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Resumo:
A gestão eficiente do conhecimento, em meio à rápida evolução tecnológica, é um diferencial que leva
as organizações ao sucesso. De fato, a gestão do conhecimento nas empresas pode ser fonte de vantagem
competitiva sustentável. Para tanto, a atuação do líder passa a ser primordial na criação e gerenciamento
dos recursos, especialmente daqueles que são intangíveis, como o conhecimento tácito. O conjunto de
teorias que dão suporte a esta pesquisa é composto por: (i) vantagem competitiva, (ii) conhecimento
tácito e (iii) liderança. Com isso, este estudo tem como principal objetivo entender o papel do líder na
disseminação do conhecimento para geração de vantagem competitiva. Em termos metodológicos, tratase de uma pesquisa descritiva, de natureza qualitativa, que utilizou entrevistas semiestruturadas e análise
de conteúdo. Especificamente, foram abordadas empresas de pequeno porte, do setor de eletromédicos,
situadas em Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais. Como resultado principal tem-se que o
desenvolvimento de recursos estratégicos geradores de vantagens competitivas são intrinsecamente
relacionados com o tipo de liderança que as organizações possuem, onde cada perfil de líder pode
promover ou limitar o seu grau de posicionamento lucrativo e sustentável. Devido ao fato da pesquisa
ter sido realizada em um número limitado de empresas geograficamente coincidentes, seus resultados
podem não ser plenamente generalizáveis.
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The role of Leadership in Knowledge Management and the
Development of Competitive Advantages in the
electromedical industry
Abstract
Efficient knowledge management, in the midst of rapid technological evolution, is a differential that
leads organizations to success. In fact, knowledge management in companies can be a source of
sustainable competitive advantage. The leader's performance becomes paramount in the creation and
management of resources, especially those that are intangible, such as tacit knowledge. The set of

theories that support this research is composed of: (i) competitive advantage, (ii) tacit knowledge and
(iii) leadership. Thus, this study aims to understand the role of the leader in the dissemination of
knowledge to generate competitive advantage. In methodological terms, this is a descriptive research of
a qualitative nature, using semi-structured interviews and content analysis. Specifically, only small
companies in the electromedical sector, located in Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais, were
approached. The main result is that the development of strategic resources which generate competitive
advantages are intrinsically related to the type of leadership that organizations have, where each leader
profile can promote or limit their degree of profitability and sustainable positioning. Due to the fact the
survey was conducted in a limited number of geographically matching companies, their results may not
be fully generalizable.
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1 Introdução
“O dinamismo dos mercados tem acrescentado novas variáveis no ambiente competitivo de
corporações que buscam, cada vez mais, a satisfação de seus clientes e a obtenção de vantagens
competitivas” (POPADIUK; RICCIARDI, 2011). O conhecimento tem se tornado um recurso
chave nesse processo. Contudo, os ciclos de vida dos produtos cada vez mais curtos reduziram
o grau em que o conhecimento pode proporcionar vantagem competitiva sustentável. As
empresas desenvolvem ou adquirirem novos conhecimentos tão rapidamente, que a maioria
delas possuem apenas vantagens competitivas temporárias por meio dos recursos de
conhecimento.
Ao mesmo tempo, é reconhecida a importância das lideranças no desenvolvimento da
estratégia, bem como seu papel na consequente obtenção de vantagens competitivas (BEATTY;
QUINN, 2010). Uma das formas para o líder conduzir a empresa para a obtenção de vantagem
competitiva sustentável é reconhecer o conhecimento tácito como um recurso estratégico e
determinar práticas e ações para melhor aproveitá-lo. Assim, em cenários de alta complexidade,
em que a diversidade é uma característica essencial, os líderes devem estar atentos para
desenvolver e gerenciar esses recursos e capacidades de conhecimento que possam gerar
vantagem competitiva.
Por esse motivo, este artigo objetiva entender o papel do líder na disseminação do conhecimento
para geração de vantagem competitiva.
Esse estudo trata-se de uma pesquisa descritiva, de natureza qualitativa, que utiliza entrevistas
semiestruturadas e análise de conteúdo. As unidades de analise são três empresas de pequeno
porte, do setor de eletromédicos, e situadas em Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais, que é uma
cidade conhecida por ser um Polo Tecnológico e o Vale da Eletrônica brasileiro (SINDVEL,
2016).
O recorte em empresas de eletromédicos justifica-se pela sua alta dependência de conhecimento
e inovação, devido à maior complexidade e dinamicidade tecnológica do setor, necessitando,
assim, de recursos diferenciados e maior cuidado pela gerência do líder.
O artigo está estruturado em cinco capítulos, incluindo esta introdução. No capítulo 2 é
apresentada a literatura que dá base teórica para análise feita no capítulo 4. O capítulo 3
apresenta os procedimentos metodológicos e, por fim, são feitas as considerações finais do
estudo, abordando suas contribuições e limitações.
2 Referencial Teórico
Para que os objetivos deste estudo sejam atendidos, há a necessidade de uma fundamentação
teórica dos tópicos que compõem o contexto de pesquisa. O conjunto de teorias que dão suporte
é composto por: (i) vantagem competitiva, (ii) conhecimento tácito e (iii) liderança.

