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RESUMO 
 

Tavares, Herida Cristina. A importância da criação e transferência de conhecimento em 
incubadoras tecnológicas: o caso da Incubadora Tecnológica de Guarulhos. São Paulo, 2010. 
Dissertação (Mestrado), Programa de Estudos Pós- Graduação em Economia Política da PUC-
SP. 

 
 
O objetivo desta dissertação é analisar o processo de criação e a transferência de 

conhecimento em incubadoras tecnológicas de empresas, tendo em vista o processo de 
inovação. Desta forma, investigar quais são as fontes de conhecimento e qual o nível de 
geração e transferência de conhecimento relevante para a inovação na Incubadora 
Tecnológica de Guarulhos. Em especial, o trabalho propõe-se a analisar os modos de criação e 
transferência de conhecimento intraincubadora e interincubadora e se o ambiente da 
incubadora é favorável para a criação e transferência de conhecimento. O procedimento de 
pesquisa utilizado é uma pesquisa bibliográfica. Para aprofundar a investigação, um estudo de 
caso é também realizado, por meio da coleta de dados, no qual o principal gestor de cada 
empresa incubada responde um questionário semi-estruturado. Os resultados desse estudo, 
com suas limitações de tamanho de amostra, não têm validade estatística para a incubadora 
tecnológica de Guarulhos, em geral, mas evidencia que as fontes de conhecimento mais 
relevantes para o desenvolvimento de produtos ou processos inovativos das empresas 
incubadas são as redes formais de conhecimento. Outra conclusão é que o nível de 
transferência de conhecimento está diretamente ligado ao nível de interação das empresas 
com os demais agentes, seja dentro ou fora da incubadora. Desta forma, com relação à 
transferência de conhecimento intraincubadora verificou-se que o nível de interação é baixo. 
Na forma interincubadora também é baixo, com poucas empresas tendo algum tipo de acordo 
de cooperação com indústrias, universidades ou centros de pesquisa.  
 

Palavras-Chave: Inovações tecnológicas. Geração e transferência de conhecimento. 

Incubadora tecnológicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ABSTRACT 
 
 
Tavares, Herida Cristina. A importância da criação e transferência de conhecimento em 
incubadoras tecnológicas: o caso da Incubadora Tecnológica de Guarulhos. São Paulo, 2010. 
Dissertação (Mestrado), Programa de Estudos Pós- Graduação em Economia Política da PUC-
SP. 
 

The objective of this thesis is to analyze the process of creating and transferring 
knowledge in technological business incubators in view of the innovation process. Thus, to 
investigate what are the sources of knowledge and what level of generation and transfer of 
knowledge relevant to innovation in the Technology Incubator of Guarulhos. In particular, the 
work proposes to examine the modes of knowledge creation and transfer of intra and inter-
incubator and the incubator environment is favorable for the creation and transfer of 
knowledge. The research procedure used is a literature search. For further research, a case 
study is also conducted by means of data collection, in which the chief administrator of each 
incubated company answer a semi-structured questionnaire. The results of this study, with 
their limited sample size, have no statistical validity to the technology incubator of Guarulhos 
in general. But shows that formal networks of knowledge are the sources of knowledge more 
relevant to the development of innovative products or processes of the incubated companies. 
Another conclusion is that the level of knowledge transfer is directly linked to the level of 
interaction between enterprises and other agents, either within or outside the incubator. So, 
about knowledge transfer intra-incubator was found that the level of interaction is low. In an 
inter-incubator is also low, with few companies having some kind of agreement for 
cooperation with industry, universities or research centers. 
 
Keywords: Technological innovations. Generation and knowledge transfer. Technology 
Incubator. 
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INTRODUÇÃO 

 

A capacidade inovativa da empresa é fundamental para ela se manter competitiva e 

sobreviver no mercado. O nível de inovação tecnológica depende da criação e transferência de 

conhecimento, que por sua vez, envolve aprendizagem constante.  Com aprendizagem 

contínua, os melhoramentos tecnológicos nos produtos ou processos podem ser constantes. As 

empresas devem inovar continuamente para garantir produtos em estágios diferentes em seu 

ciclo de vida, para desta forma estarem ativas e competitivas no mercado. 

O conhecimento exerce papel fundamental no processo econômico, pois na empresa 

ele pode levar a uma eficiência maior no desenvolvimento de novos produtos e/ou processos. 

O conhecimento na empresa pode ser operacional ou tecnológico. O operacional é o 

conhecimento de como executar as tarefas diárias. O tecnológico está ligado a projetos na 

busca por inovações.  Assim, o conhecimento é um elemento fundamental para o sucesso da 

empresa. Por este motivo as empresas e o governo procuram criar um ambiente favorável à 

criação e transferência de conhecimento.  

Para haver transferência de conhecimento, precisa-se que primeiramente ele seja 

gerado, porém o processo para transferir o conhecimento gera novos conhecimentos. A 

informação e aprendizagem são necessárias para a dinâmica de criação do conhecimento e a 

forma que ocorre a interação social entre as pessoas, condiciona a transferência do 

conhecimento gerado.   Com a criação e transferência de conhecimento pode-se gerar 

inovações tecnológicas. Inovação para Schumpeter são novas combinações de conhecimento, 

que resultam em um novo produto, processo, mercado, nova fonte de matéria-prima ou nova 

estrutura de organização da empresa.  A inovação desloca para sempre o estado passado, 

assim destruindo incessantemente a estrutura velha. Este processo é chamado de destruição 

criativa, o qual destrói incessantemente a estrutura velha, criando incessantemente uma nova.  

Isso constitui o capitalismo e todas as empresas que desejam sobreviver devem se adaptar às 

novas estruturas.  Os autores neo-schumpeterianos enfatizam a inovação como condição 

necessária para a capacidade competitiva da empresa. Assim, o nível de inovação depende do 

nível de conhecimento que por sua vez depende do nível de aprendizagem. A aprendizagem é 

o principal processo da economia do conhecimento. 

 As empresas devem ter capacidades dinâmicas para adaptar-se, aprender ou renovar-

se. São estas capacidades que levam às vantagens competitivas.  Pois a concorrência tende a 

não ser determinada via preço, ela é via novos produtos, processos, via as inovações que 

eliminam empresas e até mercados inteiros. Assim, deixar de inovar equivale a morrer. Desta, 
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forma, a busca pela inovação causa uma competição dinâmica, que impulsiona as empresas a 

inovar constantemente. 

As fontes de geração de conhecimento para as empresas podem ser principalmente a 

aquisição, os recursos dirigidos, o aluguel e a rede conhecimento. As redes podem se 

manifestar de maneira formal e informal. As redes formais são as feiras e eventos que são 

locais favoráveis para a transferência de conhecimento. A própria transferência de 

conhecimento gera um novo conhecimento, tanto para a pessoa que o adquire, como também 

por meio da interação dos conhecimentos, aumentando o estoque geral de conhecimento. 

Assim, a tentativa de transferência de conhecimento faz com que conhecimentos velhos e 

novos, tácitos ou explícitos, acadêmicos ou industriais, interajam. Como conseqüência dessa 

interação um novo conhecimento é gerado. 

Alguns governos buscam estimular o desenvolvimento de novas tecnologias por meio 

de políticas de desenvolvimento industrial, procurando aumentar a interação dos principais 

agentes responsáveis pelas inovações. Estes agentes estão presentes nos setores industriais, de 

ensino e pesquisa. Uma forma de promover esta interação é por meio das incubadoras 

tecnológicas de empresas.  

Incubadora tecnológica de empresa é um ambiente que abriga empresas nascentes com 

base tecnológica, oferecendo apoio administrativo, operacional, participação em feiras e 

congressos, maior facilidade de intercâmbio com os setores empresarial, acadêmico e 

tecnológico, com o objetivo de estimular a criação e transferência de conhecimento voltada 

para as  inovações tecnológicas.   

As incubadoras tecnológicas no Brasil surgiram em 1985 no município de São Carlos 

em São Paulo. Atualmente, estima-se que no Brasil tenha-se mais de 400 incubadoras em 

operação, com mais de 6 mil empresas, empregando diretamente aproximadamente 26 mil 

pessoas e com faturamento anual em torno de R$ 2,8 bilhões. O estudo de uma incubadora 

específica possibilita maior entendimento dos fatores relevantes à inovação e permite estudos 

futuros de comparação com outras incubadoras. 

A inovação, além de depender do acúmulo e da geração de um novo conhecimento, 

tem como elemento fundamental a interação dos diferentes conhecimentos. A concentração 

geográfica e o objetivo em comum das empresas incubadas favorecem a interação dos 

conhecimentos entre as diferentes empresas. Interação que ajuda as empresas incubadas na 

solução de vários problemas no processo de criação da inovação tecnológica.  

A criação e transferência de conhecimento nas incubadoras tecnológicas de empresas 

são uma prerrogativa para seu bom funcionamento. O fluxo de conhecimento deve ser intenso 
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tanto na forma interincubadora como na intraincubadora.  A introdução no mercado de algum 

produto (bem ou serviço) ou processo tecnologicamente novo ou significativamente 

aperfeiçoado é o principal propósito da incubadora tecnológica e o fator primordial para a 

empresa se manter competitiva no mercado após sua graduação. 

 Esses processos de criação e transferência de conhecimento ocorrem muitas vezes por 

meio de redes informais, o que ajuda o processo de inovação, que é dinâmico e necessita da 

contribuição de diversos agentes e conhecimentos. A rede de indivíduos e empresas incubadas 

potencializa a criação e transferência de conhecimento nas incubadoras e os benefícios 

oferecidos pela incubadora atenuam a possibilidade de fracasso no empreendimento, 

mantendo assim o fluxo intenso de conhecimento tanto na forma interincubadora como na 

intraincubadora. 

O propósito central da dissertação é analisar o processo de criação e a transferência de 

conhecimento em incubadoras tecnológicas de empresas, tendo em vista o processo de 

inovação. Pretende-se investigar quais são as fontes de conhecimento e qual o nível de 

transferência de conhecimento relevante para a inovação tecnológica na Incubadora de 

Guarulhos. Para entender melhor este mecanismo, é necessário analisar outros pontos 

específicos. Em especial o trabalho propõe-se a analisar os modos de criação e transferência 

de conhecimento intraincubadora e interincubadora.  Desta forma, têm-se como objetivos 

específicos apontar a interação das empresas incubadas entre si e com outros agentes 

inovativos, como o setor industrial, de ensino, pesquisa e com a própria incubadora. Assim, 

pretendemos analisar se o ambiente da incubadora é favorável para a criação e transferência 

de conhecimento para a inovação. 

O procedimento de pesquisa utilizado inclui a pesquisa bibliográfica com base na 

literatura nacional e estrangeira sobre o assunto.  É utilizado um estudo de caso para melhor 

compreensão das questões pesquisadas. O mesmo é desenvolvido por meio da coleta de 

documentos, da aplicação de um questionário, de observações diretas.  O período de 

realização da pesquisa ocorreu entre abril de 2010 e agosto de 2010.  

Para a análise da importância da criação e transferência de conhecimento em 

incubadoras tecnológicas de empresas, foi feito um estudo do caso da Incubadora Tecnológica 

de Guarulhos. A escolha da incubadora de Guarulhos se dá pelo fato dela ser uma das mais 

novas do Estado de São Paulo, fundada em 2005 e já ser a segunda do Estado em volume de 

faturamento e no número de empresas incubadas. Ela foi premiada pela ANPROTEC no ano 

de 2009 como a Melhor Incubadora da Região Sudeste.  Em 2009, a incubadora tecnológica 



 16

de Guarulhos contava com 43 empresas incubadas, com faturamento de R$ 7.710 milhões, 24 

processos de patentes e 219 funcionários.  

A dissertação está organizada em três capítulos, além da introdução e conclusão. O 

primeiro capítulo traz a teoria sobre a criação e transferência de conhecimento os quais focam 

na inovação tecnológica. E foi subdividida em partes.  Na primeira parte apresentam-se as 

teorias da inovação e o papel que o conhecimento e a aprendizagem exercem na economia, 

com base na abordagem de Schumpeter e dos Neo-Schumpeterianos.  Em seguida, defini-se o 

conhecimento e sua natureza nas empresas, seus tipos e também os tipos de inovações e 

aprendizagem. Na terceira, a abordagem da criação e transferência de conhecimento nas 

empresas, com vistas à inovação tecnológica. Aqui, são apresentadas as fontes formais e 

informais de criação e transferência de conhecimento e os fatores que dificultam e facilitam 

este mecanismo.  

O segundo capítulo define o que é incubadora de empresa, seus principais objetivos, 

os tipos e os benefícios oferecidos.  Introduz a discussão sobre a transferência de 

conhecimento em incubadoras. Em seguida, delimita-se na experiência brasileira das 

incubadoras. Desta forma, explicitam-se a origem, a evolução e as características das 

incubadoras no Brasil. 

O terceiro capítulo trata-se do estudo de caso e está dividido em três partes. 

Primeiramente apresenta-se o panorama sócio-econômico do município de Guarulhos e as 

iniciativas para a geração de emprego e renda e o desenvolvimento tecnológico. No segundo 

momento, são apresentadas as características gerais da Incubadora Tecnológica de Guarulhos, 

como sua origem, histórico, evolução, objetivos, benefícios oferecidos, estrutura 

organizacional e critérios de seleção. A terceira parte traz a metodologia utilizada no estudo 

das empresas incubadas e das dificuldades enfrentadas durante a pesquisa de campo. Por fim, 

é apresentado o questionário integralmente, com suas perguntas e as respectivas respostas 

seguido da análise dos resultados. 
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1 CONHECIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA  

 

1.1 Teoria da inovação tecnológica e o papel do conhecimento 

 

As teorias econômicas de alguma forma tratam o conhecimento e inovação em seus 

modelos, seja implícita ou explicitamente. Segundo Penrose (1959, p. 77) “os economistas, 

obviamente sempre reconheceram o papel predominante que o conhecimento exerce no 

processo econômico”.  Corroborando com esta idéia Rosenberg afirma (2006, p. 19) que 

“naturalmente, nem todos os economistas ignoraram a inovação”. Para Freeman (2008, p. 

667), “em termos formais, quase todos os tipos de teoria econômica reconheciam que o 

progresso técnico era a mola mestra do crescimento econômico”.   Segundo Kon (2007), Fritz 

Machlup foi um dos primeiros estudiosos sobre o impacto do conhecimento na economia e no 

desenvolvimento econômico, ele é um dos criadores do pensamento sobre a economia do 

conhecimento (ou sobre a sociedade de conhecimento). 

A economia do conhecimento tem muitos aspectos importantes originadas na visão de 

Schumpeter e aperfeiçoados por autores neoschumpeterianos.  Schumpeter, em 1911, define 

como a força propulsora do capitalismo a busca pela inovação e o conhecimento como um 

fator importante na economia, definindo-o como subjetivo e dinâmico.  Os autores 

neoschumpeterianos enfatizam a idéia de inovar como uma condição necessária para 

desenvolver um país e sua capacidade competitiva.   A capacidade inovadora de um país ou 

empresa depende de aprendizagem constante, principalmente para desenvolver inovações 

tecnológicas. Para isso, o conhecimento não deve ter barreiras, segundo Davenport e Prusak 

(2003 p. 58), “quando o conhecimento flui livremente, seu valor potencial torna-se real”. 

Porém, segundo Pelaez e Szmrecsányi (2006, p. 122) para Schumpeter as patentes 

representam “um reconhecimento da importância social dos lucros nas economias 

capitalistas”. A produtividade da empresa e da economia pode aumentar se o conhecimento 

for aplicado, desta forma, resultando em inovações.  

O progresso técnico ou inovação tecnológica são constituídos de vários conhecimentos 

e se confunde com a história da civilização.  Schumpeter (1982, p. 48-49) chama as inovações 

de novas combinações e este conceito segundo ele engloba cinco casos: 

1) Introdução de um novo bem – ou seja, um bem com que os consumidores 
ainda não estiverem familiarizados – ou de uma nova qualidade de um bem. 
2) Introdução de um novo método de produção, ou seja, um método que 
ainda não tenha sido testado pela experiência no ramo próprio da indústria 
de transformação, que de modo algum precisa ser baseada numa descoberta 
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cientificamente nova, e pode consistir também em nova maneira de manejar 
comercialmente uma mercadoria. 3) Abertura de um novo mercado, ou seja, 
de um mercado em que o ramo particular da indústria de transformação do 
país em questão não tenha ainda entrado, quer esse mercado tenha existido 
antes ou não. 4) Conquista de uma nova fonte de oferta de matérias-primas 
ou de bens semimanufaturados, mais uma vez independentemente do fato 
de que essa fonte já existia ou teve que ser criada. 5) Estabelecimento de 
uma nova organização de qualquer indústria, como a criação de uma 
posição de monopólio ou a fragmentação de uma posição de monopólio. 
(SCHUMPETER, 1982, p. 48-49). 

