capital Humano com o Capital Estrutural é mais forte 

com a mediação de uma estratégia de gestão de conhecimento, do que sem a mediação de 

uma estratégia de gestão de conhecimento. 

 

Sub-hipótese 4.1: A correlação do Capital Humano com o Capital Estrutural é mais 

forte com a mediação da estratégia de gestão de conhecimento do tipo Exploitation, do que 

a relação directa (1,361>1,339). 

 

Não conseguimos reunir evidência para suportar a Sub-hipótese 4.2: A correlação 

do Capital Humano com o Capital Estrutural é mais forte com a mediação da estratégia de 

gestão de conhecimento do tipo Exploration, do que a relação directa (0,563<1,339). 

Observamos ainda que a correlação entre a estratégia de gestão de conhecimento do tipo 

Exploration e o Capital Estrutural é pouco significativa (p value = 0,159). 

 

No entanto, verificamos que a correlação do Capital Humano com o Capital 

Estrutural é mais forte com a mediação das estratégias de gestão do conhecimento, do que 

sem a mediação das estratégias de gestão do conhecimento conforme está patente na Tabela 

22. Estimativas de correlação entre o Capital Humano e o Capital Estrutural. 

 

Relativamente à quinta hipótese, encontramos evidência que permite suportá-la. 
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Hipótese 5: A correlação do Capital Humano com o Capital Estrutural é mais forte 

com a mediação da estratégia gestão do conhecimento de tipo Exploitation, do que com a 

mediação da estratégia de gestão de conhecimento do tipo Exploration. 

 

Considerando que o caminho total entre Capital Humano e o Capital Estrutural com 

a mediação da estratégia gestão do conhecimento de tipo Exploitation é significativo e 

apresenta uma estimativa de 1,361, e que o caminho total entre Capital Humano e o Capital 

Estrutural com a mediação da estratégia gestão do conhecimento de tipo Exploration 

apresenta um caminho pouco significativo e apresenta uma estimativa de 0,563: 

 

Encontramos evidência que permite suportar a quinta hipótese (1,361>0,563). Este 

resultado parece indicar a importância da estratégia de gestão Exploitation sobre a 

Exploration na relação entre o Exploration. Assim, fica empiricamente suportada a 

superioridade do efeito mediador da estratégia de gestão de conhecimento do tipo 

Exploitation entre o Capital Humano e o Capital Estrutural. 

 

Em síntese, neste segundo capítulo da Parte II apresentámos a análise de dados da 

componente qualitativa complementar ao estudo e a análise de dados quantitativa que 

suporta o teste das hipóteses. Na primeira análise encontramos a avaliação dos dados 

recolhidos nas entrevistas, na segunda todo o tratamento quantitativo dos dados recolhidos 

através do inquérito. Realizámos a análise estatística dos dados, afinámos o modelo de 

equações estruturais e efectuámos o teste das hipóteses. Verificámos que a evidência 

recolhida suporta sete das nossas oito hipóteses e sub-hipóteses. Os resultados que saíram 
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da análise qualitativa e quantitativa foram expostos. Estes últimos são, sem dúvida, 

fundamentais para cumprir o objectivo do teste das hipóteses que este trabalho se propôs.  
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PARTE III 

O CONTRIBUTO DA INVESTIGAÇÃO 

Nesta parte do trabalho vamos apresentar o contributo da investigação para a 

academia e para as organizações. Começamos por apresentar a discussão dos resultados 

obtidos no estudo, a sua confrontação com trabalhos pré-existentes, suas consequências e 

implicações. Seguidamente serão apresentadas as conclusões do trabalho decorrentes dos 

resultados alcançados, da teoria e do confronto entre ambos. Após a apresentação das 

recomendações às organizações, a presente tese de doutoramento termina com a definição 

de uma agenda de pesquisa futura. 
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CAPÍTULO ÚNICO 

Discussão dos resultados 

Neste título apresentamos a discussão dos resultados alcançados na análise 

qualitativa feita sobre os dados recolhidos através das entrevistas e os resultados dos testes 

das hipóteses feito com o tratamento estatístico dos dados recolhidos através do inquérito e 

que suportam o trabalho quantitativo que esta tese desenvolveu. 

Os resultados qualitativos 

As expressões “Gestão do conhecimento” e “Capital intelectual” são 

amplamente conhecidas dos entrevistados e em nenhuma das instituições dos 

entrevistados existe um CKO (Chief Knowledge Officer) – um Administrador do 

conhecimento – (tradução da doutoranda). Esta situação é contraditória e revela a falta 

de articulação entre estes temas e a estrutura, ou desenho, organizacional formal. 

   

Os resultados evidenciados na linha final da Tabela 5. Percepções de gestão do 

conhecimento: 

Banco Relatórios 
periódicos 
sobre gc 

Documentos 
anuais sobre 
gc 

Resultados 
atribuídos à gc  

Inovar e criar 
conhecimento 
novo 

Nivelar e 
distribuir o 
conhecimento 

Valores 
médios 

 34% 44 56

 

       100 pontos para distribuir 
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Reflectem a percepção que os entrevistados têm da contribuição da gestão do 

conhecimento para os resultados organizacionais. Estes valores parecem suportar a grande 

importância atribuída à gestão do conhecimento na sustentação da vantagem competitiva 

identificada na literatura: 

 

 “A gestão do conhecimento consiste nos processos que facilitam a aplicação e o 

desenvolvimento do capital intelectual, visando criar valor, e aumentar, e sustentar, a 

vantagem competitiva da organização (Marr, 2004)”. “Os recursos de conhecimento são 

particularmente importantes para garantir a sustentação das vantagens competitivas, porque 

estes são difíceis de imitar, suportando assim uma diferenciação sustentada (Wiklund e 

Shepherd, 2003)”. 

 

Estes resultados aparentemente são ainda consistentes com “uma premissa 

importante da teoria da empresa baseada no conhecimento, aquela que sustenta que a 

empresa existe para criar, transferir, e transformar, o conhecimento em vantagem 

competitiva (Kogut e Zander, 1992).” 

 

De acordo com a Tabela 6. Percepção do capital intelectual os entrevistados 

atribuem em média 55% a 55, 625% do valor da organização ao seu capital intelectual, 

o que é consistente com a literatura: O capital intelectual é um recurso valioso (Barney, 

1991; Alvarez e Busenitz, 2001; Cohen e Prusak 2001; SubbaNarasimha, 2001; Bontis, 

2002c; Nahapiet e Ghoshal, 2002). O capital intelectual de uma empresa é um recurso 

tão poderoso que é reconhecido como o mais valioso (Stewart, 1997) (Cohen e Prusak, 
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2001; Nahapiet e Ghoshal, 2002), ele é o activo mais importante das organizações 

(Wiig, 1997). 