2.1 Vantagem Competitiva
Desde a década de 70, a questão da vantagem competitiva tem sido abordada por diferentes
correntes teóricas, entre elas a Visão Baseada em Recursos (VBR). A questão central dessa
corrente é que a origem da vantagem competitiva se encontra primariamente nos recursos e nas
competências desenvolvidos e controlados pelas empresas e apenas secundariamente na
estrutura do mercado. A lógica dominante na VBR parte do pressuposto da heterogeneidade e
imobilidade de recursos (BARNEY, 1991). A heterogeneidade dos recursos pressupõe
diferenças intrínsecas ao conjunto de recursos e capacidades das empresas. Por causa dessa
heterogeneidade de recursos, as firmas apresentam distintas performances econômicas. A
imobilidade dos recursos, por outro lado, estabelece que alguns recursos são inelásticos de
acordo com a oferta ou custo (BARNEY, 1991). Decorrem da heterogeneidade e imobilidade
dos recursos, as características que devem ser investigadas para identificação dos recursos
competitivos, as quais são: Valor, Raridade, Imitabilidade e Organização. Essas características
formam o Modelo VRIO, conforme descrito abaixo:
a) valor: antes que a empresa possa determinar o valor de um recurso, é importante identificar
as ameaças e oportunidades no ambiente externo. Os recursos das empresas têm valor apenas
quando exploram oportunidades e/ou neutralizam ameaças. As empresas precisam reconhecer
que o valor de um recurso específico se torna dinâmico ao longo do tempo, necessitando
constante análise;
b) raridade: se um determinado recurso é controlado por várias empresas concorrentes, então
esse recurso tem pouca probabilidade de ser fonte de vantagem competitiva para qualquer uma
delas. Ao contrário, recursos valiosos, mas comuns, são fontes de paridade competitiva
(BARNEY, 1991), que também podem ser essenciais para a sobrevivência de uma empresa;
c) imitabilidade: possuir recursos valiosos e raros pode proporcionar, pelo menos, uma
vantagem competitiva temporária para uma empresa. Se, além disso, os concorrentes sem este
recurso possuírem em uma desvantagem de custo para obtê-lo ou desenvolvê-lo, as empresas
que os detém podem conseguir vantagem competitiva sustentada (BARNEY, 1991);
d) organização: a característica de organização existe quando as diretrizes, sistemas e
procedimentos da empresa são organizados para dar suporte à exploração de seus recursos
valiosos, raros e custosos de imitar (BARNEY, 1991). Diversos componentes de uma empresa
são relevantes na questão da organização, incluindo sua estrutura hierárquica, seus sistemas
gerenciais e suas políticas de remuneração. O Quadro 1 a seguir demonstra o Modelo VRIO.
Recurso
Custoso
imitar?
Não
Sim
Não
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Fonte: adaptado de Barney (1991)
Quadro 1: Matriz VRIO
Valioso?