 

Rosenberg (2006, p. 18) define progresso técnico como: “Tipos de conhecimento que 

tornam possível produzir, a partir de uma dada quantidade de recursos, (1) um maior volume 

de produto ou (2) um produto qualitativamente superior” 1.  Para Freeman (2008, p. 352) “a 

inovação é um processo de acoplamento2, este ocorre primeiro na mente de pessoas 

imaginativas”. Já para Pelaez e Szmrecsányi (2006, p. 112), o conceito de inovações 

tecnológicas “correspondem à aquisição, introdução e aproveitamento de novas tecnologias 

(conjuntos de conhecimentos técnicos) na produção e/ou distribuição de quaisquer bens ou 

serviços para o mercado”. Neste sentido, para Nelson e Winter (2005, p. 195): “Inovação 

técnica – a implementação de um esboço para um novo produto, ou de uma nova maneira de 

produzir um produto.”   

A teoria do desenvolvimento de Schumpeter analisa o capitalismo3 a partir de uma 

economia em equilíbrio, denominada de fluxo circular, com a introdução da inovação, este 

equilíbrio é perturbado. 

O desenvolvimento, no sentido em que o tomamos, é um fenômeno distinto, 
inteiramente estranho ao que pode ser observado no fluxo circular ou na 
tendência para o equilíbrio. É uma mudança espontânea e descontinua nos 
canais do fluxo, perturbação do equilíbrio, que altera e desloca para sempre 
o estado de equilíbrio previamente existente. (SCHUMPETER, 1982, p. 
47). 
 

                                                 
1  A maioria das definições de progresso técnico enfatiza apenas a questão da redução de custos.  “O progresso 
técnico é tratado normalmente como a introdução de novos processos que reduzem os custos de produção de um 
produto essencialmente inalterado”.  Estas definições ignoram os outros aspectos econômicos, como o 
aperfeiçoamento da qualidade do produto. “o aprimoramento de sua qualidade equivale a ignorar algo que pode 
muito bem ter sido a mais importante contribuição de longo prazo do progresso técnico ao bem-estar humano..” 
O aperfeiçoamento de produtos, geram bem-estar à população, não apenas pelo produto ser consumido por um 
valor inferior ao valor antes do progresso técnico, mas pelo avanço da sociedade em transportes, comunicações, 
medicina, fontes de energia entre outros (ROSENBERG, 2006, p. 18 e 19). 
 
2 O acoplamento segundo Freeman (2008) é definido como um evento que vincula o desenvolvimento na ciência 
básica com pesquisas avançadas tecnologicamente. 
3 Para Schumpeter (1984, p. 112) o capitalismo é um processo evolutivo. “ O aspecto essencial a captar é que, ao 
tratar do capitalismo estamos tratando de um processo evolutivo. Pode parecer estranho que alguém deixe de ver 
um fato tão óbvio.” 
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As inovações são introduzidas no mercado de maneira espontânea e descontínua e 

supondo que todos os problemas da introdução desta inovação já foram completamente 

resolvidos. Neste sentido, Pelaez e Szmrecsányi (2006, p. 117) afirmam que “o 

desenvolvimento econômico no capitalismo é descontínuo por definição, devido ao fato das 

inovações não se darem de forma regular através do tempo”.   Corroborando com esta idéia, 

Rosenberg (2006) afirma que Schumpeter enfatizou o papel central do progresso técnico no 

entendimento da dinâmica do crescimento da economia, por meio da instabilidade econômica, 

causada pela inovação que tem um impacto benéfico na economia, a chamada destruição 

criadora4.  Schumpeter (1984, p. 112-113) define destruição criadora, como:  

A abertura novos mercados, estrangeiros ou nacionais e as formas de 
desenvolvimento da organização da oficina de artesanato aos 
conglomerados como a U.S. Steel, ilustram o processo de mutação 
industrial - se me permitem o uso do termo biológico - que incessantemente 
revoluciona5 a estrutura econômica a partir de dentro, incessantemente 
destruindo a velha, incessantemente criando uma nova.  Esse processo de 
Destruição Criativa é o fato essencial acerca do capitalismo.  
(SCHUMPETER, 1984, p. 112-113, grifo do autor).  

 

Esta destruição criadora elimina antigos conhecimentos e produtos. Neste mesmo 

sentido, Nonaka e Takeuchi (1997) afirmam que o conhecimento é gerado6 depois que as 

pessoas “desaprendem” o conhecimento antigo. Desta forma, elas precisam estar abertas para 

aprender algo novo, pois no processo de destruição criativa, deve-se destruir a estrutura 

passada para criar algo novo. Neste sentido, Schumpeter (1982, p. 47, rodapé, grifo do autor) 

afirma “o tipo de mudança que emerge de dentro do sistema que desloca de tal modo o seu 

ponto de equilíbrio que o novo não pode ser alcançado a partir do antigo mediante 

passos infinitesimais.”.  

Assim, para Schumpeter a inovação não somente ajuda a entender o capitalismo, mas 

também o processo competitivo entre as organizações e seus impactos variados nos produtos e 

processos. Seus impactos podem ser segundo Rosenberg (2006, p. 21) “a abertura de um novo 

mercado, a aquisição de uma nova fonte de matérias-prima, ou a reorganização estrutural de 

                                                 
4  Algumas empresas fecham, devido a obsolescência de seus produtos ou processos  que foram substituídos por 
inovações. Segundo Cruz (1998, p. 443) “esta seria a destruição criadora, que é resultado algo benéfico para o 
sistema capitalista”. Para Pérez (2005, p. 67) “La noción schumpeteriana de ‘destrucción creadora’ expresa com 
propiedad los efectos de lãs innovaciones radicales”. 

 
5 Segundo Schumpeter (1984, p. 113, rodapé). “Essas revoluções não são estritamente incessantes; ocorrem em 
surtos distintos, separados uns dos outros por períodos de relativa calmaria. O processo como um todo, 
entretanto, funciona incessantemente, no sentido de que sempre existe ou revolução ou absorção dos resultados 
da resolução, o que, em conjunto, forma aquilo que se conhece como ciclos de negócios.” 
6 Freeman (2008) e Schumpeter (1984)  dizem que o novo conhecimento  pode também resultar de um acréscimo 
ao conhecimento anterior, chamando este processo de inovações incrementais. 
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um ramo industrial”. Neste sentido, Pelaez e Szmrecsányi (2006, p. 115) que afirmam que 

estas mudanças dentro da economia podem ser traduzidas no “aparecimento de novas 

mercadorias e/ou de novo usos para as mercadorias já existentes, ou então em novas maneiras 

de produzi-las e/ou de comercializá-las, através de novas combinações dos recursos 

disponíveis”. Corroborando com esta idéia Pérez (2005, p. 49) que afirma “Schumpeter 

entendió la innovación en nuevos productos, nuevos procesos o simplemente em nuevas 

maneras de hacer cosas, como La esencia misma del motor de crescimiento capitalista”.  

Para Schumpeter “ 

O impulso fundamental que inicia e mantém o movimento da máquina 
capitalista decorre dos novos bens de consumo, dos novos métodos de 
produção ou transporte, dos novos mercados, das novas formas de 
organização industrial que a empresa capitalista cria. (SCHUMPETER, 
1984, p.112). 

 

1.2  A idéia de “Economia do conhecimento” e a importância econômica da 

aprendizagem 

 

Peter Drucker, Alvin Toffler, James Brian Quinn e Robert Reich, referem-se à 

importância do conhecimento na economia como a “sociedade do conhecimento”. Drucker 

(1993 apud NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p. 5) afirma que:  

na nova economia, o conhecimento não é apenas mais um recurso, ao lado 
dos tradicionais fatores de produção – trabalho, capital, terra – mas sim o 
único recurso significativo atualmente. Ele afirma que o fato de o 
conhecimento ter se tornado o recurso, muito mais do que apenas um 
recurso, é o que torna singular a nova sociedade. (DRUCKER, 1993 apud 
NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p. 5). 

 

Kon (2007, p. 2) compartilha desta idéia do conhecimento representar na economia cada vez 

mais um fator de produção, sendo “imprescindível no processo produtivo, determinando o 

grau de produtividade do trabalho e do capital“.  Dowbor (2008, p. 48) destaca o papel do 

recurso conhecimento, afirmando que ele é “um capital econômico de primeira linha”.  Para 

Nelson e Winter (2005, p. 99), o conhecimento “eleva a produtividade de outros insumos.” Já 

Toffer (1994) afirma que o conhecimento é a chave para a mudança do poder, por este motivo 

que a busca pelo conhecimento e o controle dele é tão conflitante, devido a este poder dos 

possuidores dele. Nonaka e Takeuchi (1997, p. 6) confirmam a visão de Toffer, afirmam que 

“o futuro pertence às pessoas que detêm conhecimento”.   

Segundo Davenport e Prusak (2003, p. 179), dado a importância do conhecimento, as 

empresas e os países buscam criar um ambiente propício para a geração e transferência de 
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conhecimento com “objetivo [de] medir ou melhorar o valor do capital de conhecimento7“. O 

processo de produção das empresas possui de forma crescente a agregação de conhecimento, 

segundo Quinn (1992) o poder econômico e de produção que o conhecimento agrega à 

empresa é até mais importante que qualquer outro ativo imobilizado8. Desta forma, o valor da 

maioria dos produtos e serviços é composto por fatores intangíveis baseados no 

conhecimento.  Corroborando com está idéia Davenport e Prusak (2003, p. 179) afirmam que 

“[o conhecimento é] um ativo tão real quanto qualquer outro que aparece em seus balanços”. 

Assim, para Lastres e Cassiolato (2003), o padrão de acumulação na economia do 

conhecimento depende menos de recursos tangíveis e mais dos recursos intangíveis.  

O nível de inovação tecnológica depende da geração de conhecimento, que por sua vez, 

envolve uma significativa dimensão de aprendizado. Rosenberg (2006 p. 185) argumenta que 

“é possível olhar para a inovação tecnológica como um processo de aprendizagem – de fato, 

como vários processos de aprendizagem distintos”.  Desta forma, a educação é fundamental 

para dar condições para que os indivíduos consigam refletir e questionar a informação 

recebida: “o conhecimento implica que o receptor da informação tenha uma base de referência 

que lhe permita decodificá-la para utilizá-la.” (KON, 2007, p.6). A inovação depende da 

educação, não apenas para que o indivíduo consiga decodificar a informação, mas também 

para que ele se qualifique para utilizar a nova tecnologia, “desta forma, o aprendizado é o 

principal processo desta nova economia” (LASTRES, 2000, p. 16). Neste sentido, Weber 

(1993, p. 27) afirma que “a nova economia não está na tecnologia, seja ela o microchip ou a 

rede mundial de telecomunicações. Está na mente humana”. Assim, em uma economia global 

com constantes crises e com diversas mudanças tecnológicas, a aprendizagem constante 

torna-se fundamental, tanto para os indivíduos como para as empresas, porém o ponto de 

partida da aprendizagem está no indivíduo.  

Para Schumpeter (1982, p. 54-55), empresário9 é o indivíduo que realiza combinações 

novas de produção, ou seja, empreendimentos. “A realização de combinações novas é que 

constitui o empresário, não é necessário que ele esteja permanentemente vinculado a uma 

empresa”. Desta forma, empresário são todos os indivíduos que exerçam esta função, podendo 

ser apenas “empregados ‘dependentes’ de uma companhia”. Por outro lado, não são 

                                                 
7 O valor do capital conhecimento pode ser medido por meio do número de patentes. 
8 Os ativos imobilizados são a terra, as instalações e os equipamentos da empresa.  
9 Para Schumpeter empresário é diferente de capitalista. Os capitalistas são visto como possuidores do dinheiro e 
os bens materiais. O empresário para Schumpeter é um homem preparado, heróico e corajoso, que se aventura 
sem calcular os riscos, pois segundo Schumpeter (1982, p. 92) “o empresário nunca é aquele que corre o risco” 
pois quem concede o crédito é que sofre as conseqüências se a empresa fracassar  (SCHUMPETER, 1982). 
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considerados empresários, proprietários de empresas que não exerçam estas combinações 

novas, ou seja, inovações.  Neste sentido, Schumpeter (1982, p. 56) afirma: 

Alguém só é um empresário quando efetivamente ‘levar a cabo novas 
combinações’, e perde esse caráter assim que tiver montado o seu negócio, 
quando dedicar-se a dirigi-lo. Como ser um empresário não é uma profissão 
nem em geral uma condição duradoura, os empresários não formam uma 
classe social no sentido técnico, como por exemplo, o fazem os 
proprietários de terra, os capitalistas ou os trabalhadores. (SCHUMPETER, 
1982, p. 56). 

 

Corroborando com esta idéia, Pelaez e Szmrecsányi (2006, p. 116) afirmam “um 

indivíduo qualquer só se torna e/ou só continua empresário quando e enquanto estiver 

inovando – ou seja, introduzindo e/ou consolidando novos produtos, novas formas de produzir 

e de comercializar.” Para Nelson e Winter (2005, p. 143) homens de negócio são aqueles com 

forte conhecimento tácito:  

um homem de negócios experiente que age à procura de ganho pecuniário é 
um indivíduo que está exercitando uma habilidade complexa. Como ocorre 
com qualquer habilidade desse tipo, a busca de ganho é baseada em 
conhecimento tácito sobre as condições relevantes e envolve uma 
consciência bastante subsidiaria de muitos detalhes dos procedimentos que 
estão sendo seguidos. (NELSON; WINTER, 2005, p. 143). 

 

Para Freeman (2008, p. 344), “inventores-empresários desempenharam um papel-

chave no processo inovativo”. Assim, o empresário é o principal agente das inovações, por 

isso a importância da aprendizagem.  

A aprendizagem não deve ser resumida apenas como a formação acadêmica, 

Davenport e Prusak (2003, p. 66) alertam que “conhecimento e talento não são sinônimos de 

formação acadêmica”, pois pessoas possuidoras de conhecimento estão em todos os níveis 

hierárquicos e classes, pois a troca de conhecimento não respeita hierarquia, aliás, ela as 

rompe.  A hierarquia na troca de conhecimento é oscilante e é baseada em quem sabe o que e 

na utilidade que aquele conhecimento tem naquele momento.  A aprendizagem pode ser no 

sentido de buscar uma informação precisa ou para a resolução de um problema específico, a 

outra forma é para mudar algum processo ou produto novo, ou seja, realizar uma inovação 

(SENGE, 1993). Como Schumpeter, os autores Stalk, Evan e Shulman (1992 apud NONAKA; 

TAKEUCHI, 1997) também afirmam que a economia é dinâmica e nesta economia dinâmica, a 

aprendizagem contínua é fundamental para a adaptação às novas situações que o mercado 

impõe às empresas. Com a aprendizagem constante, as empresas ficam com mais facilidade 

para enxergar as inovações e realizá-las.  Segundo Stalk, Evan e Shulman (1992, p. 62 apud 

NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p. 55), quando a economia era considerada relativamente 
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estática, com produtos duráveis e padronizados, concorrentes identificados, mercados bem 

definidos entre outros, as estratégias das empresas também poderiam ser. Mas como a 

economia está cada vez mais dinâmica, necessita-se de respostas rápidas e aprendizagem 

constante das empresas. Nelson e Winter (2005), ao analisar esta natureza dinâmica da 

economia, desenvolveram o conceito de capacidades dinâmicas, que é a capacidade da pessoa 

ou da empresa em adaptar-se, aprender e de renovar-se.  Estas capacidades dinâmicas podem 

gerar vantagens competitivas, pois são formadas pelo conhecimento acumulado pela empresa 

e pelas habilidades individuais. As capacidades situam-se entre os objetivos perseguidos e os 

resultados obtidos.  Para Stalk, Evan e Shulman (1992 apud NONAKA; TAKEUCHI, 1997), 

estas capacidades das pessoas e das empresas são os fatores que as levam ao sucesso 

competitivo.   