 

Os entrevistados atribuem às pessoas aproximadamente metade dos pontos 

disponíveis na caracterização do capital intelectual , o que é consistente com o previamente 

declarado nas entrevistas e com a literatura: os elementos chave do capital intelectual não 

são físicos, nem organizacionais, mas sim dominados pelo capital humano (Pike et al., 

2002). Na perspectiva do capital, os inputs para o processo de criação de conhecimento são 

proporcionados pelo capital humano (Boisot, 2002). 

 

Os resultados evidenciados na linha final da Tabela 6. Percepções de capital 

intelectual: 

 Valor da instituição 
atribuído ao capital 
intelectual  

Pessoas Estruturas 
Internas 

Estruturas 
Externas 

Valores 
médios 

entre 55% e 55,625% 50,37 25,93 23,70

 

            100 pontos para dividir 

 

São consistentes com estudos prévios realizados na Irlanda no sector tecnológico 

(telecoms, media e software) e relatados na literatura. Em 1999-2000 O´Donnell e outros 

autores (O´Donnell et al., 2001) recolheram de forma semelhante junto de CEO’s de 

empresas de capitais irlandeses com 40 ou mais empregados informação relativa às suas 

percepções de capital intelectual, obtendo os seguintes valores: 
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 Valor da instituição 
atribuído ao capital 
intelectual  

Pessoas Estruturas 
Internas 

Estruturas 
Externas 

Valores 
médios 

 64% 47% 21% 32%

 

Em 2001, também na Irlanda e no sector tecnológico (telecoms, media e software), 

O´Regan e outros autores (O´Regan et al., 2002) recolheram de forma semelhante junto de 

CFO’s de empresas de capitais irlandeses ou estrangeiros com 10 ou mais empregados 

informação relativa às suas percepções de capital intelectual, obtendo os seguintes valores: 

 

 Valor da instituição 
atribuído ao capital 
intelectual  

Pessoas Estruturas 
Internas 

Estruturas 
Externas 

Valores 
médios 

 59% 55% 22% 23%

 

O presente trabalho recolheu dados de grandeza muito aproximada aos recolhidos 

pelos dois estudos anteriores, independentemente da diferença do país, das organizações 

envolvidas e do elemento contactados nas organizações. Ainda assim, foi para nós 

surpreendente a percentagem elevada de valor da instituição atribuída ao seu capital 

intelectual. Tal como os autores dos trabalhos anteriores, O´Donnell et al., 2001 e O´Regan 

et al., 2002, relativamente aos seus respectivos estudos, consideramos o valor encontrado 

neste trabalho (55%) muito elevado. Este facto contrasta ainda com a declarada inexistência 

de um cargo dedicado à gestão deste capital nas organizações participantes. 

 

Os nossos resultados são muito interessantes, e também coincidentes com os 

anteriores, ao revelarem que a maior parte do capital intelectual é atribuído à contribuição 
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das pessoas. Nos dois estudos prévios e no presente trabalho os elementos contactados nas 

organizações atribuíram às pessoas a maior parte do valor do seu capital intelectual (nos 3 

estudos esse valor aproxima-se dos 50%), o valor obtido no nosso estudo (50,37%) situa-se 

entre os valores dos dois estudos anteriores (47% e 55%). Estes resultados parecem 

confirmar que as pessoas são reconhecidas como o recurso mais importante nas 

organizações intensivas em conhecimento. Podemos ainda relacionar estes resultados com 

outros dados recolhidos neste estudo que indicam a importância da retenção dos recursos 

humanos na organização, a sua formação e a sua valorização. 

 

Tendo em conta que os entrevistados que participaram no presente estudo foram 

todos titulares de cargos superiores da direcção de Recursos Humanos, consideramos 

relevante a seguinte comparação registada em relação aos estudos anteriores. Relativamente 

aos outros dois componentes do capital intelectual considerados, estruturas internas e 

estruturas externas, verificamos que os valores recolhidos neste trabalho (25,93% e 

23,70%, respectivamente) se aproximarem mais dos recolhidos no estudo que envolveu 

CFO’s (O´Regan et al., 2002) (22% e 23%, respectivamente) do que dos valores do estudo 

que envolveu CEO’s (O´Donnell et al., 2001) (21% e 32%, respectivamente). Ou seja, a 

perspectiva dos responsáveis pela área de Recursos Humanos está mais próxima da 

perspectiva dos responsáveis pela área Financeira, do que da perspectiva de responsáveis 

mais abrangentes da organização, o que, à partida, poderia não ser considerado espectável. 

  

 O estudo que envolveu CEO’s parece reflectir o valor que estes elementos atribuem 

às relações com agentes exteriores (como a carteira de clientes da organização, por 

exemplo). No nosso trabalho e no estudo que envolveu CFO’s a valorização desse 
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componente é menor. A menor valorização encontrada pode dever-se ao facto do conjunto 

de relações com agentes externos que está reunido no componente Estruturas Externas não 

ser financeiramente registado e, como tal, menos valorizado pelos CFO’s. Esta percepção 

aproxima-se da recolhida no nosso estudo, onde participaram elementos da direcção de 

Recursos Humanos, levando-nos a questionar se será esse o motivo neste caso também. 

 

Ainda que o presente trabalho (à semelhança de outros anteriormente realizados) 

tenha recolhido evidência de uma valorização tão elevada do capital intelectual por 

responsáveis superiores nas organizações, estamos conscientes, no entanto, que o capital 

intelectual reúne um conjunto de recursos intangíveis que, na maioria dos casos, permanece 

por reconhecer no paradigma tradicional contabilístico regente. 

 

O reconhecimento da existência de tantas equipas de trabalho dentro das 

organizações estudadas parece indicar uma tradução prática da importância teórica que lhes 

é atribuída para a gestão do conhecimento e implicações na sustentabilidade das empresas: 

 

Para o conhecimento contribuir para a vantagem competitiva sustentada da empresa, 

este terá de ser transferido entre divisões, equipas e colaboradores, para poder ser útil no 

desenvolvimento de produtos e no fornecimento de serviços (Noe et al., 2003). 