Raro?

p/

Empresa
explora?
Não
Sim

Categoria Competitiva
Desvantagem Competitiva
Paridade Competitiva
Vantagem Competitiva Temporária
Vantagem Competitiva Sustentável

Os recursos das empresas podem ser categorizados como tangíveis e intangíveis
(WERNERFELT, 1984). Os recursos tangíveis são aqueles facilmente identificáveis de forma
objetiva, são visíveis e quantificáveis. Já os recursos intangíveis são de difícil mensuração e
identificação, pois se encontram profundamente enraizados na história da empresa, que se
acumularam com o passar do tempo.
Collins (1994) destaca que “a efetiva vantagem competitiva é obtida apenas por meio dos
recursos intangíveis”. Isso ocorre porque os recursos tangíveis, por sua natureza, podem ser

facilmente copiados, enquanto que os recursos intangíveis dificilmente têm sua origem
compreendida e, portanto, dificilmente serão copiados (WERNERFELT, 1994). Alguns
exemplos de recursos intangíveis são: cultura organizacional, competências essenciais humanas
e conhecimento tácito.
Para descobrir esses recursos e aptidões, os líderes devem olhar para dentro de suas empresas
buscando recursos valiosos, raros e cuja imitação seja cara, e depois explorar esses recursos em
toda a organização (MINTZBERG, et al, 2006). Assim, a atuação do líder passa a ser
primordial, não apenas na descoberta, mas também na criação e gerenciamento dos recursos,
especialmente daqueles que são intangíveis, como o conhecimento tácito.
2.2 Conhecimento como Recurso
O conhecimento humano é composto de duas dimensões epistemológicas, uma tácita e outra
explícita (POLANYI, 1966). “O conhecimento explícito pode ser verbalizado e transmitido
para outras pessoas no formato de documentos, processos e normas. Já o conhecimento tácito
é inconscientemente adquirido a partir das experiências que alguém tem, ou seja, é pessoal e
específico ao contexto” (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). Desta forma, esse último é de difícil
expressão, formalização ou compartilhamento. A dificuldade de expressar, codificar e
transmitir conhecimento tácito, torna-o um recurso mais complicado para as empresas
concorrentes imitarem do que o conhecimento explícito (LUBIT, 2001), permitindo-o ser base
para uma vantagem competitiva sustentável.
2.2.1 Ciclo SECI
Para a organização se apropriar de um conhecimento, esta não pode criá-lo diretamente. São os
indivíduos que detém o conhecimento organizacional. Para poder utilizá-lo, a organização
necessita mobilizar este conhecimento acumulado em nível individual e amplifica-lo por meio
de quatro modos de conversão de conhecimento: “ (i) Socialização: de tácito para tácito; (ii)
Externalização: de tácito para explicito; (iii) Combinação: de explicito para explicito; (iiii)
Internalização: de explicito para tácito” (TAKEUCHI; NONAKA, 2008).
a) socialização: modo de conversão de conhecimento tácito para tácito; de indivíduo para
indivíduo. A socialização é um processo de compartilhamento de experiências e, com isso, de
criação de conhecimento tácito tais como os modelos mentais e as habilidades técnicas
compartilhadas. A chave para a aquisição do conhecimento tácito é a experiência;
b) externalização: de conhecimento tácito para explicito; do indivíduo para o grupo. A
externalização é um processo de articulação do conhecimento tácito em conceitos, metáforas,
analogias, hipóteses ou modelos. O modo de externalização da conversão do conhecimento é
visto, tipicamente, no processo da criação de conceitos e é desencadeado pelo dialogo ou pela
reflexão coletiva;
c) combinação: modo de conversão de conhecimento explícito para explícito; do grupo para a
organização. A combinação é um processo de sistematização de conceitos em um sistema de
conhecimento, envolvendo a combinação de diferentes corpos de conhecimento explícito. Os
indivíduos trocam e combinam o conhecimento através de meios como documentos, reuniões,
conversas telefônicas ou redes de comunicação computadorizadas;
d) Internalização: modo de conversão de conhecimento explícito para tácito; da organização
para o indivíduo. A internalização é um processo de incorporação do conhecimento explícito
em conhecimento tácito. Está intimamente ligada ao aprender-fazendo. São as experiências
através da socialização, externalização e combinação são internalizadas nas bases do
conhecimento tácito do indivíduo, na forma de modelos mentais compartilhados ou know-how
técnico.