 

1.3 Conhecimento, concorrência e competitividade 

 
Na economia do conhecimento a capacidade do indivíduo, da empresa e do país de ter 

acesso, aprender, acumular e usar o conhecimento define o grau de competitividade. Desta 

forma, a capacidade inovadora é fundamental para a empresa se manter competitiva. Para 

Schumpeter (1982, p. 49), a capacidade de inovação contínua das empresas e de desenvolver 

suas capacidades de aprendizado para inovações por meio de mudanças nas estruturas 

produtivas são fatores fundamentais para as empresas mais competitivas.  “Combinações 

novas significam a eliminação das antigas pela concorrência.” Assim, o conhecimento possui 

papel central e estratégico, não apenas para a competitividade, mas para a própria 

sobrevivência10 dos indivíduos, das organizações e dos países, sendo assim fundamental para 

o sucesso das empresas. (DAVENPORT; PRUSAK, 2003; LASTRES, 2000).  Neste sentido, 

Cruz (1988, p. 435) afirma que “a competição [...] não se limita a preços (como vêem os 

neoclássicos), mas envolve aspectos qualitativos. O processo se dá no tempo, com o 

surgimento, crescimento, maturação e declínio de empresas e setores”.  Corroborando com 

esta idéia, Pelaez e Szmrecsányi (2006, p. 125) afirmam: 

Esta concorrência [...] não se dá predominantemente por meio dos preços de 
oferta, mas gira em torno de outras variáveis como a qualidade dos 
produtos, as estratégias de comercialização e, principalmente, em torno da 
competição entre o novo e o velho, entre as inovações e os produtos e 
processos que elas pretendem substituir. (PELAEZ; SZMRECSÁNYI, 
2006, p. 125). 

                                                 
10   Para Schumpeter (1982) a concorrência explica o processo de ascensão  social e economicamente das 
famílias e indivíduos.   
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Neste mesmo sentido, Schumpeter (1984, p. 114) afirma que a concorrência não é algo 

definido pela guerra de preços, mas algo mais profundo que define novos setores e a 

sobrevivência da empresa. Desta forma, ele define concorrência da seguinte forma: 

 

as concorrências de qualidade e do esforço de vendas são admitidas nos  
sagrados recintos da teoria, a variável preço é desalojada de sua posição 
dominante.  Entretanto, a atenção ainda é praticamente monopolizada pela 
concorrência dentro de um padrão rígido de condições invariantes, em 
particular, métodos de produção e formas de organização industrial. Mas, na 
realidade capitalista, diferentemente de sua descrição de livro-texto, não é 
esse tipo de concorrência que conta, mas a concorrência através de novas 
mercadorias, novas tecnologias, novas fontes de oferta, o novo tipo de 
organização (a grande unidade de controle em larga escala) - concorrência 
que comanda uma vantagem decisiva de custo ou qualidade e que atinge a 
fímbria dos lucros e das produções das firmas existentes, mas suas 
fundações e suas próprias vidas. (SCHUMPETER, 1984, p. 114, grifo 
nosso). 
 

Desta forma, a concorrência ocorre devido à ameaça da perda de mercado. Para Kon, 

(2007, p.8) “a inovação tem papel estratégico, como geradora de instrumentos para a 

ampliação da competitividade das firmas”. Corroborando desta idéia, Baêta (1999a, p. 24) 

afirma “inovação é hoje a palavra-chave das empresas, diante do imperativo de se tornarem 

mais competitivas.” Neste sentido, para aumentar a competitividade muitas empresas buscam 

constantemente aumentar o seu estoque de conhecimento. 

A essencialidade do conhecimento e inovação, como fator preponderante na 

competitividade, segundo Baêta (1999a, p. 23 e 24) “vem obrigando o setor produtivo a 

mudar sua postura com relação aos resultados de pesquisa das universidades e centros de 

pesquisa e desenvolvimentos (P&D)”. Desta forma, segundo Freeman (2008, p. 354 e 457) as 

empresas para sobreviver devem inovar constantemente para ter produtos em estágios 

diferentes nos ciclos de vida, assim terão alguns produtos próximos do obsoletismo enquanto 

outros estão sendo lançados. Porém o autor alerta: “Algumas empresas podem até preferir 

desaparecer a ter que inovar [...] deixar de inovar equivale a morrer. Algumas firmas de fato 

escolhem morrer”. Corroborando com esta idéia Davenport e Prusak (2003, p. 76) afirmam: 

“Adaptação ou morte é o seu destino, e, portanto eles se adaptam e evoluem”. Contrariando 

esta idéia, a empresa pode decidir não substituir um equipamento indivisível e durável, 

perdendo assim competitividade. Para Nelson e Winter (2005, p. 186) “se a firma for incapaz 

de realizar essa substituição, pode simplesmente encolher e continuar mais ou menos como 

antes, mas numa escala mais reduzida.”. Desta forma, a empresa deve se adaptar ao que está 

ocorrendo no mercado, devido do mercado estar em constante mutação, sempre com novos 
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concorrentes, produtos, tecnologias e mudanças sociais e das preferências do consumidor, 

assim as empresas que ainda estiverem deslumbradas com o sucesso passado e não 

perceberem estas mudanças estarão totalmente vulneráveis e se não optarem por não se 

adaptar a estas mudanças certamente fracassarão. Nonaka e Takeuchi (1997) apóiam que é de 

extrema importância aprimorar constantemente o conhecimento, porque para eles o 

conhecimento é perecível no sentido de que:  

as organizações não podem se tornar complacentes com o conhecimento 
hoje, já que [novos] tipos de conhecimento serão necessários à medida que 
ocorrem mudança no ambiente competitivo [...] essa habilidade de criar 
continuamente o novo conhecimento transforma-se em fonte de 
competitividade na sociedade do conhecimento. (NONAKA; TAKEUCHI, 
1997, p. 106). 

 

 Rosenberg (2006) aborda esta questão da competitividade chamando de expectativas 

de mudança tecnológica, que além de determinar a competitividade define as características 

da inovação, como por exemplo, produzir um novo produto com custo e qualidade menores. 

Para o autor: “As expectativas de mudanças tecnológicas futuras podem ter o efeito não de 

postergar a inovação, mas de determinar algumas das características específicas da inovação”. 

(ROSENBERG, 2006, p. 170). Por causa da expectativa de mudanças tecnológicas futuras, os 

melhoramentos nas inovações de produtos passam a ser contínuas e o ciclo de vida do produto 

é mais curto. Desta forma, a empresa deve exercer um papel duplo para se manter no mercado 

competitiva, ela deve persuadir o comprador que este mercado não terá grandes 

aperfeiçoamentos e ao mesmo tempo deve estar buscando inovações. Conforme Passer (1953 

apud ROSENBERG, 2006, p. 174), a empresa deve “manter sua posição competitiva e [...] 

empurrar os produtos existentes para a obsolescência”. Para Freeman (2008, p. 351), “um 

forte P&D interno pode permitir que a firma converta este conhecimento em vantagem 

competitiva.” Pois, empresa que pesquisa se atualiza e consegue identificar a insatisfação dos 

consumidores ou mercados potenciais, assim aperfeiçoando produtos e processos. 

Outro motivo para o processo de inovação ser contínuo é devido à velocidade das 

mudanças na economia, que alteram os gostos, os processos e o modo de produção. Nonaka e 

Takeuchi (1997, p.4) afirmam que “a inovação contínua, por sua vez, leva a vantagens 

competitivas”. As inovações, porém, não são apenas para ajustar as empresas conforme as 

mudanças da economia e das preferências do consumidor, mas também para melhorar e 

aperfeiçoar o produto ou o processo. Desta forma, a busca pela inovação causa uma 

competição dinâmica, que impulsiona as empresas a inovar seja em seus produtos ou em seus 

processos. Desta inovação, provêm os lucros extraordinários, mais tarde estes lucros limitam-
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se à ganhos de capital, acrescidos das rendas proporcionadas pelo monopólio ou oligopólio do 

seu novo produto ou processo. (KON, 2007 p. 9; PELAEZ, SZMRECSANYI, 2006, p. 128 e 

129). Segundo, Schumpeter (1982, p. 104):  

a destruição pela concorrência de negócios antigos [...] também ameaça o 
empresário [...] Isso não acontece apenas porque todos os lucros individuais 
se esgotam, não tolerando o mecanismo concorrencial nenhum valor 
excedente permanente, mas, antes aniquilando-os exatamente por meio 
desse estímulo da luta pelo lucro que é a força propulsora do mecanismo. 
(SCHUMPETER, 1982, p. 104). 

  

 Esta luta pelo lucro, além de ser a força propulsora do capitalismo, é o próprio 

processo evolucionário, segundo Nelson e Winter (2005, p. 202): “À medida que tal 

padronização persiste ao longo do tempo e têm implicações na lucratividade e no crescimento, 

ela faz parte do mecanismo genético subjacente ao processo evolucionário.” 

Para aumentar a competitividade das empresas nacionais, os governos cada vez mais 

buscam programas para fomentar o desenvolvimento de tecnologias, por meio da: 

implementação de políticas de desenvolvimento industrial com o intuito de 
promover e fortalecer as mais diferentes formas de interação entre os 
diversos agentes responsáveis pela inovação tecnológica. As formulações 
destas políticas devem envolver o setor industrial, o setor de ensino e 
pesquisa e o governo, em articulações com outros agentes que possam 
contribuir para a aprendizagem das empresas, o fortalecimento da sua 
capacitação tecnológica e o conseqüente aumento da competitividade. 
(VASCONCELOS, 2000, p.16, grifo nosso). 

 

Políticas do governo para estimular a inovação por meio do fortalecimento da 

capacidade de aprendizagem dos indivíduos são fundamentais para a economia do 

conhecimento, pois o desenvolvimento de novas tecnologias depende do nível de 

aprendizagem11.  Neste sentido, Freeman (2008, p. 637) afirma: 

algum apoio público para as atividades de pesquisa básica realmente provou 
ser essencial, inclusive nos países menos desenvolvidos, cujas principais 
preocupações estão voltadas para a importação, a imitação, a assimilação e 
o aprimoramento das tecnologias já disponíveis no exterior. (FREEMAN, 
2008, p. 637). 

 

O apoio público é essencial, pois os empresários precisam de um ambiente favorável 

para desenvolver suas pesquisas, segundo Freeman (2008) os empresários: 

desempenharam um papel-chave no processo inovativo (pelo menos nos 
estágios iniciais), esses indivíduos foram normalmente cientistas ou 
engenheiros que dispunham de infraestrutura e recursos para realizar 
trabalhos sustentados de pesquisa e desenvolvimento [...] Alguns deles 

                                                 
11 Isso não ocorre em todos os casos, mas em uma grande maioria. 



 27

usaram laboratórios universitários ou governamentais para fazer os seus 
trabalhos. (FREEMAN, 2008, p. 344). 

 

Uma forma de o governo estimular a interação do setor industrial com as instituições 

de pesquisa e ensino são as incubadoras de empresas12, principalmente as de base 

tecnológica13 que tem como objetivo principal desenvolver novas tecnologias.  

 

1.4  Natureza do conhecimento nas organizações  

 

A natureza do conhecimento na empresa pode ser dividida em: conhecimento 

operacional específico ou conhecimento tecnológico. O primeiro caso significa o 

conhecimento “de um modo de fazer as coisas”, já o conhecimento tecnológico pode estar nos 

projetos (nos livros ou manuais) e na mente dos funcionários ligados diretamente á tecnologia 

(por exemplo, engenheiros) (NELSON; WINTER, 2005). A natureza do conhecimento nas 

empresas, às vezes, é confundida com os dados e as informações, mas não se deve confundir o 

conhecimento com dados ou informações, para Davenport e Prusak (2003) a diferença entre 

os termos é uma questão de grau, porém eles ressaltam: “conhecimento não é dado nem 

informação, embora esteja relacionado com ambos”. (DAVENPORT; PRUSAK, 2003, p. 1).  

A distinção destes termos é de extrema importância para a geração de conhecimento nas 

empresas e na sociedade.  

A definição de dados para Davenport e Prusak (2003, p. 2) “são um conjunto de fatos 

distintos e objetivos, relativos a eventos [...] dados são utilitariamente descritos como 

registros estruturados de transações”. Os dados por si só não revelam os fatos, para Drucker 

(1994) eles têm pouca relevância.  A importância dos dados está em extrair algum significado 

deles, pois eles “são a matéria-prima essencial para a criação da informação.” 

(DAVENPORT; PRUSAK, 2003, p.3).  

Davenport e Prusak (2003) definem informação como uma mensagem com dados que 

fazem algum sentido. Como toda mensagem ela tem um emitente e um receptor, porém não 

necessariamente a informação tem algum sentido ou importância para o receptor, pois a 

informação não tem a finalidade de mudar um julgamento ou comportamento.  

Segundo Nonaka e Takeuchi (1997, p. 63), o ponto de semelhança entre o 

conhecimento e a informação é quando esta informação adquiri significado para o receptor. 

Neste sentido, os autores afirmam que “a informação proporciona um novo ponto de vista 

                                                 
12 Ver capítulo 2. 
13 Ver seção 2.3. 
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para a interpretação de eventos ou objetos”. Para Machlup (1983), a informação traz algum 

significado para algo que antes não era visível ao indivíduo, por este motivo a informação é 

essencial para construir o conhecimento. Neste sentido, Freeman (2008, p. 68) afirma que “é a 

conversão dessas informações em novos conhecimentos de produtos e processos que passa a 

ser a sua característica mais importante.” Com idéia semelhante, Dretske (1981, p. 44) afirma 

que “a informação é um produto capaz de gerar conhecimento”. Mas Nelson e Winter (2005, 

p. 106) alertam “nem toda informação disponível será totalmente explorada na hora da 

decisão.” Desta forma, nem toda informação gera conhecimento, pois ela pode ser do tipo 

sintática (medida pelo volume de informações) ou semântica (medida pelo significado).  

Nonaka e Takeuchi (1997, p. 64) argumentam que a informação sintática “é insensível à 

criação de novos conhecimentos a partir do mar caótico e equívoco de informações”.  Neste 

sentido, Freeman (1995 apud LASTRES; FERRAZ, 1999, p. 51) enfatiza a diferença entre a 

informação e o conhecimento, alertando que “uma sociedade intensiva em informação, sem 

conhecimento ou capacidade de aprender, seria caótica e ingovernável”. Porém não somente o 

excesso de informação é prejudicial, Ésquilo (apud DAVENPORT; PRUSAK, 2003, p. 8) 

chamou atenção para o acúmulo de conhecimento sem utilidade ”Sábio não é aquele que 

conhece muitas coisas, mas o que conhece coisas úteis.” Desta forma, o aspecto semântico da 

informação que é importante para a geração do conhecimento.  

Nelson e Winter (2005, p.107) afirmam que erros no processamento e nas 

interpretações das informações podem levar a empresa ao fracasso. Esses erros podem ser 

causados pela limitação do tempo, dos canais de comunicação e de assistência para tarefas de 

organização, análise e reflexão sobre a informação disponível, segundo os autores: “Às vezes, 

sinais extremamente ‘óbvios’ e enfáticos perdem-se no ruído, como resultado dessas 

limitações.” As empresas buscam maximizar seus lucros reconhecendo a existência do custo 

de informação, mas os modelos de maximização não agregam este problema da racionalidade 

limitada que “impõe um trade - off entre aptidão e escolha deliberada.” (NELSON;WINTER, 

2005, p. 191).  

Davenport e Prusak (2003) oferecem uma definição de conhecimento pragmática e 

funcional, expressando as características que segundo eles tornam o conhecimento valioso. 

Conhecimento é uma mistura fluída de experiência condensada, valores, 
informação contextual e insight experimentado, a qual proporciona uma 
estrutura para a avaliação e incorporação de novas experiências e 
informações. Ele tem origem e é aplicado na mente dos conhecedores. Nas 
organizações, ele costuma estar embutido não só em documentos ou 
repositórios, mas também em rotinas, processos, práticas e normas 
organizacionais. (DAVENPORT; PRUSAK, 2003, p. 6). 
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  Neste sentido, Nonaka e Takeuchi (1997, p. 63) compartilham a idéia de o 

conhecimento ser valioso pelo fato dele estar essencialmente relacionado com a ação humana, 

eles afirmam “conhecimento é função de uma atitude, perspectiva ou intenção específica”. 

Desta forma, o conhecimento tem haver com crenças e compromissos, que determinam as 

ações dos indivíduos, diferentemente da informação, que apenas informa.   Nesse sentido, 

Dretske (1981, p. 86) afirma: “O conhecimento é identificado com a crença produzida (ou 

sustentada) pela informação”. Compartilhando desta idéia Davenport e Prusak (2003, p. 13) 

afirmam que as crenças e os valores “exercem forte impacto sobre o conhecimento” 14 por 

isso são importantes ao conhecimento, pois pessoas com valores diferentes vêem, absorvem e 

concluem coisas diferentes e organizam seu conhecimento também de forma diferente. Para 

Davenport e Prusak (2003, p. 13), “o poder do conhecimento de organizar, selecionar, 

aprender e julgar provém de valores e crenças tanto quanto da informação e da lógica.”  