Considerando Mahoney (1995), num trabalho assumidamente influenciado por Barney 

(1991), as equipas de gestão comportam muito conhecimento específico da organização, e 

os seus atributos satisfazem as condições para atingir e manter vantagem competitiva. 
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E muito especialmente as equipas multifuncionais: Está a surgir a Nova 

Organização, onde o trabalho é desenvolvido por especialistas organizados em equipas 

que atravessam os departamentos tradicionais (Drucker, 1998). (Os gestores) … 

promovem as equipas multifuncionais (Nonaka et al., 2001). 

 

E ainda mais relevante dentro do sector de serviços: As empresas do sector dos 

serviços utilizam equipas de projectos lideradas por colaboradores seniores experientes, 

para distribuir capital humano (trabalhando juntos em projectos permite aos 

colaboradores recém chegados adquirirem conhecimento tácito dos partners seniores) 

(DeNisi et al., 2003). A aprendizagem que ocorre entre colaboradores mais novos e 

mais velhos aumenta as competências individuais e liberta conhecimento tácito 

individual para utilização de toda a organização (Lahti e Moilanen, 2004). 

Os resultados quantitativos 

A primeira hipótese, o Capital Humano está positivamente correlacionado com 

Capital Estrutural, está directamente reflectida no caminho entre o Capital Humano e o 

Capital Estrutural. Os valores estimados para o caminho nos estudos anteriores são: 

 

Canadá (Bontis, 1998) 0,524 e 0,493 (a relação aparece em duas especificações 

diferentes de modelos do trabalho) (p < 0,01) 

Indústria: diversas (serviços financeiros, químicas, seguradoras, computadores e 

software e serviços de estafetas). 
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Malásia (Bontis et al., 2000) 0,525 (p < 0,01) 

Indústrias: não de serviços 

No mesmo estudo os autores encontram uma estimativa não significativa 

considerando indústrias de serviços. 

 

No presente trabalho este valor é de 1,339 (p < 0,01). Assim, fica verificada 

empiricamente a Hipótese 1: O Capital Humano está positivamente correlacionado com 

Capital Estrutural, está directamente reflectida no caminho entre o Capital Humano e o 

Capital Estrutural. A confirmação desta hipótese reflecte uma tendência de correlação 

entre estes dois componentes do capital intelectual temporalmente consistente (1998, 

2000 e 2005) e geográfica e culturalmente dispersa (América do Norte, Ásia e Europa). 

 

O valor da correlação encontrado é mais elevado que os valores dos estudos 

anteriores e podemos questionar se assim foi pelo facto de os estudos anteriores 

considerarem também o outro componente do capital intelectual: o Capital Relacional. 

Este resultado pode decorrer do carácter especial do capital intelectual e do efeito não 

aditivo que podemos encontrar entre os seus componentes, de acordo com a literatura.  

 

Considerando que a amostra é composta por indivíduos de nível 12 ou superior, 

e tomando-a por representativa do segmento de bancos com 50 ou mais balcões a 

operar a nível nacional, estamos em condições de generalizar este resultado com 

confiança dentro desse segmento. 
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As outras hipóteses e sub-hipóteses são originais e não correspondem a 

replicações, pelo que não dispomos de valores de trabalhos anteriores com os quais 

confrontar os agora obtidos. Encontramos evidência que as suporta todas à excepção da 

Sub-hipótese 4.2: A correlação do Capital Humano com o Capital Estrutural é mais 

forte com a mediação da estratégia de gestão de conhecimento do tipo Exploration, do 

que a relação directa. Reunimos evidência em suporte das seguintes hipóteses: 

 

Hipótese 2: O Capital Humano está positivamente correlacionado com a 

estratégia de gestão de conhecimento. 

 

Sub-hipótese 2.1: O está positivamente correlacionado com a estratégia de 

gestão de conhecimento do tipo Exploitation (+3,436). 

 

Sub-hipótese 2.2: O Capital Humano está positivamente correlacionado com a 

estratégia de gestão de conhecimento do tipo Exploration (+2,504). 

 

Verificamos assim o papel extremamente importante do Capital Humano nas 

organizações, consistente com a literatura: Pike e outros autores (2002) afirmam que os 

elementos chave do capital intelectual não são físicos, nem organizacionais, mas sim 

dominados pelo capital humano. Na perspectiva do capital, os inputs para o processo de 

criação de conhecimento são proporcionados pelo capital humano. A captura, a 

armazenagem e a detecção do conhecimento (na cabeça de colaboradores internos, ou 

externos, ou ainda em documentos) são do foro da gestão do conhecimento. Estas 
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actividades realizam-se através do capital estrutural que dá corpo, poder e infra 

estruturas de suporte ao capital humano (Boisot, 2002). 

 

Considerando que a amostra é composta por indivíduos de nível 12 ou superior, 

e tomando-a por representativa do segmento de bancos com 50 ou mais balcões a 

operar a nível nacional, estamos em condições de generalizar este resultado com 

confiança dentro desse segmento. 

 

Hipótese 3: A estratégia de gestão de conhecimento está positivamente 

correlacionada com o Capital Estrutural. 

 

Sub-hipótese 3.1: A estratégia de gestão de conhecimento do tipo Exploitation 

está positivamente correlacionada com o Capital Estrutural (+0,396). 

 

Sub-hipótese 3.2: A estratégia de gestão de conhecimento do tipo Exploration 

está positivamente correlacionada com o Capital Estrutural (+0,225). 

 

Ainda que a Sub-hipótese 3.2 seja suportada mas pouco significativa (p value = 

0,159) esta hipótese permite-nos verificar que as estratégias de gestão de conhecimento 

são relevantes para o Capital Estrutural. A sua contribuição na construção do capital 

intelectual já havia sido considerada na literatura: O capital intelectual é um recurso 

muito diferente dos tradicionais, como a terra, o trabalho, ou o capital financeiro. 

Contrariamente a estes, os retornos do capital intelectual podem crescer a taxas 
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crescentes, se a gestão do conhecimento aplicada o permitir (Teece, 1998; Zack, 2002; 

Garud e Kumaraswamy, 2002). 

 

Considerando que a amostra é composta por indivíduos de nível 12 ou superior, 

e tomando-a por representativa do segmento de bancos com 50 ou mais balcões a 

operar a nível nacional, estamos em condições de generalizar este resultado com 

confiança dentro desse segmento. 

 

Hipótese 4: A correlação do Capital Humano com o Capital Estrutural é mais 

forte com a mediação de uma estratégia de gestão de conhecimento, do que sem a 

mediação de uma estratégia de gestão de conhecimento. 