2.3 Liderança
As novas abordagens de liderança entendem o líder como alguém que define a realidade
organizacional, por meio da articulação de uma visão, que é o reflexo de como ele ou ela define
a missão da organização e os valores que a suportam (BRYMAN, 1996, p.280). Nesse estudo
são abordados os conceitos de liderança transacional e transformacional, identificados
inicialmente por Burns (1978) e relacionados por Bryant (2003) com a teoria da criação,
compartilhamento e exploração do conhecimento tácito.
a) liderança transformacional: o conceito de liderança transformacional pode ser entendido
como uma relação de mútua influência entre líder e liderados, levando em consideração as
necessidades de ambos (BASS; AVOLIO, 1993). Para isso, o líder transformacional cultiva
grande parte de seu tempo conversando com seus liderados para entender suas metas e
problemas (KENT, CROTTS; AZZIZ, 2001). Os líderes transformacionais têm quatro
características distintivas: carisma, inspiração, estímulo intelectual e consideração
individualizada (BASS; AVOLIO, 1993). Sob certas condições, os funcionários podem deixar
de lado seus próprios interesses para dar esforço extra no alcance da missão da organização
(BASS, 1985);
b) liderança transacional: enquanto os líderes transformacionais promovem um desempenho
excepcional, os líderes transacionais aspiram um desempenho sólido e consistente que atende
objetivos acordados. Os líderes transacionais dão recompensas e punições para incentivar o
desempenho, tornando a relação líder / trabalhador essencialmente uma transação econômica
(BASS, 1985). Consequentemente, os trabalhadores não estão motivados para dar nada além
do que está claramente especificado no seu contrato (BRYANT, 2003). Contudo, a liderança
transacional é importante uma vez que a dimensão tácita do conhecimento é mais difícil de
monitorar, e os líderes transformacionais, geralmente, não são hábeis com práticas de controle
(BRYANT, 2003).
3 Considerações Metodológicas
Trata-se de uma pesquisa descritiva, de natureza qualitativa, que utiliza entrevistas
semiestruturadas. Foram realizadas três entrevistas pessoalmente que foram gravadas e
transcritas para facilitar a análise comparativa dos dados. O instrumento de coleta foi um roteiro
semiestruturado, elaborado a partir das teorias expostas no capítulo anterior. Os entrevistados
são integrantes da alta gerencia das empresas, sendo proprietários ou diretores de áreas. Todas
as empresas são de pequeno porte, do setor de eletromédicos, e situadas em Santa Rita do
Sapucaí, Minas Gerais.
Para o tratamento dos dados, foi utilizado a “análise de conteúdo”. “A análise de conteúdo
procura explicitar, sistematizar e expressar o conteúdo de mensagens, com o intuito de realizar
deduções lógicas e justificadas” (BARDIN, 2006). Para a consecução da análise de conteúdo,
este trabalho emprega a organização de Bardin (2006), a qual prediz que a análise de conteúdo
deve acontecer em três fases: 1) pré-análise, 2) exploração do material e 3) tratamento dos
resultados, inferência e interpretação.
4 Análise das Entrevistas
4.1 Empresa 01
Analise VRIO
A empresa 01 explora a oportunidade de desenvolvimento de produtos dentro do Brasil. Os
produtos são existentes em mercados estrangeiros, porém não no mercado nacional. Assim, a
empresa emula funcionalidades desses produtos estrangeiros e desenvolve-as com o uso de

tecnologia própria. Alguns exemplos de novas funcionalidades são: sistemas para gestão e
impressão de laudos médicos em equipamentos de diagnóstico auditivo.
Em relação as empresas brasileiras no mesmo setor, o gestor afirma que não possui
concorrentes, visto que o processo de engenharia reversa é difícil e que necessita conhecimento
especializado, especificamente na programação (software) para fazê-lo. Para superar esta
limitação a empresa mantém parcerias com empresas chinesas e a captação de mão-de-obra
especializada.
Com isso, seu principal e distintivo recurso é a capacidade de emular produtos eletromédicos
produzidos por outras empresas no exterior, desde seu software até seu hardware. O Quadro 2
apresenta um resumo quanto à análise do recurso principal da empresa 01.
Recurso /
Capacidade
Emulação de
produtos
estrangeiros
para
comercializaçã
o no Brasil.