Na visão dos evolucionistas as empresas funcionam de acordo com suas rotinas. Neste 

sentido, Nelson e Winter (2005, p. 153) afirmam que o conhecimento reside na memória da 

empresa, eles propõe que a memória da organização seja a rotina da própria empresa “a 

rotinização das atividades de uma organização constitui a forma mais importante de 

estocagem do conhecimento específico da organização”. Desta forma, cada indivíduo deve 

conhecer muito bem seus ofícios15 que são determinados pela rotina e principalmente ter a 

capacidade de interpretar as informações organizacionais, pois segundo Nelson e Winter 

(2005, p.160):  

As interpretações que os membros dão às mensagens são os mecanismos 
que selecionam, dentro de um vasto conjunto de possibilidades consistentes 
com o rol de repertórios dos membros, uma coleção de desempenhos dos 
membros individuais que constituem verdadeiramente um desempenho 
produtivo para a organização como um todo. Se a descrição apresentada for 
válida, as habilidades, a organização e a tecnologia estão intimamente 
interligadas numa rotina funcional. (NELSON; WINTER, 2005, p. 160). 

 

 O conhecimento da empresa é a sua própria rotina, desta forma, atividades que são 

exercidas com grandes intervalos de tempo, como um ano ou mais, tendem a enferrujar ou 

perder este conhecimento organizacional. Segundo Nelson e Winter (2005, p. 164) “o 

fenômeno da perda de memória, ou de enferrujamento crescente ao longo do tempo, é 

                                                 
14
 Por exemplo, muitos estudos na área de biológicas têm forte interferência dos valores e crenças da sociedade 

que impedem algumas pesquisas. No ambiente das empresas a influência ocorre porque as empresas são 
formadas por pessoas que inevitavelmente são influenciadas pelos seus valores e crenças em seus atos e decisões 
(DAVENPORT; PRUSAK, 2003). 
15 Esses ofícios podem ser transmitidos ao indivíduo através de: Diretrizes, comunicados, alterações no ambiente 
de trabalho (por exemplo, na linha de montagem de carros) (NELSON; WINTER, 2005). 
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importante, em particular no caso de componentes tácitos de alta habilidade.” Desta forma, “a 

rotina da organização, considerada abstratamente como ‘modo de fazer as coisas’, é uma 

ordem que só pode persistir se for imposta a um conjunto específico de recursos em contínua 

mutação.” (NELSON; WINTER, 2005, p. 172). Desta forma, para Nelson e Winter (2005, p. 

161)  

A informação na verdade é guardada principalmente nas memórias dos 
membros da organização, onde reside todo o conhecimento, articulável e 
tácito, representando suas habilidades e rotinas individuais, a competência 
generalizada de linguagem e o domínio específico do dialeto da 
organização, e, acima de tudo, as associações que ligam as mensagens que 
entram a desempenhos específicos que as mensagens solicitam. Tendo em 
vista que as memórias dos membros individuais guardam de fato a 
informação requerida para a execução das rotinas da organização, há uma 
verdade substancial na proposição de que o conhecimento possuído por uma 
organização é redutível ao conhecimento de seus membros individuais. 
(NELSON; WINTER, 2005, p. 161). 

 

De forma mais geral o conhecimento se distingue16 dos dados e das informações, 

devido a sua complexidade, pois ele contém discernimento, que está sempre evoluindo e 

interagindo com a realidade. Um conhecimento que não evolui segundo Davenport e Prusak 

(2003) se torna uma opinião ou dogma.  Apesar desta distinção entre conhecimento, dados e 

informação, existe um elo que os liga. Este elo é a cadeia de derivações17, pois o 

conhecimento deriva da informação e como foi visto anteriormente a informação deriva dos 

dados.  

Assim, a transformação da informação em conhecimento ocorre por meio da: 

comparação (a comparação das informações com outras situações conhecidas) conseqüências 

(quais as conseqüências destas informações para a tomada de decisão);conexões (a conexão 

entre o novo conhecimento e o conhecimento existente); conversação (a opinião das outras 

pessoas sobre esta informação). 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Ao contrário dos autores Davenport e Prusak (2003), Toffler (1994) não distingui dados, conhecimento e 
informação, ele utiliza qualquer uma destas palavras para se referir ao conhecimento. 
 
17 Conforme a cadeia, o conhecimento também pode se movimentar para baixo nesta cadeia, voltando a ser 
informação ou até mesmo um dado. Chama-se este processo de “dês-conhecimento” ou reversão do 
conhecimento. 
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1.5 Tipos de conhecimento, tipos de inovação e tipos de aprendizagem 

 

As mudanças no mercado e na tecnologia obrigam as empresas, que desejam 

sobreviver no mercado, a ter uma rotina inovativa e com geração de conhecimento.  Para 

tanto, é necessário certo nível de aprendizagem.  

 

1.5.1 Tipos de conhecimento 

 

O desafio de transferir o conhecimento18 depende do tipo de conhecimento, ou seja, do 

componente mais preponderante no conhecimento que se deseja que seja transferido. O 

conhecimento tem alguns componentes básicos além dos valores e crenças19 como a 

experiência, a verdade, o discernimento e as normas práticas. O componente experiência é 

construído ao longo do tempo, por meio das informações absorvidas dos cursos, livros e 

também do aprendizado informal. O principal benefício da experiência segundo os autores é a 

perspectiva histórica, pois por meio dela pode-se entender situações novas e: 

Pode [-se] fazer inter-relações entre aquilo que está acontecendo agora e 
aquilo que antes aconteceu. [...] A experiência transforma as idéias sobre o 
que deve acontecer em conhecimento daquilo que efetivamente acontece. 
(DAVENPORT; PRUSAK, 2003, p. 9).  
 

O componente verdade se baseia na idéia de o conhecimento possuir uma verdade 

fundamental ou conhecimento da vida real, que significa saber o que realmente funciona ou 

não. Neste sentido, um conhecimento na prática pode ser mais valioso do que um 

conhecimento teórico.  O conhecimento contém discernimento, pois com conhecimento a 

pessoa é capaz de julgar uma nova informação, desta forma aprimorando-o constantemente. 

As normas práticas são guias flexíveis para o desenvolvimento do conhecimento, por meio de 

tentativas e erros. Estas normas funcionam como um atalho de solução para problemas 

semelhantes a outros do passado, desta forma o conhecimento adquire velocidade, pois a cada 

novo problema o conhecedor não inicia uma busca por soluções do zero.   

Estes componentes básicos do conhecimento estão embutidos nos dois tipos de 

conhecimento: O explícito e o tácito20.  Segundo Polányi (1966, p. 4), o conhecimento que é 

expresso em palavras representa a ponta do iceberg do conjunto de conhecimentos de uma 

                                                 
18 Veremos na seção 1.6. 
19 Vimos na seção anterior. 
20 Também chamado de conhecimento complexo, implícito e subjetivo. (DAVENPORT E PRUSAK, 2003) 
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pessoa, pois para ele “sabemos mais do que podemos dizer” 21.      Desta forma, Polányi 

(1966) estabeleceu a diferença entre conhecimento tácito e explícito, quando percebeu que 

certos tipos de conhecimento não davam para serem explicados efetivamente e exemplificou a 

diferença desafiando alguém a explicar detalhadamente como se anda de bicicleta. Nelson e 

Winter (2005, p. 121) afirmam que “a importância total do ‘conhecimento tácito’ na filosofia 

de Polányi só possa ser percebida por meio de exemplos daquilo que chamaríamos 

simplesmente de ‘habilidades’”. 

Os conhecimentos do tipo explícitos são mais fáceis de transferir do que os do tipo 

tácito, segundo Nonaka e Takeuchi (1997), conhecimento explícito é um conhecimento que 

pode ser expresso em números e/ou palavras, ele é fácil de ser compartilhado nas várias 

formas de codificação22.  O conhecimento explícito pode facilmente ser armazenado, 

processado e transmitido, com isso os autores chamam o conhecimento explícito de um 

conhecimento já codificado. “O conhecimento explícito ou codificado refere-se ao 

conhecimento transmissível em linguagem formal e sistemática”. (NONAKA; TAKEUCHI, 

1997, p. 65). Desta forma, o conhecimento explícito é objetivo e racional. (Quadro 1). 

 O conhecimento tácito para Nonaka e Takeuchi (1997, p. 7) é “altamente pessoal e 

difícil de formalizar, o que dificulta sua transmissão e compartilhamento com outros.” 

Compartilhando dessa idéia para o ambiente da empresa, Davenport e Prusak (2003, p. 109) 

afirmam que conhecimento tácito “é especialmente difícil de ser transferido de sua fonte de 

criação para as outras partes da organização“.   

   

Conhecimento tácito (Subjetivo) Conhecimento Explícito (Objetivo) 
Conhecimento da experiência (corpo) Conhecimento da racionalidade (mente) 
Conhecimento simultâneo (aqui e agora) Conhecimento seqüencial (lá e então) 
Conhecimento análogo (prática) Conhecimento digital (teoria) 
Quadro 1 – Dois tipos de conhecimento: Tácito e Explícito. 
Fonte: Nonaka; Takeuchi (1997, p. 67). 
 

A dificuldade de se compartilhar o conhecimento tácito é devido a sua natureza 

subjetiva, com isso ele está enraizado nas experiências pessoais, nos valores, nas habilidades, 

na cultura e nas emoções. O conhecimento tácito, como vemos no quadro 1, pode ser gerado a 

partir da experiência e da presença física da pessoa.  

                                                 
21 Em determinadas situações algumas pessoas não conseguem explicar como sabiam algo e dizem simplesmente 
sabiam. Esta idéia lembra intuição, mas segundo Polányi (1966) trata-se do conhecimento tácito. 
22 Veremos mais detalhes  na seção seguinte 1.6.2. 
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Levitt (1991, p. 7) explicou com uma metáfora o conhecimento tácito, adquirido por 

meio da experiência pessoal. 

Uma criança grita de dor ao tocar o fogão quente. Um pouco de consolo e 
uma medicação suave logo surtirão efeito, restando apenas uma pequena 
bolha. Naquela noite, os pais, ao voltarem para casa, cumprimentam a 
criança como de costume: “Oi, o que você aprendeu hoje”? “Nada”, é a 
alegre resposta. Porém, nunca mais a criança tocará o queimador, a não ser 
cuidadosamente, mesmo que o fogão não esteja acesso. (LEVITT, 1991, p. 
7). 
 

O conhecimento tácito pode ser dividido em duas formas: A primeira forma abrange 

mais a técnica informal, como por exemplo, um artesão que sabe exercer a função e tem ótima 

habilidade na sua profissão, mas não saberia explicar os princípios técnicos da sua profissão.  

A outra forma são os elementos cognitivos por meio dos modelos mentais23, que ajudam as 

pessoas a tomarem decisões e perceber o mundo por meio de seus modelos mentais. 

(NONAKA; TAKEUCHI, 1997). 

Para Nelson e Winter (2005) as habilidades individuais são análogas à rotina das 

empresas, e estas habilidades são capacidades24 de ter uma seqüência de determinados 

comportamentos que são eficientes com relação à satisfação dos objetivos. As habilidades são 

constituídas em grande medida por conhecimento tácito “no sentido de que o ator não está 

totalmente consciente dos detalhes de seu desempenho, e considera difícil ou impossível 

articular um relato completo desses detalhes.” Isso ocorre, pois as escolhas são feitas de modo 

automático, “sem a consciência de que se está fazendo uma escolha”. (NELSON; WINTER, 

2005, p. 117). Neste sentido, Davenport e Prusak (2003, p. 86 e 102) alertam que os 

conhecimentos tácitos cognitivos podem não ser representados fora da mente do 

conhecedor25.  Os autores afirmam que “se fosse possível extrair conhecimento do conhecedor 

[inclusive o tácito] [...] isso mudaria radicalmente as nossas políticas de remuneração e de 

educação”.  Porém, toda inovação é construída pelo o que um dia foi um conhecimento 

individual tácito, conhecimento que corresponde a uma parcela do que poderá se tornar uma 

inovação. Os autores contam que “na prática, porém, é difícil localizar a linha divisória entre 

o conhecimento que está totalmente inserido num processo e o conhecimento humano tácito 

                                                 
23 “Modelos mentais” foram definidos por Johnson-Laird, trata-se de modelos que os indivíduos criam por meio 
de analogias em suas mentes.   
24 Para Nelson e Winter (2005, p. 117)  “a capacidade de elaborar um trabalho de carpintaria competente, de 
dirigir um automóvel, de operar um computador, de criar e resolver um modelo de programação linear, ou de 
julgar os candidatos a um emprego” são exemplos de habilidades individuais chamadas pela teoria ortodoxa 
como aptidões num conjunto de escolhas. 
25 Um exemplo, o melhor jogador de futebol do mundo não consegue transmitir todo seu conhecimento sobre 
como fazer muitos  gols por meio de palavras. Ele sabe fazer, mas não consegue codificá-lo de maneira que outra 
pessoa possa entender e fazer igual. 
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que mantém o processo operando”. Desta forma, o especialista idealizador da idéia pode 

deixar o projeto sem que o estoque de conhecimento do projeto diminua. 

 

1.5.2 Tipos de inovação e tipos de estratégias das empresas 

  

Inovar é um elemento cada vez mais fundamental para a sobrevivência das empresas e 

da economia de um país.  Mesmo que a cultura da empresa não seja inovadora, no mínimo a 

empresa deve se atualizar constantemente. As estratégias inovativas das empresas determinam 

o tipo de inovação, por exemplo, as estratégias ofensivas costumam levar a inovações 

ofensivas. As estratégias podem ser ofensivas, defensivas, imitativas, dependentes, 

tradicionais e oportunistas. As inovações podem ser em produto ou processo, de forma radical 

ou incremental (DE NEGRI; SALERMO, 2005; FREEMAN, 2008).  

A inovação em produto ocorre quando se fabrica um novo produto ou uma nova 

versão modificada por meio de novas tecnologias ou de tecnologias já existentes, mas com 

novas utilizações. Já a inovação em processo, ocorre quando é aplicado um novo processo na 

produção ou no serviço, seja para produtos novos ou antigos para produzi-los com maior 

produtividade e eficiência.  

 A inovação difere pelo grau de novidade, as inovações que provocam uma ruptura das 

tecnologias existentes são chamadas de radicais. Já as pequenas modificações em produtos ou 

processos, são chamadas de inovações incrementais, para Freeman (2008) elas ocorrem de 

maneira constante e acumulativa tornando-se uma base permanente de desenvolvimento. 

Schumpeter (1984) define inovação incremental como um processo de pequenos 

aperfeiçoamentos contínuos, ou seja, melhoramentos no produto ou serviço. 

As estratégias ofensivas26 ou inovações ofensivas ocorrem quando uma empresa 

procura ser a primeira a introduzir um novo processo ou produto, buscando assim ser líder 

nesta tecnologia e obter os lucros27 do monopólio da inovação. A empresa investe 

intensamente em pesquisas e tem consciência que este investimento é de longo prazo e de alto 

risco. Esta estratégia costuma ser baseada em um forte departamento de Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D) interno e mantém uma relação estreita com as tecnologias mundiais 

e exploração de novas possibilidades ou a combinação destes fatores (FREEMAN, 2008). 

                                                 
26 As empresas que adotam esta estratégia podem  ter que arcar com outros custos para implantar a inovação, 
como  a oferta de curso especializado,  a redação de manuais e livros, o serviço de assessoria e a prestação de 
assistência técnica. 
27 Vimos está dinâmica na seção 1.3. 
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Para, Nelson e Winter (2005, p. 99) “o dispêndio em P&D é tratado como se fosse a compra 

de um insumo fixo infinitamente durável e indivisível (conhecimento)” 

A inovação defensiva é quando uma empresa atua apenas em respostas aos novos 

processos e produtos lançados pelos concorrentes. Com esta estratégia a empresa não corre o 

alto risco que a primeira empresa a inovar correu e espera lucrar com os erros da pioneira. A 

diferença entre a inovação defensiva e a ofensiva está na natureza e na velocidade da 

inovação.  Empresas com estratégias ofensivas podem ser defensivas involuntariamente. Esta 

situação ocorre quando um inovador ofensivo ultrapassa outra empresa com estratégia 

ofensiva. “As firmas inovadoras defensivas serão, portanto, da mesma forma que as 

inovadoras ofensivas, intensivas em conhecimento, empregando uma alta proporção de 

pessoal científico e técnico.” Uma mesma empresa pode adotar estratégia defensiva e ofensiva 

para diferentes produtos e serviços (FREEMAN, 2008, p. 473). 

 As estratégias também podem ser imitativas e dependentes, estas são adotadas por 

empresas que não desejam se tornar líderes. Elas aproveitam a questão de não ter um custo 

alto com P&D, patentes e treinamento.  Devido à estratégia imitativa, as inovadoras ofensivas 

devem sempre se manter inovando, para que as empresas imitativas e dependentes não se 

igualem em termo tecnológico. Com relação a isso, Freeman (2008, p. 477) afirma “se a 

tecnologia se estabilizar e o ramo se tornar maduro, elas [empresas líderes] passam a ser 

vulneráveis e podem ter de inovar alhures”.   