 

Sub-hipótese 4.1: A correlação do Capital Humano com o Capital Estrutural é 

mais forte com a mediação da estratégia de gestão de conhecimento do tipo 

Exploitation, do que a relação directa (1,361>1,339). 

 

Encontramos evidência para suportar parcialmente a Hipótese 4., na sua Sub-

hipótese 4.1: A correlação do Capital Humano com o Capital Estrutural é mais forte 

com a mediação da estratégia de gestão de conhecimento do tipo Exploitation, do que a 

relação directa. A evidência recolhida suporta esta sub-hipótese e contribui igualmente 

para a verificação da Hipótese 5. Esta sub-hipótese revela a importância da aplicação da 

estratégia de gestão de conhecimento do tipo Exploitation nas organizações, associando 

mais fortemente o capital humano ao capital estrutural, este menos volátil na 

organização (Edvinsson, 2000; Aberg e Edvinsson, 2001). 
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 Não encontramos evidência para suportar a Sub-hipótese 4.2: A correlação do 

Capital Humano com o Capital Estrutural é mais forte com a mediação da estratégia de 

gestão de conhecimento do tipo Exploration, do que a relação directa. A correlação 

considerando o efeito mediador da estratégia de gestão de conhecimento do tipo 

Exploration é menor que a correlação directa, e um dos caminhos é pouco significativo. 

Este resultado parece indicar que a mediação da estratégia de gestão de conhecimento 

do tipo Exploration não é reforça a correlação entre o Capital Humano e o Capital 

Estrutural, pelo contrário. 

 

 Associando a da estratégia de gestão de conhecimento do tipo Exploration às 

suas características de criatividade, experimentação e inovação, pensamos que alguns 

depoimentos das entrevistas podem ser considerados consistentes com estes resultados: 

 

Banco 1 – “… portanto isto é uma actividade tão regulamentada, tão 

normalizada, com tantos normativos que não há muito espaço para… os problemas 

praticamente estão, estão tipificados.” 

 

 Banco 6 – “… a ideia de aprender com os erros é uma ideia atraente do ponto de 

vista teórico, mas na prática, no sistema financeiro, esses erros podem sair muito caros, 

portanto nós temos uma cultura muito defensiva nesse domínio da experimentação”. 

 

Ainda assim, encontramos na Tabela 22. Estimativas de correlação entre o Capital 

Humano e o Capital Estrutural. evidência sobre esta correlação: a correlação indirecta, que 
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considera os caminhos que passam pelas estratégias de gestão de conhecimento, é mais 

forte que a correlação directa (1,924>1,339). Deste modo, podemos considerar que estes 

resultados estão em consonância com o espírito da Hipótese 4 que valoriza o efeito 

mediador das estratégias de gestão de conhecimento entre o capital humano e o capital 

estrutural. 

 

Hipótese 5: A correlação do Capital Humano com o Capital Estrutural é mais 

forte com a mediação da estratégia gestão do conhecimento de tipo Exploitation, do que 

com a mediação da estratégia de gestão de conhecimento do tipo Exploration. 

 

Conseguimos recolher evidência para suportar esta hipótese pois: 

 

A correlação entre o Capital Humano e a estratégia de gestão de conhecimento 

do tipo Exploitation é mais forte que a correlação entre o Capital Humano e a estratégia 

de gestão de conhecimento do tipo Exploration (3,436>2,504). 

 

A correlação entre a estratégia de gestão de conhecimento do tipo Exploration e 

o Capital Estrutural mas é mais fraca que a correlação entre a estratégia de gestão de 

conhecimento do tipo Exploitation e o Capital Estrutural. (0,225<0,396) e é pouco 

significativa (p value = 0,159). 

 

Assim, a correlação do Capital Humano com o Capital Estrutural é mais forte 

com a mediação da estratégia gestão de conhecimento do tipo Exploitation, do que com 

a mediação da estratégia de gestão de conhecimento do tipo Exploration (1,361>0,563) 
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Podemos assim considerar que estes resultados verificam a quinta hipótese e 

confirmam uma das Sub-Hipóteses da Hipótese 4: A correlação do Capital Humano 

com o Capital Estrutural é mais forte com a mediação de uma estratégia de gestão de 

conhecimento, do que sem a mediação de uma estratégia de gestão de conhecimento. 

De acordo com a evidência reunida podemos até declarar que é mais forte e mais 

significativa. 

 

Considerando que a amostra é composta por indivíduos de nível 12 ou superior, 

e tomando-a por representativa do segmento de bancos com 50 ou mais balcões a 

operar a nível nacional, estamos em condições de generalizar este resultado com 

confiança dentro desse segmento. 

 

A fiabilidade das escalas de medida dos constructos, ou variáveis latentes, 

apresentavam no modelo inicial, composto pelos 72 itens para os 4 constructos, os 

seguintes indicadores (ver Tabela 18. Fiabilidade das escalas (1231 Observações)): 

 

Capital Humano – 0,874 

Capital Estrutural – 0,926 

Exploitation – 0,893 

Exploration – 0,854 

 

A parcimónia desejada numa escala foi alcançada depois de re-especificar centenas 

de vezes o modelo inicial. Partimos de um conjunto de itens para cada constructo, ou 
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variável latente, maior do que aquele necessário após as re-especificações do modelo. A 

economia no número de itens por constructo, ou variável latente, foi grande e associada à 

manutenção de indicadores de fiabilidade de nível bom, ou moderado a elevado, em 3 das 4 

escalas. A maioria dos valores dos indicadores é considerada de nível bom, ou moderado a 

elevado, segundo a literatura (Murphy e Davidshofer, 1988; Hill e Hill, 2002). Um deles 

apresenta um valor abaixo de 0,8, mas ainda assim aceitável (Nunnally,1978, apub, 

Peterson, 1994; Kaplan e Saccuzzo, 1982, apub, Peterson, 1994; Hill e Hill, 2002). 

 

A fiabilidade das escalas de medida dos constructos, ou variáveis latentes, 

apresentava no modelo final, composto pelos 27 itens para os 4 constructos, os seguintes 

indicadores (ver Tabela 23. Fiabilidade das escalas (Modelo final)): 

 

Capital Humano – 0,744 

Capital Estrutural – 0,809 

Exploitation – 0,828 

Exploration – 0,816 

 

Os itens que permaneceram nas escalas do modelo final e captam a essência dos 

constructos, ou variáveis latentes, são 27 e foi com grande satisfação que entre eles 

encontramos 3 dos 4 itens desenvolvidos pela doutoranda: 

 

h24 - Grande parte do valor da nossa organização depende dos colaboradores que 

temos. 
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e21 - A nossa organização vale pelo seu conjunto, independentemente dos titulares 

dos cargos. 

i15 - Na organização reutilizamos os nossos conhecimentos. 