Valioso

Raro

Sim.
Sim.
Reproduz
O gestor não
produtos
conhece
existentes no
concorrentes
exterior e
nacionais que
comercializa no tenham copiado
país com as
tecnologias
mesmas
similares.
funcionalidades
usando
tecnologia
própria.
Nota: elaborado pelos autores.
Quadro 2: Recurso/Capacidade da Empresa 01

Custoso de
Imitar
Não.
A capacidade
de emular
produtos,
apesar de
demandar
mão-de-obra
especializada,
pode ser feita
por seus
concorrentes.

Explorado pela
Organização
Não.
Os produtos não
foram ainda
homologados ou
comercializados.

Implicações
Competitivas

Vantagem
competitiva
temporária.

Análise da Liderança e Gestão do Conhecimento
O gestor da empresa 01 adota a Liderança Transformacional ao estabelecer relações
horizontalizadas, colocando-se como parte da equipe e guiando diretamente seus colaboradores.
Este estilo de liderança, orientado para ambientes de mutação e incerteza, é condizente com
uma organização cuja vantagem competitiva é temporária. Sem poder contar com uma
vantagem sustentável, a organização necessita explorar as possibilidades de desenvolvimento
de novos recursos a partir da adaptabilidade e sinergia de sua equipe. A liderança
transformacional da empresa 01 é manifestada nas rotinas de gestão de conhecimento nos
modos em que esta converte o conhecimento em vantagem competitiva (Quadro 3).
Modos de
conversão de
conhecimento

Socialização

Externalização

Rotinas de Gestão do Conhecimento
Quando um colaborador sai o líder ou a pessoa que está em aviso
prévio ensina o novo colaborador a atividade do posto de
trabalho.
São contratados preferencialmente colaboradores que tenham
estudado em escolas técnicas conceituadas e que possam aportar
esse conhecimento especializado na empresa.
Utilizam os intervalos de serviço como momentos de
compartilhamento de conhecimento tácito entre o grupo.
Nos intervalos são discutidos conceitos e soluções técnicas
compartilhadas.
Em reuniões presenciais ou por whatsapp são discutidos o
andamento de projetos, ações a serem tomadas e formas de tornar
a empresa mais produtiva.

Principal
Aplicação
A socialização é
aplicada para a
seleção e
treinamento de
novos
colaboradores.
A externalização é
aplicada para a
resolução de
problemas.

Eventualmente são chamados consultores para apoiar etapas de
desenvolvimento de produtos.
O conhecimento existente na empresa é combinado com o
conhecimento explícito existente nos manuais, hardware e
software dos equipamentos copiados, desenvolvendo-se uma
versão do equipamento com tecnologia própria.
Conta com equipes externas de desenvolvimento compostas por
professores e estudantes universitários que fazem o
desenvolvimento do hardware, software e firmware.
Possui parceria com empresa no exterior que fornecem
conhecimentos de como acelerar o desenvolvimento de
equipamentos copiados usando tecnologia própria.
No passado a empresa contou com colaboradores que
Combinação
sistematizaram e documentaram o conhecimento de
desenvolvimento de produtos.
Existem manuais voltados para a produção, para colaboradores
que trabalham com rotina.
Novas documentações são criadas apenas quando o processo foi
definido e aprovado.
O principal objetivo da documentação é atender as exigências
técnicas da ANVISA e do INMETRO.
Apesar de existir um registro de Lições Aprendidas, esta base de
dados é pouco acessada pelos colaboradores.
A empresa internaliza as os feedbacks dados por seus clientes e
fornecedores especialmente os relativos a melhorias de produto.
Busca o feedback de clientes e fornecedores. Quem mais
contribuem são os clientes, por serem quem usam os produtos.
Internalização
Os clientes ligam por iniciativa própria ou participam de
pesquisas de satisfação. São escolhidos todo ano clientes para
serem telefonados para se pedir feedback.
Nota: elaborado pelos autores.
Quadro 3: Modelo de conversão de conhecimento na Empresa 01

A combinação é
aplicada para o
desenvolvimento de
novos produtos.

A combinação é
aplicada para a
documentação de
processos e
atendimento dos
requisitos técnicos
de agências
reguladoras.

A internalização é
aplicada para a
obtenção de
feedback e melhoria
de produtos.