 A estratégia pela imitação ocorre, pois a produção de produtos pode ser a 

combinações de elementos tecnológicos, com uma inspeção do produto é possível imitá-lo, 

este processo chama-se “engenharia reversa”, segundo Nelson e Winter (2005, p. 188) “[a 

engenharia reversa] pode ser suficiente para uma imitação economicamente bem-sucedida.” 

Isso ocorre, pois a empresa imitadora se preocupa mais com o sucesso econômico do que do 

produto. Casos que o conhecimento seja fortemente tácito, esse processo imitativo é 

extremamente problemático. O grau de inovação destas firmas imitadoras depende muito das 

políticas e instituições de cada país.   

A firma dependente é como se fosse um departamento de uma empresa maior, ele não 

inicia projetos e não possui serviços de P&D, em geral ela é subcontratada de uma empresa 

com inovação ofensiva ou até mesmo defensiva. Estas empresas dependem das mudanças 

inovativas da empresa que a contratou, para modificar seu produto a fim de atender as novas 

necessidades dessa inovação. Esta dependência pode ser diminuída se a empresa aumentar o 

número de clientes (FREEMAN, 2008, p. 481- 484). 
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A estratégia oportunista é quando a empresa identifica uma nova oportunidade que não 

necessita do departamento de P&D, mas produz algo novo. Segundo Freeman (2008, p. 488), 

“o empreendedorismo imaginativo continua sendo um recurso capaz de encontrar 

constantemente novas oportunidades, que podem ter pouca relação com qualquer P&D, 

mesmo nos ramos mais intensivos em pesquisa”.  

Nas estratégias tradicionais o produto não tem modificações, porque o mercado e a 

concorrência não exigem mudanças. Geralmente ocorre quando uma inovação tem produção 

padronizada em massa, por um longo período (FREEMAN, 2008). 

 

1.5.3 Tipos de aprendizagem nas empresas 

 

O aprendizado pode ocorrer de forma adaptativa quando ele é passivo, ou gerativa 

quando ele é ativo. Temos dois tipos de aprendizagem: Pelo uso e pela prática. Algumas 

vezes, os tipos de aprendizagem interagem, sobrepondo-se ou até realimentando-se. 

Os melhoramentos contínuos28 nos produtos em alguns casos só podem ser dados por 

meio da experiência acumulada, o chamado “aprendizagem pela prática”.  A aprendizagem 

pela prática ocorre quando o produto já está sendo produzido e durante este processo se 

desenvolve melhoramentos no produto, segundo Rosenberg a aprendizagem pela prática 

(2006, p. 187) “consiste no desenvolvimento de crescentes habilidades de produção”.   

A aprendizagem pelo uso29 está muito relacionada a um alto grau de complexidade 

sistêmica, o qual Rosenberg (2006, p. 190) chama de “circuito de realimentação no estágio de 

desenvolvimento [de novos produtos]”. Esta forma de aprendizagem gera dois tipos de 

conhecimento30: O incorporado e não-incorporado.  Dado que a aprendizagem pelo uso pode 

levar a alterações no projeto, nas práticas de manutenção, nos procedimentos operacionais, 

este tipo de aprendizagem é uma característica dos setores31 de alta tecnológica. Segundo 

Rosenberg (2006, p. 211) “o uso criativo do aprendizado pelo uso como estratégia de 

negócios pode ser atualmente um fator importante em alguns setores de alta tecnologia”. Para 

Rosenberg (2006, p. 213) “os melhoramentos incluídos na aprendizagem pelo uso têm um 

                                                 
28 Inovações incrementais. 
29 Rosenberg (2006) no livro “Por dentro da caixa preta” descreve detalhadamente como a aprendizagem pelo 
uso é importante para a indústria aeronáutica.  
30  O conhecimento incorporado motiva melhorias no próprio projeto. O não-incorporado leva a modificações no 
uso sem a necessidade de mudanças no projeto (ROSENBERG, 2006). 
31 Por exemplo, o setor de computadores, que segundo Rosenberg (2006, p. 211) “o desenvolvimento de 
softwares eficazes é altamente dependente da experiência dos usuários”. 
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papel importante na decisão de adotar novas tecnologias”.  A aprendizagem pelo uso pode 

ajudar a explicar o aumento da produtividade nos setores de alta tecnologia. 

 

1.6 A geração e transferência de conhecimento nas empresas e a inovação tecnológica 

 

O conhecimento é entregue às pessoas por meio estruturado e formal tais como livros 

e documentos, e por meio informal como pelas conversas. O conhecimento pode ser adquirido 

ou desenvolvido pela empresa. As empresas e organizações saudáveis geram e usam muito o 

conhecimento através da interação do próprio conhecimento. Quando uma empresa procura 

um conhecimento, este conhecimento não necessariamente precisa ser uma novidade no 

mercado, mas deve ser para a empresa, conforme afirma Davenport e Prusak (2003, p. 64) 

“em se tratando de conhecimento organizacional, originalidade é menos importante que a 

utilidade”.  

O processo de codificação do conhecimento32 resulta em novo conhecimento, porém a 

codificação do conhecimento ocorre quando desejamos transmiti-lo. Desta forma, a 

codificação do conhecimento tem como objetivo fundamental torná-lo transferível para outra 

pessoa, e este processo gera conhecimento. Neste ponto uma questão parece conflituosa, um 

conhecimento só é transferido se ele existir, então para transferir um conhecimento precisa-se 

que primeiramente ele seja gerado, porém o processo para transferir o conhecimento, gera 

novos conhecimentos. Assim, a informação e aprendizagem são necessárias para a dinâmica 

de criação do conhecimento e a forma que ocorre a interação social entre as pessoas, pode 

facilitar a transferência do conhecimento gerado.   

Assim, a tentativa de transferência de conhecimento, faz com que conhecimento 

velhos e novos, tácitos ou explícitos, acadêmicos ou industrial, interagiam, e como 

conseqüência dessa interação um novo conhecimento é gerado. 

Nonaka e Takeuchi (1997) apontam três características como as chaves para a criação 

do conhecimento, a primeira é compartilhar o conhecimento, a segunda a ambigüidade e 

redundância é e em terceiro apontam a metáfora e a analogia.  

A primeira característica é formulada a partir da idéia que todo conhecimento sempre 

começa na cabeça de um indivíduo e depois é compartilhado para todos. Um exemplo é uma 

nova patente de uma inovação, formulada do conhecimento de um pesquisador. Através desta 

característica o conhecimento segundo Nonaka e Takeuchi (1997, p. 14) “pode ser 

                                                 
32 Veremos detalhadamente na seção 1.6.2. 
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amplificado ou cristalizado em nível de grupo, através de discussões, compartilhamento de 

experiências e observação”.   Porém, o diálogo é essencial para garantir esta característica, 

pois por meio dele se pode surgir um debate, conflitos ou divergências, e estes conflitos 

estimulam o questionamento que gera mais conhecimento.  

A característica segunda é da ambigüidade que funciona como fonte de novos 

conhecimentos e significados, para Nonaka e Takeuchi (1997, p. 14) “o novo conhecimento 

nasce do caos”.  Já a redundância estimula o diálogo freqüente, criando uma linguagem entre 

as pessoas que facilitam a transferência de conhecimento tácito e explícito e a análise do 

projeto sob várias perspectivas. 

As características metáfora e analogia ocorrem devido à dificuldade de se explicar um 

conhecimento tácito. As metáforas e analogias ajudam a expressar uma idéia por meio da 

utilização de uma linguagem figurada para que todos os indivíduos com experiências pessoais 

e culturas diferentes compreendam intuitivamente o novo conhecimento.  Nonaka e Takeuchi 

(1997, p. 13, grifo nosso) enfatizam esta idéia afirmando que “através de metáforas, as 

pessoas reúnem o que conhecem de novas formas e começam a expressar o que sabem, mas 

que ainda não são capazes de dizer”.  A utilização de metáfora e analogia também é 

importante no sentido de ajudar o processo criativo, que ocorre nos primeiros estágios de uma 

inovação.  A analogia é um pouco mais estruturada, pois faz a distinção entre duas idéias ou 

objetos, ou reforçam suas semelhanças.  Para Nonaka e Takeuchi (1997, p. 13) “a analogia é 

um degrau intermediário entre imaginação pura e pensamento lógico”. A metáfora é uma 

importante ferramenta para a geração de conhecimento, este processo segundo Nonaka e 

Takeuchi (1997, p. 75) “frequentemente leva à descoberta de um novo significado ou á 

formação de um novo paradigma”.  Desta forma, a externalização gera o conhecimento 

conceitual, criado principalmente através da utilização de metáforas e analogias. 

O conhecimento tácito é o mais difícil de transferir, devido a sua natureza subjetiva e 

intuitiva. (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). Mas, apesar desta dificuldade de codificar o 

conhecimento tácito, as pessoas buscam captar o conhecimento tácito para que ele não se 

concentre somente em uma pessoa33, principalmente nos ambientes coorporativos.  Neste 

sentido, Nelson e Winter (2005, p. 101) ressaltam que “o ‘conhecimento’ possuído por uma 

empresa não é possuído por qualquer indivíduo único dentro da empresa.” Uma maneira de 

tentar transferir o conhecimento tácito é por meio da narrativa, pois a história pode 

transformar um conhecimento técnico em uma linguagem mais simples para seus ouvintes, 

                                                 
33 Nelson e Winter (2005, p. 100-101) explicam a metáfora do “engenheiro-chefe”. Esta metáfora fala sobre o 
conhecimento especializado, possuído por apenas uma pessoa na empresa. 
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desta forma, atingir o objetivo da codificação. Corroborando com esta idéia, Davenport e 

Prusak (2003, p. 99) afirmam que “Seres humanos aprendem melhor com histórias”, com 

idéia semelhante Weick (1995, p. 61) resume: “para se extrair sentido da informação, o 

necessário é uma boa história”.  Uma metáfora e analogia é a melhor forma de transmitir um 

conhecimento tácito, pois ela é o relato de uma experiência passada, que pode ser aplicada no 

futuro.  

Para Nelson e Winter (2005, p. 191) “a importante contribuição da metáfora é a 

inspiração que ela fornece sobre o papel da racionalidade limitada34 do comportamento da 

organização.” 

Para Nonaka e Takeuchi (1997) quatro passos podem aumentar a geração e 

transferência de conhecimento. Primeiro passo é alavancar a base de conhecimento tácito, 

enfatizando a importância do conhecimento tácito; o segundo difundir interativamente o 

conhecimento, este passo é importante, pois torna a criação do conhecimento dinâmica e a 

transmiti para terceiros, em terceiro; deve-se ampliar as condições capacitadoras; e por fim 

continuar a criar continuamente novas tecnologias.  

Para Freeman (2008, p. 352): 

A inovação é um processo de acoplamento, e este ocorre primeiro na mente 
de pessoas imaginativas [...] a questão da criatividade na geração da idéia 
inventiva, devendo-se notar, porém, que quase todas as teorias da 
descoberta e da criatividade enfatizam o conceito de associação 
imaginativa ou da combinação de idéias previamente consideradas em 
separado. (FREEMAN, 2008, p. 352, grifo nosso). 

 

Este processo de acoplamento que gera o conhecimento e pode resultar numa 

inovação, deve manter um diálogo criativo contínuo durante o desenvolvimento e introdução 

do novo processo ou produto. A inovação não depende somente de novos conhecimentos, o 

processo de geração de novas tecnologias depende do acúmulo de conhecimento e interação 

dos conhecimentos. Corroborando com esta idéia Freeman (2008, p. 465) afirma: 

Qualquer inovação importante baseia-se num estoque de conhecimentos, 
muitos dos quais são antigos nesse sentido. Mas a capacidade de inovar com 
sucesso depende de forma crescente da capacidade de fazer uso de todo esse 
corpus de conhecimentos estruturados, velhos e novos. (FREEMAN, 2008, 
p. 465, grifo nosso). 

 

A geração de conhecimento nas pequenas35 organizações por meio do acoplamento é 

mais efetivo e eficiente, pois os custos são menores e o trabalho de desenvolvimento dos 

                                                 
34 Mais detalhes na seção 1.4. 
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produtos ou processos é mais rápido devido à maior velocidade da tomada de decisões dado 

as burocracias. Neste sentido, Freeman (2008, p. 401, grifo nosso) ressalta que: 

“Provavelmente, as maiores vantagens das firmas pequenas residem na flexibilidade, na 

concentração e nas comunicações internas”.  Desta forma, o fluxo de conhecimento é maior 

em pequenas empresas e pode ser através de artigos científicos, fórmulas, relatórios ou dados 

de pesquisa, manuais baseados em experiências. Para Freeman (2008, p. 396) “os resultados 

diretos da P&D industrial constituem um fluxo de novo conhecimentos e de informações 

relacionadas a produtos e processos novos ou melhorados”.  O autor afirma que as grandes 

inovações radicais foram de pequenas empresas (2008, p. 396 e 399): 

apesar da grande concentração dos gastos em P&D em firmas grandes, é a 
pequena firma que responde pelas invenções e inovações mais importantes. 
[...] os inventores individuais e as pequenas firmas deram uma grande 
contribuição para os tipos mais radicais de invenções do século XX. 
(FREEMAN, 2008, p. 396 e 399) 

 

Antes de analisar quais são as melhores formas de transferir o conhecimento deve-se 

analisar qual o tipo do conhecimento que se deseja absorver ou transmitir. Conhecimento do 

tipo tácito, por exemplo, exige intenso contato pessoal, já o explícito por meio de algum 

documento pode ser facilmente transferido. Primeiramente para ocorrer a transferência de 

conhecimento devemos ter algum tipo de relação, seja de orientação, aprendizagem e/ou 

parceria. Neste sentido, Davenport e Prusak (2003 p. 115) afirmam que “algum tipo de 

relação costuma ser essencial”, até mesmo porque para se transferir conhecimento, 

principalmente o conhecimento tácito deve-se ter um intenso contato pessoal além da 

confiança. 

Diversas empresas e governos buscam estratégias específicas para aumentar o grau de 

transferência de conhecimento. A transferência de conhecimento envolve duas ações: A 

transmissão e a absorção dele. Se codificássemos a transferência do conhecimento em fórmula 

seria: Transferência = transmissão + absorção (e uso). Tanto a transmissão como a absorção 

de conhecimento são fundamentais para que a transferência de conhecimento ocorra, pois se o 

conhecimento não for absorvido, significa que ele não foi transferido adequadamente, mesmo 

que esteja disponível.  “O acesso é necessário, mas de forma alguma não é suficiente para 

garantir que o conhecimento será usado”. Apesar da transmissão e absorção serem necessárias 

para a transferência de conhecimento, o conhecimento transferido não terá valor se não mudar 

a organização no geral, pois muitas pessoas podem entender o novo conhecimento, mas 

                                                                                                                                                         
35 A maioria das empresa incubadas, como veremos no capítulo 3 são micro ou pequenas empresas, segundo 
classificação do IBGE e SEBRAE. 
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podem não colocá-lo em prática, por diversas36 razões, uma delas pode ser para não 

abandonar um conhecimento passado ou por não confiar na fonte. (DAVENPORT; PRUSAK, 

2003, p. 123). Neste sentido, Nelson e Winter (2005, p. 177) afirmam: “Não é de surpreender, 

portanto, que os processos de controle de organizações (sobreviventes) tendam a resistir a 

mutações, mesmo aquelas que se apresentam como inovações desejáveis.” 

 

1.6.1 Fontes formais de geração de conhecimento 

 

Temos seis fontes formais geradoras de conhecimento na empresa que são: a 

aquisição, a fusão, o aluguel os recursos dirigidos, a adaptação, e a rede de conhecimento 

(DAVENPORT; PRUSAK, 2003). 

A fonte da geração de conhecimento em qualquer ambiente está nos indivíduos e na 

sua interação com outros indivíduos e ambientes. Compartilhando dessa idéia Davenport e 

Prusak (2003, p. 63) afirmam que a geração de conhecimento ocorre “à medida que [os 

conhecimentos] interagem com seus ambientes elas [as pessoas] absorvem informações, 

transformam-nas em conhecimento com suas experiências [e] valores”. Neste sentido, Nelson 

e Winter (2005) afirmam que o conhecimento individual só terá significado se inserido em 

algum contexto, no nosso caso se inserido na empresa. No ambiente da empresa o 

conhecimento individual tem o complemento e apoio de várias formas de memória externa, 

como por exemplo, arquivo físico e de computador, manuais e quadros de avisos. 