 

Os restantes 24 itens resultam de uma redução dos 68 itens iniciais que foram 

retirados da bibliografia. Este conjunto inicial de variáveis componentes, ou itens, foram 

seleccionados utilizando os estudos pré-existentes sobre os temas, enquanto que os 4 itens 

desenvolvidos pela doutoranda foram seleccionados utilizando a teoria disponível. Ambos 

os métodos de os encontrar são válidos (Hill e Hill, 2002). 

 

A taxa de permanência nas escalas finais dos itens seleccionados utilizando os 

estudos pré-existentes sobre os temas foi de aproximadamente 35% e a taxa de 

permanência nas escalas finais dos itens seleccionados utilizando a teoria disponível foi de 

75%. Estes resultados parecem indicar que existe ainda muito espaço para o 

desenvolvimento de novas escalas das variáveis envolvidas, ainda que o esforço de 

sedimentação e acumulação empírica nos temas tratados apele à reutilização de escalas. 

 

Os itens (variáveis observáveis) devem capturar a essência dos constructos, ou 

variáveis latentes. O modelo proposto neste estudo foi construído com as 4 variáveis 

latentes, ainda que a realidade seja muito mais complexa que qualquer uma das formas que 

possamos utilizar para a representar (Bürgi e Roos, 2003). Recordemos que a teoria 

organizacional tem tentado encontrar a simplicidade (Burton e Obel, 2004) e a solução final 

do nosso modelo reflecte esse esforço.  
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Conclusões da investigação 

Em primeiro lugar tivemos oportunidade de verificar empiricamente no segmento 

em estudo (bancos com 50 balcões, ou mais, a operar no território nacional) a relevância 

dos dois universos de literatura revistos: capital intelectual e gestão do conhecimento, 

especificamente através de: 

 

- O expressivo número de bancos que acederam em participar no estudo; 

- A elevada taxa de resposta inquérito dentro das organizações; 

- A dimensão do número médio de itens respondido por questionário. 

 

A extensa produção teórica sobre os temas envolvidos está reflectida na importância 

atribuída a estas matérias e reconhecida pelo envolvimento que este trabalho gerou nas 

organizações. No domínio da análise quantitativa, os bancos participantes representam 

cerca de 82% do segmento, cada participação organizacional foi muito expressiva 

apresentando uma taxa média de resposta ao inquérito de 64% por banco. Cada participação 

individual foi muito atenta e empenhada, pois cada questionário apresentou uma taxa média 

de resposta às suas 72 questões de 99,7%. (Só 162 inquiridos não responderam às 72 

questões, e destes, 129 só não respondem a uma questão). Estes valores traduzem a 

facilidade de preenchimento do questionário, confirmando o trabalho realizado no pré-teste 

e teste piloto, e testemunham ainda o interesse que os temas provocaram na população 

inquirida e reflectem uma tradução empírica da relevância teórica dos temas.  
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Em segundo lugar, e tratando-se de um teste confirmatório, fomos movidos pelo 

desejo de verificar a existência de evidência para suportar as hipóteses, pelo que os 

resultados alcançados são muito compensadores. 

 

O trabalho de re-especificação do modelo inicial foi longo e conduziu-nos a uma 

solução final admissível, ajustada aos dados, significativa e que nos satisfez, pois respeita 

os indicadores habitualmente seguidos na investigação empírica. O modelo final apresenta 

um conjunto de itens bastante reduzido face ao inicial, mas ainda assim 3 dos 4 itens 

desenvolvidos pela doutoranda constam da solução final. As estimativas dos parâmetros do 

modelo que o software estatístico AMOS versão 5,0 calculou forneceram-nos evidência 

para suportar a maioria das hipóteses que compõem o nosso modelo de investigação: 

 

Em relação à Hipótese 1, foi com muita alegria que tivemos a oportunidade de 

confirmar trabalhos anteriores, e encontrámos evidência para suportar uma hipótese já 

testada anteriormente em contextos geográficos e culturais muito diferentes (testes prévios 

semelhantes realizados no Canadá (Bontis, 1998) e na Malásia (Bontis et al., 2000)). 

Podemos concluir que a relação entre o Capital Humano e o Capital Estrutural é constante 

ao longo do tempo e do espaço físico e cultural. 

 

Em relação à Hipótese 2, que relaciona o Capital Humano com as estratégias de 

gestão do conhecimento, foi confirmada nas suas duas sub-hipóteses, uma respeitante à 

Exploration e outra respeitante à Exploitation. A relação é mais forte entre o Capital 

Humano e a Exploitation, confirmando os resultados qualitativos que revelaram ser esta a 

estratégia de gestão de conhecimento identificada pelos entrevistados como aquela 
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existente no banco e aquela que domina os exemplos fornecidos. Este resultado confirma 

ainda a percepção dos entrevistados reflectida na Tabela 5. que revela ser esta a estratégia 

de gestão de conhecimento mais valorizada. 

 

Em relação à Hipótese 3, que relaciona as estratégias de gestão do conhecimento 

como Capital Estrutural, foi confirmada nas suas duas sub-hipóteses, uma respeitante à 

Exploration e outra respeitante à Exploitation. A relação é mais forte entre a Exploitation e 

o capital estrutural, confirmando os resultados qualitativos que revelaram ser esta a 

estratégia de gestão de conhecimento identificada pelos entrevistados como aquela 

existente no banco e aquela que domina os exemplos fornecidos. Este resultado confirma 

ainda a percepção dos entrevistados reflectida na Tabela 5. que revela ser esta a estratégia 

de gestão de conhecimento mais valorizada. 