O modo de conversão do conhecimento mais relevante para a manutenção da vantagem
competitiva da empresa 01 - a capacidade de emular produtos eletromédicos produzidos por
outras empresas no exterior, desde seu software até seu hardware - é a Combinação. É a partir
da Combinação que novos produtos são criados e os requisitos das agências reguladoras são
atendidos.
4.2 Empresa 02
Analise VRIO
A Empresa 02 busca desenvolver produtos por meio de processos documentados e com
certificação de qualidade ISO (International Organization for Standardization). Seu diferencial
competitivo concentra-se nos processos de pós-venda ao consumidor.
Por meio de seus Serviços de Atendimento ao Consumidor – SAC, a empresa coleta subsídios
para a melhoria de seus produtos e atendimento. O registro e formalização dos processos
combinado com a atenção a opinião dos clientes no pós-venda facilitam as correções de desvios
e prevenir a reincidência de problemas.
Para o gestor, o principal desafio da empresa é a manutenção dos níveis de qualidade e
atendimento atualmente praticados. Outro desafio é a continua criação de produtos inovadores.
Desta forma, seu principal e distintivo recurso é a capacidade de integrar os processos de
atendimento ao consumidor no pós-venda com seu processo produtivo e de qualidade, gerando
insights e aperfeiçoamentos que alcançam rapidamente a linha de produção.

Recurso

Valioso

Raro

Sim.
Sim.
Processos
Seus
integrados
concorrentes
Serviço de
não mantêm
Atendimento ao processos de
Cliente (SAC),
pós-vendas
de Qualidade
consolidados e
(ISO) e de
articulados com
Processos
programas de
Produtivo
qualidade ISO.
agregam valor a
seus produtos e
serviços.
Nota: elaborado pelos autores.
Quadro 4: Recurso/Capacidade da Empresa 02
Processos
documentados
de integração
de pós-venda,
qualidade e
processos
produtivos.

Custoso de
Imitar
Não.
Mapear os
processos e
desenvolver
processos de
pós-venda, são
práticas
conhecidas e
disponíveis no
mercado como
um todo.

Explorado
pela
Organização
Critério
aplicável
apenas a
recursos
custosos de
imitar.

Implicações
Competitivas

Vantagem
competitiva
temporária.

Análise da Liderança e Gestão do Conhecimento
O recurso principal da empresa promove uma Vantagem Competitiva Temporária, limitada
pelo tempo que seus concorrentes implementem serviços de pós-venda integrados a programas
de gestão da qualidade. Estas práticas são padrões para outros mercados mais consolidados de
manufatura, podendo ser transpostos a seus concorrentes por serviços de consultoria
especializada, por exemplo.
O gestor da empresa 02 adota a Liderança Transacional ao buscar a previsibilidade e a
consistência de resultados de sua equipe. Sua atuação está inserida em uma cultura orientada
pela manutenção da certificação de qualidade e manutenção dos processos. Este estilo de
liderança se coaduna com as necessidades de estabilidade que um sistema de gestão da
qualidade pressupõe. A formalização dos processos estabelece limites e condutas desejáveis a
todos os colaboradores, colocando o líder como aquele que garante a regularidade das relações
pré-estabelecidas. A organização mantém como Vantagem Competitiva Temporária seu
sistema de qualidade. Entretanto não dá indícios da busca de desenvolvimento de novos
recursos estratégicos que possam complementar ou substituir o atualmente vigente.
No quadro 5 são detalhadas as rotinas de conversão de conhecimento da empresa 02 que
sustentam sua vantagem competitiva.
Modos de
conversão de
conhecimento

Rotinas de Gestão do Conhecimento
Os colaboradores dos setores técnicos e operacionais trabalham
em um mesmo ambiente físico, sendo esta proximidade
importante para o desenvolvimento dos produtos.

Socialização
As equipes técnicas e operacionais são integradas, facilitando a
liderança e a comunicação entre as mesmas.

Externalização

O colaborador pode se comunicar com líderes de outras áreas e
com a diretoria se necessário.

Principal
Aplicação
A socialização é
aplicada para a
organização dos
trabalhos
operacionais e
técnicos de
desenvolvimento
e produção de
equipamentos.
A externalização é
limitada a
comunicações
pontuais do
colaborador para
fora de sua equipe
de trabalho
imediata.