A aquisição de um conhecimento pode ser através da compra de uma organização ou 

da contratação de pessoas que possuam este conhecimento. A contratação de pessoas 

compatíveis com a visão da empresa e com o conhecimento que a empresa deseja tem como 

tática básica segundo Nelson e Winter (2005, p. 174, grifo do autor) “selecionar entre as 

alternativas disponíveis do lado da oferta no mercado de insumos aqueles particulares que são 

compatíveis com a rotina.” Neste sentido, seleção de insumos significa as decisões tomadas 

pelo departamento de compras e de recursos humanos. Desta forma, a contratação de pessoas 

aumenta o conhecimento da empresa, segundo, Nelson e Winter (2005, p. 163) afirmam que 

“com um número maior de membros e, portanto, um número maior de memórias humanas em 

que a função memória da organização pode ser dividida”.  Desta forma, empresa de maior 

porte, com mais funcionários possui mais conhecimento. . Porém, mesmo com a contratação 

                                                 
36 Veremos na seção 1.6.5 estas fatores que dificultam a transferência de conhecimento. Estas razões para as 
pessoas não colocar em prática um novo conhecimento são: a teimosia, o orgulho, a falta de tempo, a falta de 
oportunidade, o  medo de assumir riscos, não respeitar a fonte ou desconfiar dela (DAVENPORT; PRUSAK, 
2003, p. 123). 
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de pessoas tem determinados conhecimentos que não são transmitidos. Desta forma, segundo 

Davenport e Prusak (2003) está se tornando mais constante a compra de empresas com o 

objetivo específico de adquirir conhecimento, o preço pago é acima do preço de mercado.  

A vontade de adquirir uma empresa por seu conhecimento vem do 
reconhecimento de que não é possível pegar o conhecimento de outra 
empresa pela simples contratação de alguns de seus funcionários ou pelo 
uso de algumas de suas idéias. (DAVENPORT; PRUSAK, 2003, p. 68). 

 

 Os autores ressaltam que mesmo se uma empresa adquire uma organização inteira, 

algumas vezes o conhecimento pode não ser adquirido, pois existe uma tendência do 

conhecimento prosperar apenas no ambiente que o mesmo foi desenvolvido. Outro motivo é 

por que todo o conhecimento da empresa não tem como ser descrito, devido segundo Nelson e 

Winter (2005, p. 162) “em decorrência de boa parte do conhecimento envolvido [na empresa] 

ser conhecimento tácito possuído pelos membros individuais”. Polanyi (1964, p.52 apud 

NELSON; WINTER, 2005, p. 181) “Mesmo nas indústrias modernas o conhecimento 

indescritível ainda constitui uma parte essencial da tecnologia.” Neste sentido, Schumpeter 

(1982, p.60) afirma:   

na vida econômica a ação deve ser decidida sem a elaboração de todos os 
detalhes do que deve ser feito. Aqui o sucesso de tudo depende da intuição, 
da capacidade de ver as coisas de um modo que depois prove ser correto, 
mesmo que não possa ser estabelecido no momento, e da captação do fato 
essencial, descartando-se o não-essencial, mesmo que não seja possível 
prestar contas dos princípios mediante os quais isso é feito. 
(SCHUMPETER, 1982, p. 60). 
 

 No caso da fusão, é um tipo de geração de conhecimento que mais provoca conflitos e 

é a forma mais complexa, pois ela reúne pessoas com métodos de trabalho e maneiras de 

resolver problemas diferentes, e independente das diferenças, as pessoas devem trabalhar em 

equipe.  Por outro lado este conflito é muito bom para a empresa, pois segundo Davenport e 

Prusak (2003, p. 72 e 73, grifo nosso) “a combinação deliberada de pessoas com diferentes 

habilidades, idéias e valores pode gerar soluções criativas.” Desta forma, para os autores o 

segredo para o sucesso em projetos e processos é contar com uma “variedade de talentos e 

históricos de experiência”. Com idéia semelhante LEONARD-BARTON (1995, p. 63 e 64), 

afirma que a inovação “ocorre nas fronteiras entre as mentes, não dentro do território 

provinciano de uma só base de habilidades e conhecimento”. Desta forma, as pessoas devem 

se reunir, interagir para chegarem nestas fronteiras. Nonaka e Takeuchi (1997) também 

compartilham da idéia que reunir pessoas com valores, experiências e conhecimentos 

diferentes é uma condição necessária para a geração de conhecimento, pois assim a empresa 
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não procurará dar a mesma solução para os novos problemas que possam se apresentar, assim 

a empresa irá inovar na solução. 

 Outra forma de adquirir conhecimento é através do aluguel ou apoio financeiro.  O 

aluguel do conhecimento também pode ocorrer, quando uma empresa contrata uma 

consultoria, ou seja, a empresa paga a um consultor para compartilhar seus conhecimentos, 

apesar da idéia da palavra aluguel, o conhecimento alugado mesmo que temporário tende a 

permanecer na empresa. O tipo mais comum de apoio financeiro é quando uma empresa 

financia uma pesquisa universitária em troca do direito de propriedade dos resultados 

obtidos. Este apoio funciona como uma espécie de terceirização de parte da pesquisa da 

empresa, porém nem toda a pesquisa resulta em geração de conhecimento. Neste sentido, “os 

esforços de P&D são sempre especulativos e não é fácil prever quando ou se a pesquisa trará 

resultados compensadores” (DAVENPORT; PRUSAK, 2003, p. 69). Compartilhando dessa 

idéia, Nelson e Winter (2005, p. 199) afirmam: “A incerteza fundamental que envolve a 

atividade inovadora é a incerteza de seus resultados.” Desta forma, mesmo com a incerteza 

de como encontrar uma solução para determinado problema ou para gerar uma inovação, 

segue-se uma “rotina de estrutura simples: selecionar elementos, testar os atributos desejados, 

concluir com sucesso se os atributos estiverem presentes neles ou selecionar o próximo 

elemento se não estiverem.” 

A geração de conhecimento através de recursos dirigidos é a forma mais comum nas 

empresas, são os departamentos de pesquisa e desenvolvimento (P&D) e as bibliotecas 

corporativas. O P&D segundo Rosenberg (2006, p. 186) “constitui um processo de 

aprendizagem na geração de novas tecnologias” com várias formas de aprendizagem.  A 

pesquisa básica envolve a aquisição de conhecimento básico para a atividade produtiva. Outra 

forma é o P& D que procura um conhecimento específico em geral para resolução de um 

problema e sempre direcionado para aspectos comerciais. O principal objetivo do 

departamento de P&D segundo Freeman (2008, p. 399) é de “gerar um fluxo de inovações, de 

modo que a eficiência no desenvolvimento é tão importante nela como os estágios iniciais do 

trabalho inventivo”. Desta forma,o objetivo do departamento de P&D37 é fazer surgir 

conhecimento novo, seja de produtos ou processos.  . Porém Freeman (2008, p. 341) alerta 

“não supõe que aceitemos o modelo linear de P&D como um simples fluxo unidirecional de 

idéias, indo da ciência básica através da pesquisa aplicada para o desenvolvimento e, 

finalmente para inovação comercial”. Isso ocorre, pois a interação entre todas as áreas é 

                                                 
37 Muitas inovações importantes para a sociedade resultaram de estudos no departamento de P&D como por 
exemplo a televisão, energia nuclear, computadores e radar (FREEMAN, 2008). 



 44

extremamente forte, que influência na inovação a ser desenvolvida. Empresas com estratégias 

ofensivas e defensivas investem muito no departamento de P&D, para Freeman (2008, p. 459) 

este departamento é fundamental para manter a empresa numa rotina de inovação:  

ele deve por si mesmo gerar as informações e conhecimentos científicos e 
tecnológicos que não estão externamente disponíveis, bem como levar a 
inovação proposta ao ponto em que a produção normal do novo produto 
possa ser iniciada38”. (FREEMAN, 2008, p. 459). 

 

As pesquisas geram conhecimento que podem tornar-se inovação, devido a isso, as 

empresas devem investir mais nos departamento de P&D, segundo Freeman (2008, p. 345, 

grifo nosso) “a maioria dos empregados nas firmas dos novos ramos industriais não estava 

empregada na produção ou no manuseio de bens, mas na geração, no processamento e na 

distribuição de informações e conhecimentos. Neste sentido, Nelson e Winter (2005, p. 99) 

afirmam que o progresso tecnológico39 é visto como um fator exógeno ou “como a 

conseqüência de uma atividade onerosa chamada ‘pesquisa e desenvolvimento’.” 

Apesar do investimento em P&D ser na maioria das vezes elevado, as firmas de 

pequeno porte também possuem inovações ofensivas.  O investimento no início costuma ser 

alto, e a empresa dá muita importância às patentes, com o objetivo de obter o lucro do 

monopólio para cobrir este alto investimento.  O sucesso da empresa inovadora ofensiva 

depende da mão de obra altamente qualificada e da geração e do processamento de 

informação. As empresas que adotam a estratégia inovativa defensiva também possuem um 

forte departamento de P&D, pois elas desejam não ficar muito para trás da concorrente que 

lançou a inovação. Desta forma, estas empresas também realizam inovações, pois elas 

aproveitam os erros da empresa pioneira e procura diferenciá-lo com alguma modificação, 

com objetivo de ganhar mais mercado. A maioria das inovações é defensiva e com objetivo de 

fazer pequenas melhorias nos produtos ou processos já existentes (FREEMAN, 2008). 

As bibliotecas corporativas são variações do departamento de P&D, com o objetivo de 

fornecer conhecimento novo para os funcionários da empresa. 

O conhecimento gerado pelo mecanismo da adaptação ocorre quando a empresa inova 

apenas para não perder mercado. Davenport e Prusak (2003) separam a capacidade de 

adaptação de uma empresa de duas formas: A primeira possuir recursos e equipamentos que 

                                                 
38 Uma exceção desse objetivo do departamento de P&D é quando a pesquisa é para explorar uma inovação já 
desenvolvida por concorrentes. Neste caso, trata-se de estratégia defensiva ou imitativa.(FREEMAN, 2008). 
39 Progresso tecnológico são as modificações do conhecimento tecnológico (NELSON; WINTER, 2005).   
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possam ser utilizados de outras formas e a segunda estar aberto a mudanças40. Apesar da 

capacidade que a empresa pode ter de se adaptar para não sair do mercado, as vezes ela não 

muda completamente. 

As redes podem se manifestar de maneira formal e informal, porém de modo geral elas 

são um modo mais informal de geração de conhecimento. Estas redes são formadas quando 

possuidores de conhecimento se aglutinam motivados por algum interesse em comum e 

compartilham o conhecimento, muitas vezes estas pessoas resolvem um problema em 

conjunto. Para Davenport e Prusak (2003, p. 80) “as redes funcionam como condutores 

fundamentais de grande volume de pensamento inovador”, pois apesar do seu caráter mais 

informal, se cada participante acrescentar algo novo a rede pode gerar um novo 

conhecimento. Nestas redes, pessoas perguntam para outras quem sabe fazer tal coisa, quem 

tem a solução para tal problema ou conhece alguém que saiba solucioná-lo, conforme 

afirmam Davenport e Prusak (2003). 

Grande parte do trabalho das empresas é feito porque as pessoas estão 
continuamente perguntando umas às outras, através de redes informais, 
quem sabe como fazer aquele trabalho. (DAVENPORT; PRUSAK, 2003, p. 
44).  
 

Assim, as redes informais de conhecimento são um dos melhores meios para circular o 

conhecimento, mesmo que ocorra de forma imperfeita.  Desta forma, para Davenport e Prusak 

(2003) uma forma de incentivar esta modalidade de transferência de conhecimento é a 

empresa contratar41 pessoas brilhantes e não sobrecarregá-las de tarefas, deixando-as com 

algum tempo para elas conversarem.  Webber (1993, p. 28) apóia está idéia: 

Na nova economia, conversar é a mais importante forma de trabalho. 
Conversar é a maneira pela qual os trabalhadores do conhecimento 
descobrem aquilo que sabem, compartilham esse conhecimento com seus 
colegas e, nesse processo, criam conhecimento novo para a organização. 
(WEBBER, 1993, p. 28). 

 

Davenport e Prusak (2003) destacam que mesmo que a empresa não incentive a 

transferência de conhecimento, ela pode ocorrer por meio das transferências cotidianas que 

fazem parte de toda empresa, pois quando um funcionário pergunta para o colega de trabalho 

                                                 
40 Entre estes recursos o mais importante são funcionários com facilidade e dispostos a aprender novos 
conhecimentos e adquirir novas habilidades. 
41 A melhor estratégia para se transferir conhecimento é na captação de recursos humanos voltados para isso, 
pois mais importante que documentos e banco de dados, são as pessoas e o diálogo entre elas. Eles apontam que 
talvez a forma mais eficiente de colocar o conhecimento para circular, seja transferir as pessoas de áreas dentro 
da empresa, como se fosse um rodízio de funções. Desta forma, se existe um fator que sozinho seja o mais 
fundamental para o sucesso na transferência do conhecimento em empresas, para Davenport e Prusak (2003) é a 
contratação de pessoas. A empresa deve procurar funcionários com um perfil que seja interessado na contínua 
aquisição de conhecimento, inteligente e intelectualmente curioso (DAVENPORT; PRUSAK, 2003). 
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como se faz determinada tarefa, ele está solicitando uma transferência de conhecimento. Da 

mesma forma, quando um funcionário de uma empresa pergunta para outro de outra empresa 

se lá estão enfrentando ou enfrentaram tal problema, também está solicitando uma 

transferência de conhecimento. Desta forma, quando a pessoa, a empresa ou uma economia de 

um país têm problemas, as pessoas se reúnem, perguntam e questionam qual a melhor 

maneira para sair desta situação, por meio do diálogo elas procuram uma solução.  

essas conversas geram mais soluções criativas do que o isolamento dos 
funcionários [...] elas são oportunidades para encontros espontâneos de 
mentes e têm o potencial de gerar novas idéias ou resolver antigos 
problemas de formas inesperadas. (DAVENPORT; PRUSAK, 2003, p. 110 
e 111) 

 

Neste sentido, Nelson e Winter (2005, p. 143) afirmam: “As organizações podem 

realizar muitas coisas que não sabem fazer, apoiando-se nas capacidades de outros indivíduos 

e organizações.”  

Estas redes informais possuem algumas vantagens e desvantagens, uma das vantagens 

é que elas por serem informais, praticamente de boca em boca possuem a confiança mútua em 

sua essência. Outra vantagem é que elas são dinâmicas e se atualizam rapidamente com 

qualquer mudança que ocorra. As principais desvantagens são que por ser na maioria das 

vezes informal, elas não são documentadas e nem acessíveis prontamente a qualquer pessoa. 

Outra desvantagem é que as pessoas costumam procurar conhecimento por meio das pessoas 

mais próximas a elas e não por meio de uma pessoa que possui um conhecimento mais 

profundo sobre aquele assunto (DAVENPORT; PRUSAK, 2003). 

 Outra modalidade que faz o conhecimento circular que são as chamadas comunidades 

da prática, que são grupos de pessoas que compartilham a mesma prática, os mesmos 

interesses ou objetivos no trabalho ou em alguma pesquisa. Nestas comunidades as pessoas 

acabam completando o conhecimento de outra pessoa, estabelecendo um sistema regular de 

intercâmbio de conhecimento. Um exemplo destas comunidades são grupos acadêmicos de 

estudo e pesquisa (DAVENPORT; PRUSAK, 2003). 

 As redes formais, como feiras e eventos são locais e ocasiões para criar e aumentar a 

interação de pessoas sobre algum assunto específico.  O sucesso dessas feiras em relação à 

transferência de conhecimento é devido a elas proporcionarem que as pessoas circulem e 

conversem livremente. Os fóruns não possuem esta vantagem, pois as pessoas devem cumprir 

programação, assim não há tempo para elas conversarem sobre o que ouviram nas palestras ou 

sobre seu trabalho ou sua pesquisa.  Davenport e Prusak (2003, p. 115) são ainda mais críticos 

à fóruns conforme afirmação “uma conferência que tente entupir as pessoas de conhecimento 
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está operando com base numa premissa falsa de como o conhecimento funciona”. Estes 

autores defendem que a melhor maneira de transferir o conhecimento á através das narrativas 

e reuniões face a face, pois contatos pessoais geralmente são menos formais, assim as pessoas 

se comunicam melhor. 