 

Em relação à Hipótese 4, que defendia que a correlação do Capital Humano com o 

Capital Estrutural é mais forte com a mediação de uma estratégia de gestão de 

conhecimento, do que sem a mediação de uma estratégia de gestão de conhecimento, foi 

confirmada numa das suas duas sub-hipóteses, na referente à mediação da estratégia de 

gestão de conhecimento do tipo Exploitation. Também este resultado reforça a importância 

desta estratégia de gestão de conhecimento, confirmando os resultados qualitativos que 

revelaram ser esta a estratégia de gestão de conhecimento identificada pelos entrevistados 

como aquela existente no banco e aquela que domina os exemplos fornecidos. Este 

resultado confirma ainda a percepção dos entrevistados reflectida na Tabela 5. que revela 

ser esta a estratégia de gestão de conhecimento mais valorizada. 
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Em relação à Hipótese 5, que defendia que a correlação do Capital Humano com o 

Capital Estrutural é mais forte com a mediação da estratégia gestão do conhecimento de 

tipo Exploitation, do que com a mediação da estratégia de gestão de conhecimento do tipo 

Exploration, ela foi confirmada. Esta hipótese final procurava verificar a importância da 

estratégia de gestão de tipo Exploitation na relação entre Capital Humano e Capital 

Estrutural contribuindo de alguma forma para a retenção do conhecimento na organização e 

foi com muita satisfação que verificámos que a evidência empírica reunida a suporta. 

 

Assim, no final do trabalho quantitativo da tese, podemos considerar que o teste 

confirmatório que nos propusemos neste trabalho foi realizado com sucesso e encontrada 

evidência para suportar a maioria das hipóteses que colocámos. 

 

Considerando os trabalhos pré-existentes, esta investigação juntou num teste 

empírico variáveis latentes, ou constructos, de dois universos ainda não reunidos até aqui: 

capital intelectual  e gestão do conhecimento. No respeitante aos testes de hipóteses prévios 

conhecidos no domínio do capital intelectual, este trabalho utiliza uma amostra de maior 

dimensão e de nível hierárquico delimitado e superior. No respeitante aos estudos 

empíricos utilizando as estratégias de gestão do conhecimento, esta investigação utiliza 

uma amostra de maior dimensão e de nível hierárquico delimitado e superior. Estas 

características do presente estudo conferem-lhe um grau de robustez e possibilidade de 

generalização dentro do segmento, que o tornam uma contribuição, ainda que modesta, para 

o desenvolvimento empírico, bem como uma confirmação do corpo teórico cumulativo dos 

temas que envolve. 
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O teste, e a recolha de evidência que nos permitiu suportar a maioria das hipóteses 

(uma não foi confirmada) constitui um pequeno e modesto contributo para a investigação 

organizacional, com a particularidade de reunir constructos, ou variáveis latentes, dos 

domínios científicos da gestão do conhecimento e do capital intelectual num único modelo. 

Desta forma consideramos que correspondemos às expectativas da literatura quando 

declara: deveria ser desenvolvida uma grelha de trabalho que faça a ligação entre o capital 

intelectual e a gestão do conhecimento (Reinhardt et al., 2003). 

 

Podemos, assim, concluir que a construção do modelo de investigação que decorreu 

das relações retiradas da literatura é validado por este conjunto de dados, constituindo este 

trabalho uma verdadeira ponte entre a teoria e a empiria. A ligação entre capital intelectual 

e gestão do conhecimento fica desta forma mais fortalecida. Consideramos que com este 

contributo demos resposta a um desafio da literatura e estamos certos que no futuro a 

relação agora identificada entre ambos terá desenvolvimentos interessantes.  

 

Em terceiro lugar tivemos oportunidade de identificar alguns traços da nossa 

amostra, e tomando-a por representativa do segmento de bancos com 50 ou mais balcões a 

operar a nível nacional, serão também desse segmento: 

 

Parece existir uma percentagem de indivíduos do sexo masculino nos níveis 

superiores da hierarquia (amostra - nível 12 ou superior) maior - 70,80% - que no total dos 

empregados do sector a trabalhar no território nacional em 31-12-2003 - 59,08% -

(actividade doméstica – terminologia da APB). Podemos concluir que poderá existir uma 
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não proporcionalidade na repartição dos indivíduos de acordo com o seu sexo nos níveis 

superiores (amostra - nível 12 ou superior), face ao total dos empregados do sector a 

trabalhar no território nacional em 31-12-2003, apresentando uma percentagem mais que 

proporcional do sexo masculino. 

 

Parece não existir a influência do factor etário associado à progressão na carreira. 

Encontrámos uma repartição etária (até 44 anos inclusive) muito semelhante nos dados da 

APB - 70,82% - (total dos empregados do sector a trabalhar no território nacional em 31-

12-2003 - actividade doméstica) e na estrutura da amostra - 70,01%. Podemos concluir que 

poderá existir uma proporcionalidade constante na repartição dos indivíduos considerando 

o seu grupo etário, tanto nos níveis superiores da hierarquia (amostra - nível 12 ou superior) 

como no total dos empregados do sector a trabalhar no território nacional em 31-12-2003. 

 

Parece não existir a influência do factor antiguidade associado à progressão na 

carreira, pelo contrário, encontramos uma repartição dos indivíduos com menor antiguidade 

na instituição (até 15 anos, inclusive) diferente nos dados da APB - 65,48% - (total dos 

empregados do sector a trabalhar no território nacional em 31-12-2003 - actividade 

doméstica) e na estrutura da amostra - 74,22%. Podemos concluir que poderá existir uma 

maior proporção de indivíduos com antiguidades menores nas instituições a níveis 

hierárquicos superiores (amostra - nível 12 ou superior). Esta constatação parece revelar 

que os indivíduos mais recentemente chegados às instituições, de alguma forma, 

apresentam características que lhes permitem aceder a níveis superiores na organização. 

Ocorre-nos a seguinte questão: Será esta situação fruto de um nível mais elevado de 

formação dos recém chegados, face aos indivíduos com mais antiguidade nas organizações? 
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Em quarto lugar, no domínio da análise qualitativa do conteúdo das entrevistas 

realizadas, tivemos oportunidade de verificar empiricamente alguns traços teóricos da 

gestão do conhecimento e do capital intelectual presentes na literatura, como sejam: 

 

A gestão do conhecimento e o capital intelectual não são o mesmo, contrariamente 

ao que é sugerido por certa literatura. Existe alguma sobreposição, mas a relação entre 

ambos está longe de ser simples e clara e exige exploração (Ariely, 2003). 

 

Banco 1 – “Pois, … isto anda muito à volta do mesmo, capital intelectual e gestão 

do conhecimento…” 

Banco 5 – “Aliás, eu muitas vezes até confundo um bocadinho as duas coisas, digo-

lhe já.” 

Banco 9 – “Estamos a falar do mesmo, não é?” 

 

O conhecimento na organização é um conceito confuso e difícil de medir (Spender, 

2002; Soo et al., 2002). 