Combinação

Internalização

O sistema de acreditação de qualidade ISO criou um conjunto de
procedimentos, instruções que normatizam e documentam o
funcionamento da empresa.
Os processos existentes são aperfeiçoados pela equipe quando
necessário.
A documentação dos processos é disponibilizada por computador
a todos os setores da empresa.
A formalização de processos permite a identificação de desvios e
dificuldades dos colaboradores, prevenindo erros e facilitando a
pronta correção do mesmo.
A empresa realiza treinamentos anuais para que o colaborador
assimile o conhecimento explicitado na documentação dos
processos.
É a partir da assimilação do conhecimento documentado que o
colaborador pode pensar alternativas de aprimoramento dos
processos.

A combinação é
aplicada para
desenvolver a
formalização e
documentação de
processos para
fins de gestão da
qualidade e
certificação ISO.
A internalização é
aplicada em
treinamentos para
o colaborador
assimilar os
processos
documentados.

Nota: elaborado pelos autores.
Quadro 5: Modelo de conversão de conhecimento na Empresa 02

O modo de conversão do conhecimento mais relevante para a manutenção da vantagem
competitiva da empresa 02 - a capacidade de integrar os processos de atendimento ao
consumidor no pós-venda com seu processo produtivo e de qualidade - é a Combinação. É a
partir da Combinação que o conhecimento pode ser documentado e formalizado, apoiando a
execução de seu sistema de qualidade.
4.3 Empresa 03
Analise VRIO
A empresa 03 desenvolve produtos inovadores com tecnologia própria patenteada. A criação
destes produtos partiu de pesquisa extensa de desenvolvimento tecnológico realizada nos
últimos oito anos no País e no exterior. Três de seus produtos estão prontos para teste. Tratamse de equipamentos que utilizam bateria de celular, sendo um deles uma esteira ergométrica
com conexão sem fio ao computador, aparelhos de medição de pressão arterial, dentre outras
funcionalidades.
Para dificultar e limitar a capacidade de outras empresas imitarem seus produtos a empresa
desenvolveu sistemas de criptografia de seus programas, adicionando uma proteção adicional
a engenharia reversa.
Na visão do gestor a empresa pode lidar com a concorrência pelo uso de sua rede de contatos e
relacionamentos desenvolvidos em seus vinte e cinco anos de atuação no mercado de
equipamentos cardiológicos. Seus contatos na região onde a empresa está instalada – Santa Rita
do Sapucaí/MG permite o acesso a fornecedores, mão-de-obra qualificado, a conhecimento
especializado das Universidades da região. Os contatos com consultores da ANVISA criam as
condições técnicas para a certificação de seus produtos e os contatos com consultórios e
representantes comerciais em todo o País sustentam sua estratégia comercial.
Recurso

Valioso

Raro

Custoso de
Imitar

Desenvolvimento
e exploração de
equipamentos
inovadores

Sim.
Produziu
equipamento
s médicos
inovadores,
que ainda

Sim.
Não existe no
mercado
produto igual,
porque foi
resultado de

Sim.
A programação
dos
equipamentos
foi feita com
criptografia,

Explorado
pela
Organização
Sim.
A empresa é
fornecedora
exclusiva dos
produtos e os
comercializam

Implicações
Competitivas

não existem
no Brasil.

oito anos de
pesquisas e
testes
realizados pela
empresa.

dificultando sua
engenharia
reversa.

por uma rede de
representantes
comerciais.

Vantagem
competitiva
sustentável

Nota: elaborado pelos autores.
Quadro 6: Recurso/Capacidade da Empresa 03

Análise da Liderança e Gestão do Conhecimento
O recurso principal da empresa é a capacidade de desenvolver e comercializar produtos médicocardiológicos inovadores. A capacidade de inovação está sustentada no desenvolvimento de
produtos originais e de difícil emulação por seus concorrentes. Já a capacidade de
comercialização é sustentada pela rede de relacionamentos com médicos e representantes
comerciais desenvolvida pelo gestor ao longo dos anos de atuação neste mercado. Este recurso
não pode ser facilmente imitado por seus concorrentes, pois é produto da combinação de
conhecimentos e experiências idiossincráticas e protegidas por criptografia aplicada ao produto.
O gestor da empresa 03 adota a Liderança Transacional ao estabelecer uma relação com o
colaborador basicamente econômica, na qual o líder incentiva sua equipe por recompensas e
punições pelo desempenho, sendo seu foco na manutenção do controle direto das atividades da
organização. Este estilo de liderança se coaduna com as necessidades de controle e limitação
das informações críticas do negócio – a programação e criptografia de seus produtos. Ao
desenvolver sua Vantagem Competitiva Sustentável em seus recursos individuais –
conhecimento técnico e relacionamentos, o mesmo reduziu a importância das potenciais
contribuições que os colaboradores pudessem aportar ao negócio além do estrito cumprimento
de suas diretivas. Esta abordagem pode se manter eficaz se as condições que sustentam a
vantagem competitiva se mantiverem. Todavia torna reduzida a capacidade de observação das
mudanças no ambiente e limita as alternativas para o desenvolvimento de novos recursos.
A conversão de conhecimento mais relevante para a empresa 03 é a Socialização, como
apresentado no Quadro 7.
Modos de
conversão de
conhecimento