 

1.6.2 Codificação do conhecimento  

 

O conhecimento pode se apresentar em uma linguagem que muitas vezes não é 

acessível42 a todos, devido a sua complexidade e/ou desconhecimento daquela linguagem ao 

qual o conhecimento se apresenta. Para torná-lo mais acessível o conhecimento pode ser 

codificado e/ou coordenado.  Davenport e Prusak (2003, p. 83) definem codificação 

afirmando que: “Ela [a codificação] transforma o conhecimento em código para torná-lo 

inteligível e o mais claro, portátil e organizado possível”. A codificação também é importante, 

pois por meio dela que estruturamos o conhecimento que talvez só existisse na cabeça das 

pessoas. A codificação do conhecimento possibilita uma maior transferência dele, devido à 

possibilidade de armazená-lo, compartilhá-lo e combiná-lo com outros conhecimentos. A 

codificação pode ser através da categorização, descrição, mapeamento ou receitas, podendo 

ser utilizada isoladamente ou em conjunto.  

O processo de codificação do conhecimento deve obedecer a alguns princípios básicos 

para não perder a sua essência e se transformar em uma simples informação ou um dado. Os 

princípios giram em torno de definir o objetivo da codificação e avaliar o grau do caráter 

tácito do conhecimento, para assim avaliar qual o melhor método para codificá-lo e distribuí-

lo. Davenport e Prusak (2003, p. 85) destacam que o objetivo deve ser muito específico, 

definindo bem a utilidade do conhecimento, pois segundo eles “o custo dessa avaliação é uma 

das principais razões para a concentração dos esforços de codificação num objetivo isolado ou 

em conjunto”.  Após a definição do objetivo, avalia-se o melhor método para codificar43 o 

conhecimento, porém deve-se considerar qual o tipo e o grau do conhecimento envolvido: 

Tácito ou explícito. Um conhecimento com patente é uma forma de conhecimento explícito já 

codificado, representado em texto desenvolvido por cientistas ou por seus inventores.  Para 

Davenport e Prusak (2003, p. 103) “por definição, conhecimento patenteado é o conhecimento 

                                                 
42 Um conhecimento do tipo explícito, não significa que  ele seja totalmente acessível , o desafio da codificação 
neste caso, é torná-lo acessível a todas as pessoas que vão se beneficiar dele.  
 
43 Antes de codificar a informação é fundamental conhecer a fonte, pois sem saber da fonte afirmam Davenport e 
Prusak (2003, p. 85) “nada poderá fazer com ele e provavelmente não saberá o que ele é”. 
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que pode ser expresso de forma explícita”, desta forma, os relatórios também são um tipo de 

conhecimento explícito.  

Codificar um conhecimento não é tão simples, a complexidade44 de codificar 

principalmente um conhecimento tácito esta em como explicar ou documentar em palavras. 

Para Nelson e Winter (2005, p. 124): “As palavras, provavelmente, são um veículo mais 

eficiente para comunicar as habilidades”, porém os autores destacam o grau do conhecimento 

tácito, afirmando que é mais eficiente explicar por meio das palavras “as habilidades da 

álgebra elementar do que as da carpintaria, e são mais eficientes para comunicar as da 

carpintaria do que as da ginástica acrobática.” Neste sentido, Nelson e Winter (2005, p. 134) 

afirmam: “É difícil ou impossível utilizar a linguagem para caracterizar o ‘funcionamento 

interno’ de uma habilidade, mas as palavras servem para pensar e transmitir habilidades 

consideradas como unidades de comportamento proposital.” Feldman (1999) afirma que o 

conhecimento possui graus diferentes. O conhecimento tácito varia do não articulável até o 

articulável. Desta forma, para codificar eficientemente, deve-se avaliar o grau do 

conhecimento envolvido. As dimensões do conhecimento, segundo, Davenport e Prusak 

(2003, p. 86) são:  

 

Tácito Articulável 
Não passível de ensino Passível de ensino 
Não observável em uso Observável em uso 
Substancial Esquemático 
Complexo Simples 
Não documentado Documentado 
Quadro 2– Grau do conhecimento tácito e articulável. 
Fonte: Davenport e Prusak (2003). 
 

Assim, dependendo do conhecimento e da sua dimensão, a prática pode ser a melhor 

forma de transmiti-lo. Neste sentido, Nelson e Winter (2005, p. 123) afirmam:  

a informação do livro de ‘como fazer’ – na melhor das hipóteses fornece 
apenas um ponto de partida para a aquisição da prática. A posse de tal livro 
– a porção articulada do conhecimento envolvido – pode indicar uma 
ambição de aprender, mas certamente não assegura a posse da habilidade. 
(NELSON; WINTER, 2005, p. 123). 

 

Como já vimos, para Nonaka e Takeuchi (1997) a geração de conhecimento ocorre no 

momento da transformação do conhecimento tácito em explícito, e segundo eles existem 

                                                 
44 Por exemplo, descrever corretamente o sentimento de  passar no vestibular ou através da leitura de um livro 
sobre Van Goght pintar quadros iguais ao dele ou aprender a ser um ótimo jogador de futebol, apenas através de 
um estudo teórico. 
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quatro formas de conversão do conhecimento que são: Por meio da socialização, 

externalização, combinação e internalização.  (figura 1). 

 

 Conhecimento tácito     Conhecimento explícito 

Conhecimento tácito  Socialização Externalização 

Conhecimento explícito Internalização Combinação 

 

Figura 1 – Quatro modos de conversão do conhecimento. 
Fonte: Nonaka; Takeuchi (1997). 

 

 A socialização ocorre quando um conhecimento tácito interage com outro 

conhecimento tácito gerando assim um novo conhecimento tácito. O conhecimento tácito está 

fortemente relacionado com as experiências pessoais, desta forma a socialização é um 

processo de compartilhamento de experiências, que cria mais conhecimento tácito a partir dos 

modelos mentais. Conforme Nonaka e Takeuchi (1997, p. 69) “o segredo para a aquisição do 

conhecimento tácito é a experiência”. A socialização ocorre, pois o conhecimento tácito é 

transferido à outra pessoa sem ser utilizada nenhuma linguagem, por exemplo, muitos 

aprendizes que trabalham com pessoas que tem experiência, aprendem apenas através da 

observação, imitação e com a prática, interagindo no processo de raciocínio do outro 

indivíduo. Neste sentido, Nelson e Winter (2005, p. 123) afirmam: “Como alternativa à 

instrução verbal, é freqüente que o instrutor dê exemplos, e que o aluno o imite 

(tentativamente)”. A transferência do conhecimento tácito vai além do indivíduo falar sobre 

um conhecimento, envolve as emoções associadas e as experiências passadas. Esta 

socialização pode gerar o que Nonaka e Takeuchi (1997) chamam de conhecimento 

compartilhado.  

   No ambiente empresarial frequentemente o conhecimento é gerado no momento em 

que o conhecimento tácito é transformado em explícito, este processo chama-se 

externalização. “É exatamente durante o tempo em que essa conversão ocorre – de tácito em 

explícito, [...] que o conhecimento organizacional é criado”. (NONAKA; TAKEUCHI, 1997, 

p. 8). Este “é um processo de criação do conhecimento perfeito, na medida em que o 

conhecimento tácito se torna explícito”. Uma das formas mais comuns desta conversão é a 

escrita, por meio dela procura-se expor um conhecimento tácito em um conhecimento 

articulável, ou seja, o mais explícito possível. O diálogo também é um conversor que pode 
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criar mais conhecimento por meio da conversão. Outra maneira é a combinação da dedução 

com indução, que é um método muito freqüente para a conversão do conhecimento tácito em 

explícito (NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p.71). 

 A conversão do conhecimento explícito em outro conhecimento explícito é chamada 

de combinação. A combinação é a sistematização como em um banco de dados, de um 

conjunto de conhecimento explícito, ela ocorre por meio da interação de documentos ou das 

pessoas em de conversas ou reuniões.  Um exemplo básico deste conhecimento explícito é o 

ensino nas escolas e/ou universidades. 

A internalização é a conversão do conhecimento explícito em conhecimento tácito. A 

internalização ocorre quando um conhecimento explícito é incorporado de uma forma que se 

torna tácito. Este modo de conversão do conhecimento está relacionado com a idéia de 

aprender fazendo e para está conversão segundo Nonaka e Takeuchi (1997, p. 78) “é 

necessária a verbalização e diagramação do conhecimento sob forma de documentos, manuais 

ou histórias orais”. Estes documentos e histórias são essenciais para a criação do 

conhecimento tácito, pois ajuda o receptor do conhecimento a viver indiretamente a 

experiência de outra pessoa, e como vimos a experiência é um elemento essencial do 

conhecimento tácito.  

  A metáfora e analogia são consideradas formas eficientes de conversão de 

conhecimento. Neste sentido o conhecimento tácito de Polányi (1966) pode em grande parte 

ser representado por metáfora, pois a metáfora faz o indivíduo aprender ou compreender algo 

intuitivamente imaginando outra coisa simbolicamente, sendo uma forma diferente de 

experiência da realidade (NISBET, 1969 apud NONAKA; TAKEUCHI, 1997). Na visão de 

Nonaka e Takeuchi (1997, p. 67) “o conhecimento tácito e o conhecimento explícito não são 

entidades totalmente separadas, e sim mutuamente complementares. Esta interação entre os 

dois tipos de conhecimento aumenta a quantidade e qualidade do conhecimento após esta 

influência mútua. Pois as intuições das pessoas não são de grande valor para a empresa, ao 

menos que a pessoa coloque esta intuição em ação de uma forma que todos possam observá-

la. Ou seja, a pessoa transforma uma intuição (conhecimento tácito) em algum produto ou 

processo de forma que este novo conhecimento seja explícito a todos.  

Todos os tipos de conhecimento descritos anteriormente interagem entre si, levando a 

geração de novos conhecimentos, isso ocorre de uma forma em espiral. A interação entre os 

tipos de conhecimentos são um mecanismo importante para a geração de conhecimento, como 

por exemplo, por meio da formação do novo conhecimento tácito através da internalização 
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espera-se que este conhecimento tácito se transforme em um novo conhecimento explícito, e 

assim por diante.   

 

 

Figura 2- Espiral do conhecimento. 
Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997). 
 

O espiral do conhecimento é quando o conhecimento tácito individual é ampliado por 

meio da utilização dos quatro modos de conversão do conhecimento. Assim a geração de 

conhecimento ocorre a partir de um conhecimento tácito individual que se converte tanto em 

conhecimento tácito como explícito e desta forma se transmite em esferas cada vez maiores45. 

Segundo, Nonaka e Takeuchi (1997, p. 103) “A inovação surge dessas espirais”. 

   

 

1.6.3 O papel da proximidade geográfica na geração e difusão do conhecimento  

 

A transferência de conhecimento é facilitada onde há concentração geográfica de 

empresas tecnológicas, instituições de ensino e de pesquisa que facilitam a interação e 

transmissão de novos conhecimentos principalmente os tácitos.46Neste sentido, Suzigan  et al 

(2006, p.327) afirma: “a proximidade geográfica facilita a transmissão de novos 

conhecimentos que se caracterizam como complexos, de natureza tácita e específicos a certas 

atividades e sistemas de produção e inovação”.  Para Kon (2007, p. 12) quanto maior for o 

grau do conhecimento tácito, mais necessária será o convívio e contato pessoa, pois: 

quando o conhecimento é tácito por natureza, a interação e a comunicação 
pessoais são importantes e a proximidade geográfica pode promover mais 
efetivamente a ampliação da atividade comercial. Em suma, quanto menos 
codificado e articulado o conhecimento, maior o grau de centralização na 
organização geográfica. (KON, 2007, p. 12). 

 

 
                                                 
45 O espiral do conhecimento pode ser exemplificado pelo desenvolvimento de produtos. O novo produto é a 
idéia de um único indivíduo e é  um conhecimento tácito. No processo de desenvolvimento do produto outras 
pessoas e especialistas são envolvidos, independente das experiências de cada indivíduo todos compartilham 
aquele conhecimento tácito o tornando explícito. 
46 Ver seção 1.5. 
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 Vasconcelos (2000) argumenta que esta facilidade é possível, pois o processo de 

inovação é um processo dinâmico e precisa de contribuições de vários agentes, pois cada um 

possui diferentes conhecimentos e informações.  Assim a concentração de empresas em 

incubadoras47 facilita a troca de conhecimento, pois a solução da maioria dos problemas na 

geração de inovação tecnológica implica no uso e busca de conhecimento de diversas fontes. 

Neste sentido, Suzigan, Cerrón e Júnior (2005, p. 86) afirmam: “a proximidade geográfica 

facilita as interações e a comunicação entre empresas, estimula a busca por novos 

conhecimentos e melhora as possibilidades de ações coordenadas”.  

Para Dosi, Pavitt e Soete (1990), externalidades positivas como negativas são 

relevantes para as estratégias inovativas das empresas, permitindo a interdependência entre 

empresas e setores. Não somente a concentração geográfica pode facilitar a transferência de 

conhecimento, mas as características semelhantes das empresas inovativas, o ambiente social 

e a economia regional. Kon (2007, p.10) analisa as políticas com objetivo de criar um 

ambiente favorável para a geração de externalidades positivas afirmando: “qualquer modo 

potencial de intervenção através de serviços destinados ao desenvolvimento destas 

externalidades [positivas], é considerado sob um enfoque conjunto de produção de inovação, 

seja no setor público, como no privado.” Massard (2002 apud KON, 2007) ressalta que as 

externalidades tecnológicas existem em qualquer nível geográfico, porém depende da 

capacidade das empresas de absorver o conhecimento, ou seja, que as empresas e seus 

indivíduos possuam um conhecimento mínimo. 

Segundo Suzigan et al (2006), existem duas abordagens que explicam o mecanismo da 

transferência de conhecimento: 

a) spillovers: Com enfoque na economia da inovação entre atores próximos, que 

acontecem a partir dos atores que geram novos conhecimentos; 

b) clusters: Com enfoque na economia regional, explicando o porquê de empresas 

localizadas em clusters serem mais inovadoras. 

 Apesar de diferentes enfoques, o ponto central é os mesmo, segundo Breschi e Malerba 

(2001, 819-820 apud SUZIGAN et al 2006, p. 327- 328):  

a) o aprendizado por meio da operação em redes e da interação, incluindo relações 

produtor-usuário, colaborações formais e informais, mobilidade de 

trabalhadores qualificados entre empresas e spin-offs que geram novas firmas a partir 

de empresas, universidades e instituições de pesquisa;  

                                                 
47 Veremos no capítulo 2. 



 53

b) o elevado grau de imersão (embeddedness) das empresas locais numa densa rede de 

intercâmbio de conhecimentos, que se baseia em intensas interações dos agentes, 

facilitadas por normas, convenções e códigos de domínio comum, e em instituições 

que constroem confiança e estimulam relações informais entre agentes, num processo 

de aprendizado coletivo;  

c) a disponibilidade de um conjunto de recursos de uso comum tais como universidades, 

instituições de pesquisa, centros tecnológicos e ampla oferta de trabalhadores 

qualificados e técnicos especializados, que contribuem para reduzir custos e incertezas 

associados às atividades inovativas. (BRESCHI; MALERBA, 2001, 819-820 apud 

SUZIGAN et al 2006, p. 327- 328): 

Para Berger e Luckmann (1966 apud NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p. 64) quando 

pessoas interagem no mesmo ambiente com contexto histórico e social semelhantes, elas 

“compartilham informações a partir das quais constroem o conhecimento social como uma 

realidade, o que por sua vez influência seu julgamento, comportamento e suas atitudes”.  

 

1.6.4 Fatores que facilitam ou dificultam a transferência de conhecimento 

 

A tecnologia costuma aumentar a circulação de informações e conhecimento, por isso 

a maioria das empresas investem muito na área de tecnologia da informação (TI) e possuem 

equipamentos e softwares com alta tecnologia, muitos dos softwares são utilizados com o 

objetivo de aumentar o estoque de conhecimento, a troca rápida de informações e 

conhecimento e para tornar o conhecimento acessível a todos da empresa. Porém ela sozinha 

não fará que cresça a transferência de conhecimento (DAVENPORT; PRUSAK, 2003, p. 

171). 

A tecnologia isoladamente não fará com que a pessoa possuidora do 
conhecimento o compartilhe com as outras [...] a tecnologia da informação 
torna-se relativamente menos útil no que se refere à criação do 
conhecimento, que em grande medida continua sendo um ato de indivíduos 
ou grupos e de seus cérebros. (DAVENPORT; PRUSAK, 2003, p. 171). 

 

Algumas tecnologias da informação tentam desenvolver mecanismos para aumentar a 

criação e transferência do conhecimento, mas para Davenport e Prusak (2003, p. 172) “é 

insignificante”, pois nenhuma tecnologia é capaz de aumentar a transferência de 

conhecimento, se as crenças e culturas dos funcionários forem para não fazer tal coisa.  

Segundo os autores “dados e informações são constantemente transferidos por meio 
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eletrônico, mas o conhecimento parece transitar com mais eficiência através de redes 

humanas” (DAVENPORT; PRUSAK, 2003, p. 193, grifo nosso). 