 

Banco 4 – “… algo que eu pudesse medir mais facilmente, digamos assim, e poder 

olhar para ele de uma forma mais idêntica àquela que eu olho para os outros capitais… 

portanto se eu puder mensurar o valor desse capital intelectual, e acho que se devia 

mensurar, não é? ah… olharia de uma forma muito parecida aos outros capitais.”  

Banco 6 – “…diria que tem que ser operacionalizavel.” 
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O conhecimento é um conceito complexo e que só existe nas organizações numa 

forma muito abstracta (Lahti e Moilanen, 2004). 

 

Banco 8 – “… é um conceito ainda demasiado abstracto sem acções concretas, 

demasiado abstracto, demasiado teórico ainda…” 

Banco 2 – “… gestão do conhecimento, primeiro, eu acho que é um termo muito 

académico.” 

 

Podemos considerar que a gestão do conhecimento está ainda na sua fase da 

adolescência (Despres e Chauvel, 2002). 

 

Banco 8 – “… se repetíssemos esta entrevista no final do ano, e de acordo com o 

meu planeamento, espero que em vez de dizer está para aprovação, ou existe um plano, 

pudesse dizer já as situações concretas, porque do plano no final de 2005 algumas coisas já 

estariam operacionais. Por enquanto são propostas…” 

Banco 8 – (Uma estratégia de gestão do conhecimento) “Não está formalizada, está 

no meu plano de actividades.” 

Banco 3 – “… mas é dos tais conceitos novos, não é? e que se vai falando…” 

 

A relevância crescente do capital intelectual (Guthrie, 2001). 

 

Banco 7 – “do ponto de vista estratégico a gestão deste capital intelectual começa 

agora a despontar com soluções como aquelas que agora lhe apontei.” 
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Banco 7 – (Uma estratégia para a gestão do capital intelectual) “Está a começar a 

haver, estes projectos são claramente o princípio de uma estratégia. São primeiros passos 

de uma estratégia não formalizada.” 

 

O capital intelectual já foi considerado por muitos autores, definido por alguns, e 

compreendido por poucos (Sveiby, 1997; Stewart, 1997; Bontis, 2002e). 

 

Banco 5 – “A definição do banco é «conjunto de activos intangíveis que geram 

valor para a empresa»”. 

 

Lepak e Snell (1999) apresentam a protecção à saída de recursos humanos, como 

protecção à saída de investimento. 

Banco 7 – “Existe uma forte preocupação nos últimos anos em reter esse capital e 

aliás em termos práticos se fizéssemos uma análise de turnover, e como o nosso turnover é 

muito baixo, podemos dizer que indirectamente esse capital permanece.” 

 

Finalmente tivemos oportunidade de constatar algumas situações paradoxais, 

nomeadamente: 

 

O reconhecimento pelos entrevistados da contribuição da gestão do conhecimento 

para os resultados da instituição (em média 34% - mais de um terço do valor total dos 

resultados) acompanhado pela declarada inexistência de um cargo na estrutura das 

respectivas organizações dedicado à gestão do conhecimento. 
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O reconhecimento pelos entrevistados do valor da instituição atribuído ao capital 

intelectual (cerca de 55% – mais de metade do valor total da instituição) é consistente com 

estudos anteriores (O´Donnell et al., 2001 – 64%; O´Regan et al., 2002 – 59%), mas 

inexplicavelmente acompanhado pela declarada inexistência de um cargo na estrutura das 

respectivas organizações dedicado à gestão do capital intelectual. 

 

A reconhecida contribuição da gestão do conhecimento para os resultados da 

organização e a parcela do valor do banco atribuído ao seu capital intelectual contrastam 

fortemente com a inexistência de um CKO nas estruturas dos bancos. Esta realidade parece 

indicar a diminuta expressão que os temas abordados nesta investigação (gestão do 

conhecimento e capital intelectual) têm na estrutura formal interna da organização, 

nomeadamente na sua tradução em cargos com atribuições nestas áreas. 

 

Os entrevistados reconheceram a utilização generalizada das equipas de trabalho em 

diversas formas (funcionais, multifuncionais, temporárias e permanentes), acompanhadas 

de um enquadramento estimulante (reconhecimento, incentivos, meios, avaliação, 

remuneração e prémio) mas, simultaneamente, a sua actividade é marcada por um carácter 

de execução e desenvolvimento de ideias e não de geração de ideias, uma vez que as 

equipas desenvolvem maioritariamente ideias de origem individual. 

 

Relativamente à criação de uma memória organizacional, a maioria dos 

entrevistados declarou que esta existe, reconheceu a sua importância e enumerou exemplos, 

mas curiosamente não foi mencionada por nenhum dos entrevistados a cultura da 

organização como depositária da memória organizacional. 
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Recomendações às organizações 

No final desta investigação gostaríamos de dedicar algumas palavras às 

organizações. Em virtude do nosso estudo ter decorrido num segmento da indústria 

bancária, será mais directamente a ele que estas linhas são destinadas. 

 

Aos bancos, e em particular aos bancos com características dentro do segmento 

estudado, apresentamos um conjunto de recomendações sem, no entanto, deixarmos de 

considerar que elas poderão aproveitar a outras organizações da banca, ou mesmo outras no 

sector de serviços. 

 

Em primeiro lugar deixamos uma palavra de encorajamento pelos testemunhos que 

tivemos oportunidade de encontrar nas organizações. A sua busca por ferramentas para 

fazer gestão do conhecimento e do capital intelectual foi encontrada várias vezes. No 

entanto, não podemos deixar de alertar para o facto de, na vida das organizações como na 

nossa vida particular, o desconhecimento do destino final pode provocar escolhas 

desadequadas de caminhos ou veículos. Assim, gostaríamos de sugerir alguns tópicos de 

auto-análise às organizações: 

 

A identificação da gestão do conhecimento realizada na organização. 

A identificação da gestão do conhecimento desejada para a organização. 

A identificação do gap de gestão de conhecimento existente na organização. 

A escolha de uma estratégia para a gestão do conhecimento para eliminar esse gap. 

A procura de planos e ferramentas adequados à execução da estratégia. 
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A identificação do capital intelectual da organização e a sua classificação de acordo 

com uma tipologia. 

A identificação do capital intelectual desejado pela organização e a sua classificação 

de acordo com uma tipologia. 

A escolha de uma estratégia para a actuar sobre o capital intelectual. 

A procura de planos e ferramentas adequados à execução da estratégia. 