Rotinas de Gestão do Conhecimento
O colaborador só precisa do conhecimento que já possui, não
havendo espaço na carga horário diária para conversas, só nos
intervalos para almoço ou cafezinho.

Socialização

Quando o colaborador é contratado ele já deve saber executar
a tarefa para o qual foi requisitado, sendo desnecessário o uso
de guias ou manuais.
O líder atua a anos no mercado de produtos eletromédicos,
conhecendo de forma ampla as necessidades do mercado
cardiológico
O líder passou por experiências pessoais e familiares que
guiam as prioridades de desenvolvimento de produtos
cardiológicos.

Externalização

Não foram identificadas rotinas de externalização.

Combinação

Não foram identificadas rotinas de combinação.

Principal Aplicação

A socialização é
aplicada para
selecionar e contratar
colaboradores

A socialização é
aplicada como baliza
para o
desenvolvimento de
novos produtos.
Não foram
identificadas
aplicações de
externalização.
Não foram
identificadas
aplicações de
combinação.

O conhecimento do líder é atualizado por meio do Google,
feiras, exposições e congressos.
Internalização
O líder busca obter feedback com os médicos clientes,
buscando identificar o que pode ser melhorado nos produtos.
Nota: elaborado pelos autores.

A internalização é
aplicada para o líder
identificar tendências
do ambiente e obter
feedback.

Quadro 7: Modelo de conversão de conhecimento na Empresa 03

O modo de conversão do conhecimento mais relevante para a manutenção da vantagem
competitiva da empresa 03 - a capacidade de desenvolver comercializar produtos equipamentos
médico-cardiológicos inovadores - é a Socialização. É a partir da Socialização é que são
identificadas as oportunidades de desenvolvimento e inovação de produtos.
5 Considerações Finais
Este estudo teve como principal objetivo analisar a importância do papel do líder ao gerenciar
eficientemente o conhecimento, a fim de gerar vantagem competitiva. Por sua vez, este estudo
baseou-se em fundamentos teóricos, que deram suporte a esta pesquisa, sendo eles: (i) vantagem
competitiva, (ii) conhecimento tácito e (iii) liderança.
A população da pesquisa é representada por três empresas de pequeno porte, do setor de
eletromédicos, situadas em Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais, que é uma cidade conhecida
por ser um Polo Tecnológico e o Vale da Eletrônica brasileiro (SINDVEL, 2016).
Relacionando os conceitos abordados com as informações obtidas através das empresas,
conclui-se que o desenvolvimento de recursos estratégicos geradores de vantagens competitivas
são intrinsecamente relacionados com o tipo de liderança que as organizações possuem. Esta
liderança influencia a forma como o conhecimento é gerido e, a partir deste, como as
capacidades organizacionais são desenvolvidas para sustentar a vantagem competitiva
organizacional.
Cada perfil de líder pode promover ou limitar o desenvolvimento de novos recursos e novas
vantagens competitivas, por colmatarem como o conhecimento e as capacidades são
fomentadas nas rotinas da empresa.
A identificação dos modos de conversão de conhecimento mais relevantes para o
desenvolvimento de cada capacidade organizacional pode apoiar gestores na gestão das
vantagens competitivas de suas organizações.
Novos estudos podem investigar a relação entre os estilos de liderança e a emergência de novos
recursos estratégicos. Devido a pesquisa ter sido realizada em um número limitado de empresas
geograficamente coincidentes, seus resultados podem não ser plenamente generalizáveis.
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