Atrevemo-nos ainda a desafiar as organizações a desenvolverem indicadores e 

posteriormente métricas internas de capital intelectual. 

 

Em segundo lugar apresentamos às organizações um conjunto de sugestões para 

começarem a trilhar os caminhos da gestão do conhecimento e do capital intelectual. A 

nível interno: 

 

A análise documental dos exercícios mais recentes identificando iniciativas de 

gestão do conhecimento.  

A análise dos retornos das iniciativas de gestão do conhecimento identificadas. 

A análise documental dos exercícios mais recentes identificando os elementos do 

capital intelectual. 

A classificação dos elementos do capital intelectual identificados de acordo com 

uma tipologia. 

  

A nível externo sugerimos que dirijam aos seus clientes: 
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O pedido de informações sistemáticas sobre as suas iniciativas de gestão do 

conhecimento. 

O pedido de informações sistemáticas sobre os retornos das suas iniciativas de 

gestão do conhecimento. 

O pedido de informações sistemáticas sobre o seu capital intelectual. 

Agenda de pesquisa futura 

No final deste trabalho acumulamos inúmeras questões que poderiam nortear 

pesquisas futuras. Ao longo da investigação, o estudo teórico sobre as temáticas envolvidas 

e os resultados empíricos alcançados fizeram surgir diversas questões que gostaríamos de 

ver estudadas. Umas mais próximas do nosso percurso, outras só marginalmente 

relacionadas, no entanto, ousamos sugerir algumas pistas de investigação, desejar as 

maiores felicidades a quem as trilhe e esperar resultados esclarecedores. 

 

A pesquisa futura poderá, no âmbito dos temas envolvidos, dar seguimento a este 

trabalho em diversas vertentes, apresentamos a título de exemplos, as seguintes: 

 

Identificar os problemas das empresas para os quais os académicos e estudiosos 

ainda não encontraram tradução teórica, nem tão pouco as respectivas respostas, mas que 

empírica e tacitamente já sentidos nas empresas. Referimo-nos a um conjunto de questões 

ainda não articuladas na bibliografia, não pela sua inexistência, mas porque os 

investigadores ainda não o retrataram. Nesta vertente a contribuição dos estudos de casos 

poderia apresentar-se como uma metodologia apropriada para essa pesquisa. 
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Em segundo lugar, procurar dar resposta aos problemas existentes nas 

organizações, atendendo à utilidade que a produção da academia deverá colocar ao serviço 

da sociedade, neste caso das organizações. Podemos e devemos incluir nestes problemas 

aqueles assumidamente existentes e reconhecidos pelas organizações, bem como os que 

venham a ser identificados pelos investigadores, independentemente da sua ausência de 

expressão na preocupação dos gestores. Nesta vertente a contribuição do teste de hipóteses 

poderia apresentar-se como uma metodologia apropriada para esse trabalho. 

 

Finalmente, desenvolver e consolidar o corpo teórico e colocar ao dispor das 

organizações um conjunto de modelos que permitam uma melhor percepção das suas 

realidades, lhes forneçam meios de avaliar as suas condições e lhes facultem um leque de 

possibilidades de opção perante certas situações. Este contributo mais prescritivo tão 

desejado pelos gestores poderia ser alcançado através do desenvolvimento de estudos com 

carácter longitudinal alargado, capazes de produzir contribuições relevantes. 

 

A presente investigação originará desejavelmente futuras possibilidades de 

pesquisa, nomeadamente: 

 

 A repetição do conjunto de entrevistas nas mesmas instituições, e ao mesmo nível 

hierárquico, com intervalos temporais, permitindo estabelecer uma análise longitudinal 

reveladora da evolução das perspectivas dos gestores das organizações sobre os temas 

envolvidos neste estudo. 
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 A replicação da componente qualitativa da investigação noutras indústrias, dentro e 

fora do sector de serviços, permitindo estabelecer uma análise comparativa dos seus 

resultados em diferentes contextos. 

 

 A replicação da Hipótese 1. fora do sector de serviços em Portugal. 

 

 A replicação da componente quantitativa original da investigação (Hipóteses 2, 3, 4 

e 5) noutras indústrias, dentro e fora do sector de serviços, permitindo estabelecer uma 

análise comparativa dos seus resultados em diferentes contextos. 

 

 A replicação da Sub-hipótese 4.2 em organizações com grande capacidade criativa e 

de inovação, para verificar se nesse tipo de ambiente se consegue reunir evidência que a 

suporte. 

  

 A análise factorial exploratória e confirmatória das variáveis latentes utilizadas na 

componente quantitativa da investigação para procurar diferentes dimensões que elas 

possam conter em si. 

 

 O alargamento do modelo de investigação, pela introdução de mais um componente 

do capital intelectual, para verificar se este fica mais robusto. 

 

 O alargamento do modelo de investigação pela introdução de outras variáveis, como 

por exemplo a performance ou a liderança, combinando estudos anteriores com a 

contribuição do modelo agora proposto. 
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Complementarmente à abordagem que esta investigação deu aos temas envolvidos, 

futuramente a pesquisa poderá explorar outros aspectos da gestão do conhecimento e do 

capital intelectual que colocam desafios aos investigadores, como: 

 

 A relação entre a gestão do conhecimento e o desenho organizacional. 

 A relação entre a gestão do conhecimento e os sistemas de informação. 

 A relação entre a gestão do conhecimento e o clima organizacional. 

 Modelos de retorno de investimentos em gestão do conhecimento. 

Os indicadores de fluxos de capital intelectual. 

As métricas dos stocks de capital intelectual. 

 A contabilização do capital intelectual. 

 A rentabilidade do capital intelectual. 

 

Em síntese, neste capítulo final discutimos os resultados mais relevantes da 

investigação e, nos casos em que existem resultados de estudos anteriores, estes foram 

comparados. Apresentámos as conclusões da investigação evidenciando a empenhada 

participação que o estudo empírico reuniu, as reflexões que o estudo qualitativo originou e 

as consequências que o trabalho quantitativo de suporte ao teste das suas hipóteses 

originou. Apresentámos recomendações aos bancos, ou mesmo a outras organizações do 

sector de serviços, umas mais simples (internas e externas) e outras que colocámos como 

desafios. No final, reunimos um conjunto de pistas de investigação futura, no âmbito dos 

temas envolvidos, para dar seguimento a este trabalho em diversas vertentes, bem como 
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para explorar outros aspectos da gestão do conhecimento e do capital intelectual que 

colocam desafios aos investigadores. 
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