O método da transferência e da codificação do conhecimento influência, segundo 

Davenport e Prusak (2003) na viscosidade48 e na velocidade da transferência do 

conhecimento, pois dependendo do método pode-se perder muito do conhecimento original, 

absorvendo algo pouco semelhante do conhecimento original. Um conhecimento adquirido 

em um curso universitário tende a ter alta viscosidade, devido ao curso ser um processo de 

aprendizagem longo, porém um conhecimento obtido por um artigo científico a viscosidade 

tende a ser bem menor. 

A viscosidade e velocidade são fatores importantes para a determinação do grau de 

eficiência da transferência de conhecimento. A troca de conhecimento é mais eficiente quando 

com rapidez consegue-se transmitir o conhecimento para quem o deseja e pode gerar algum 

valor com ele. Porém temos um conflito, pois quanto maior a velocidade que o conhecimento 

se transfere menor é a viscosidade.  

Como o conhecimento está muito ligado ao ego e cargo das pessoas, ele não flui com 

muita facilidade, pois quem é possuidor do conhecimento tem poder sobre os que o desejam. 

Muitos dos fatores que retardam ou impedem a transferência de conhecimento são culturais, 

como a falta de confiança mútua, diferentes culturas e quadros de referência, falta de tempo 

para conversar, intolerância a erros entre outros. 

A confiança é fundamental para a transferência do conhecimento, e segundo 

Davenport e Prusak (2003, p. 119) é “um aspecto importante do sucesso de qualquer projeto 

de transferência do conhecimento é a linguagem comum dos participantes.” E este é um 

aspecto da confiança, pois quando duas pessoas interagem na mesma linguagem elas 

aumentam a chance de desenvolver uma relação de confiança mútua.   Davenport e Prusak 

(2003, p. 119) enfatizam “a pesquisa não cansa de demonstrar que a existência de uma 

linguagem comum é essencial para a transferência produtiva do conhecimento”.  

Compartilham desta idéia Nonaka e Takeuchi (1997), afirmando que é importante para a 

transferência de conhecimento que os agentes falem a mesma língua.  

Algumas vezes a transferência de conhecimento só funciona quando as partes são 

reunidas fisicamente49, devido à dificuldade de tornar um conhecimento tácito em um 

                                                 
48 Para os autores viscosidade se refere a riqueza do conhecimento transferido (DAVENPORT; PRUSAK, 2003, 
p. 124) 
49 Vimos na seção 1.5 que o conhecimento tácito exige muita convivência para ser transmitido e que a 
proximidade geográfica facilita está transferência. 
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conhecimento explícito, com isso querer transmitir um conhecimento tácito em forma de 

documentos ou palavras pode ser um fracasso.  

Outro fator que pode retardar a transferência de conhecimento é o status que o 

conhecedor possui, pois segundo Davenport e Prusak (2003, p. 121) “as pessoas julgam a 

informação e o conhecimento que obtêm com base em quem os transmite”.  Assim, as pessoas 

sem um alto cargo ou sem muita experiência no assunto costumam ter seu conhecimento 

julgado como inferior, em comparação com o de outras pessoas com a reputação de 

conhecedor do assunto. Este fator pode retardar a transferência de conhecimento, pois as 

pessoas relutam em absorver e transmitir um conhecimento de uma fonte que não tenha 

grande status. De certo modo, não é ruim analisar este mecanismo de avaliar as informações 

que recebemos, até mesmo porque as pessoas recebem muitas informações a todo o momento 

e não têm tempo para analisar cuidadosamente todas elas.  

A transferência do conhecimento só ocorre quando temos a transmissão e absorção 

dele, porém o novo conhecimento deve ser posto em prática. As pessoas e empresas 

costumam resistir muito a uma inovação, principalmente se a implementação desta inovação 

substituir algum conhecimento da pessoa ou desenvolvido na própria empresa.  Neste sentido, 

Davenport e Prusak (2003, p. 123 e 125) alertam que: “Saber não é o mesmo que fazer 

[assim] a adoção e a aplicação do conhecimento novo pode ser um processo lento e árduo, e o 

índice de sucesso será altamente influenciado pela cultura da empresa”.   

Rosenberg (2006, p. 180) afirma que as expectativas de mudanças tecnológicas 

futuras, tanto as de melhoramentos nos bens substitutos quanto nos bens complementares 

independentes de setores50 é a razão para o adiamento da introdução de alguma inovação.  

É por essa razão – as mudanças esperadas, bem como as realizadas, em 
outros setores – que as decisões de adotar uma inovação ao com freqüência 
adiadas em situações em que isso poderia de outra forma parecer, aos olhos 
de observadores desinformados, uma postura irracional ou excessivamente 
cautelosa, ou de apego exagerado às práticas tradicionais. (ROSENBERG, 
2006, p. 181) 

 

1.6.5 A troca de conhecimento   

 

O tempo é escasso, por mais gentis que as pessoas sejam, elas não vão responder a 

todas as solicitações sobre algo que elas saibam se não obtiver algum retorno compensador, 

por isso a troca de conhecimento funciona como um mercado com compradores e vendedores 

                                                 
50 A inovação em um determinado setor, influência a demanda e a taxa de lucros dos  potenciais bens substitutos 
e  também de bens complementares.  
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que negociam para que o produto seja trocado.  O produto conhecimento é muito procurado e 

requisitado pelas empresas e pessoas, pois conforme afirma Davenport e Prusak (2003, p. 30): 

“o conhecimento é o remédio mais procurado para a incerteza. Todos nós procuramos pessoas 

dotadas de conhecimento quando precisamos solucionar um problema”.  

A troca de conhecimento conta com corretores que colocam em contato os 

compradores e vendedores, ou seja, consegue interligar aqueles que precisam do 

conhecimento com aqueles que o possuem. Um gerente de uma empresa pode ser um corretor 

de conhecimento, pois ele sabe o que cada funcionário faz, sabem onde obter a resposta para 

algum assunto específico.  

Os compradores buscam o conhecimento, por diversos motivos, pode ser por 

curiosidade, para solucionar um problema, por prestigio, entre outros. Os gerentes e 

executivos gastam em média entre 15% e 20% do seu tempo na busca por conhecimento e por 

respostas. Eles gastam todo este tempo, pois “o conhecimento [os]  fará [ão] ter mais sucesso 

no trabalho”. Já os vendedores esperam ganhar algo pela venda do conhecimento, que muitas 

vezes não necessariamente é dinheiro, pois pessoas podem compartilhar seu conhecimento em 

troca de favores futuro ou reputação.  Eles são pessoas que têm a reputação de possuir muito 

conhecimento sobre algum assunto em específico. Porém nem todas as pessoas que detém um 

conhecimento são vendedores, isso pode ocorrer devido à preferência de manter-lo sob sigilo 

ou simplesmente porque “algumas pessoas são bem preparadas, mas não conseguem articular 

seu conhecimento tácito”. (DAVENPORT, PRUSAK; 2003, p. 33).  

A troca de conhecimento pode não ser eficiente, por causa de: informações limitadas, 

conhecimento assimétrico e conhecimento localizado. Devido a eles nem sempre os 

compradores sabem onde encontrar os vendedores, e quando sabem não conseguem julgar a 

qualidade do conhecimento e o valor que ele vale antes de obtê-lo, como afirmam Davenport 

e Prusak (2003, p. 47) “tanto o valor do conhecimento como a probabilidade de seu 

pagamento são incertos”. A informação limitada gera ineficiência, pois muitas pessoas não 

sabem onde procurar o conhecimento e nem sabem se ele vale o preço cobrado.  Já, no caso 

do conhecimento assimétrico, ele acontece quando alguém conhece muito de uma área, mas 

falta conhecimento de outra, se esta assimetria for elevada o conhecimento pode não fluir de 

uma forma efetiva. O conhecimento localizado aumenta a ineficiência da comercialização, 

pois quanto mais especializado o vendedor for, mais alto é o preço que o mesmo cobra e 

muitas vezes a empresa precisa de uma resposta simples que não custa muito, mas como o 

conhecimento é localizado ela paga um preço alto. 
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Um dos benefícios da comercialização de conhecimento eficiente é a geração de 

conhecimento, pois como quem vende (transfere) o conhecimento não o perde51 a transação 

de conhecimento gera um novo conhecimento, aumentando o estoque geral de conhecimento.  

As inovações e os novos conhecimentos ocorrem devido a uma interação do conhecimento 

novo com o conhecimento antigo, que pode despertar idéias novas, nas palavras de Davenport 

e Prusak (2003, p. 59) “o conhecimento adquirido interage com o conhecimento existente no 

sentido de despertar idéias que nem o comprador e nem o vendedor haviam tido antes”. 

O preço do conhecimento quando especializado e formal costuma ser elevado, as 

empresas e os governos pagam fortunas por uma consultoria com advogados, consultores de 

investimento e outros consultores diversos.  Compradores e vendedores que acreditam lucrar 

com alguma transação, podem negociar o pagamento de uma forma que não seja em dinheiro. 

Davenport e Prusak (2003) apontam três tipos de pagamento mais comuns: A reciprocidade, a 

reputação e o altruísmo. 

 A forma de pagamento da reciprocidade ocorre quando um vendedor compartilha seu 

conhecimento, esperando que futuramente quando ele estiver na busca por algum 

conhecimento o comprador esteja disposto a vender, na linguagem popular é a história de uma 

mão lava a outra. Desta forma, o pagamento por meio da reciprocidade funciona como um 

banco de favores, assim o conhecimento é pago com outro conhecimento. 

 O tipo de pagamento através da reputação está de certa forma, ligado com a 

reciprocidade, pois o vendedor quer ser conhecido e reconhecimento pelo conhecimento que 

ele possui.  Apesar desta forma de pagamento parecer intangível, ela pode gerar resultados 

tangíveis, pois se a pessoa tem uma boa reputação sobre algum conhecimento, isso aumenta 

as chances da reciprocidade, conforme afirmam Davenport e Prusak (2003, p.38) “ser 

conhecido como vendedor do conhecimento torna-o um comprador do conhecimento mais 

eficaz”. No ambiente de empresa, por exemplo, um funcionário que compartilha 

conhecimento ou atende as solicitações de outros funcionários geralmente, é atendido 

prontamente quando solicita alguma resposta, além que um funcionário com boa reputação 

pode obter benefícios na empresa como, por exemplo, uma promoção ou maior segurança no 

emprego. Assim, embora o vendedor de conhecimento não receba como pagamento, dinheiro 

diretamente, ele pode conseguir um salário mais elevado ou bônus.    

 No caso do tipo altruísmo o pagamento acontece quando a pessoa simplesmente ajuda 

por gostar de ser útil.  Os motivos dessa ajuda, aparentemente sem interesse pode ser ela ser 

                                                 
51 No caso da venda, por exemplo, de um carro, o vendedor ao vender o carro fica sem o produto. Na troca de 
conhecimento, quem vende seu conhecimento, não fica sem ele.  
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muito apaixonada por determinado tema e sentir-se feliz em compartilhá-lo ou ela pode ser 

muito gentil e ficar feliz apenas com um “muito obrigado” como pagamento.  Orientar é uma 

forma de transferência de conhecimento um pouco baseada no altruísmo, às vezes pessoas no 

final da meia-idade gostam de passar adiante o conhecimento que elas possuem.   Davenport e 

Prusak (2003, p. 40) alerta que “não faz sentido depender inteiramente da boa vontade 

[alheia] para cultivar algo tão importante quanto o compartilhamento do conhecimento” 

 Nas três formas de pagamento, a confiança é um fator fundamental, pois a troca de 

conhecimento funciona em alguns casos por meio do crédito (reciprocidade e reputação). 

Davenport e Prusak (2003, p. 40) corroboram com está idéia, “se não houver confiança, 

qualquer iniciativa ligada ao conhecimento estará fadada ao fracasso”.   

A troca de conhecimento seria extremamente eficiente se as pessoas que tem um 

problema encontrassem pessoas que pudessem resolvê-los, definitivamente seria o fim dos 

problemas sem solução e a inovação seria constante.  Desta forma, a troca seria eficiente 

porque o conhecimento iria fluir sem barreiras52. 

Quatro métodos de tornar a troca de conhecimento mais eficiente. A primeira é o 

avanço tecnológico que potencializa muito a transferência de conhecimento, porém deve-se 

dar mais atenção ao conteúdo do que ao próprio sistema e seus dados rígidos.  Outra maneira 

é construir um ambiente para a troca de conhecimento, criando locais para a transferência de 

conhecimento, como por exemplo, feiras e simpósios. O terceiro método seria o 

estabelecimento de uma forma clara de formação de preços do conhecimento, pois o mercado 

tende a ficar mais eficiente com uma formação transparente do preço do conhecimento, uma 

maneira confiável de estabelecer o valor de determinado conhecimento é através de meios 

empíricos. A codificação do conhecimento pode tornar a troca de conhecimento mais 

eficiente, a codificação pode, por exemplo, ser através de um mapa53. Um bom mapa do 

conhecimento pode ser construído como descrevem Davenport e Prusak (2003, p. 90), através 

da amostra bola de neve, que acontece da seguinte maneira: 

Ao conversar com as fontes do conhecimento sugeridas por uma pessoa, 
depois prosseguindo para as pessoas que elas mencionam e depois para as 
pessoas sugeridas por essas últimas, eles podem eventualmente chegar em 
quase qualquer tipo de informação que necessitam, não importa quão 
especializada ela seja nem quão distante ela possa estar: A crescente 
cascata de referências leva a todos os lugares” (DAVENPORT; 
PRUSAK, 2003, p. 90, grifo nosso) 

                                                 
52 Uma das barreiras do conhecimento são as patentes. 
53 Um mapa do conhecimento são as páginas amarelas, as listas com  serviços e produtos, os banco de dados,os  
organogramas de uma empresa entre outros,  porém estes tipos de mapas indicam onde esta o conhecimento, 
porem não seu conteúdo  (DAVENPORT; PRUSAK, 2003). 
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 A cascata de referências54 é uma maneira informal, mas muito eficiente na construção 

de mapas do conhecimento, ela tem uma semelhança com a rede informal de conhecimento, 

porém é diferente, pois as pessoas não necessariamente estão estudando, pesquisando ou 

interessados no mesmo assunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54 Termo usado na peça de John Guare, Six degrees of separation (1990) ,  afirma que  uma pessoa está a seis 
passos de qualquer outra pessoa do mundo, através de uma rede de todas as pessoas que eu conheço até todas as 
pessoas do mundo. 
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2 INCUBADORAS DE EMPRESAS: DEFINIÇÃO, TIPOS, TRANSFERÊNCIA DE 

CONHECIMENTO E A EXPERIÊNCIA BRASILEIRA 

 

2.1 Definição de incubadora de empresas 

 

 A National Business Incubator Association (NBIA) define incubadora de empresas 

como: 

Instalações que provêem a pequenos negócios e empreendedores recursos 
como: espaços, serviços de apoio compartilhados e serviços de apoio ao 
desenvolvimento de negócios, como financeiro, marketing e administração 
[...] Incubadoras desempenham um papel de sustentação e ajuda à 
sobrevivência de novos negócios, que é importante durante o período de 
start-up, quando eles são mais vulneráveis. (NBIA, 2009). 
 

  A definição das entidades brasileiras não difere muito da NBIA. Para o Serviço de 

Apoio à Micro e Pequena Empresa (SEBRAE), incubadoras são um tipo de organização para 

apoiar a criação de novas empresas, principalmente de bases tecnológicas, oferecendo um 

ambiente com toda infraestrutura, consultoria e orientação, objetivando a redução da taxa de 

mortalidade das empresas, geração e transferência de conhecimento.  A Associação Nacional 

de Entidades Promotoras de Investimentos de Tecnologias Avançadas (ANPROTEC) 

compartilha de uma definição semelhante a do SEBRAE. 

Uma incubadora de empresas é um ambiente flexível e encorajador onde é 
oferecida uma série de facilidades para o surgimento e crescimento de 
novos empreendimentos. Além da assessoria na gestão técnica e 
empresarial da empresa, a incubadora oferece a infraestrutura e serviços 
compartilhados necessários para o desenvolvimento do novo negócio, como 
espaço físico, salas de reunião, telefone, fax, acesso à internet, suporte em 
informática, entre outros. Desta forma, as incubadoras de empresas geridas 
por órgãos governamentais, universidades, associações empresariais e 
fundações, são catalizadoras do processo de desenvolvimento e 
consolidação de empreendimentos inovadores no mercado competitivo. 
(ANPROTEC, 2009). 

 

Similar à definição das entidades acima, alguns autores compartilham a idéia de 

incubadora de empresas ser principalmente um agente facilitador para o surgimento de novas 

empresas, como afirma Imasato (2005, p. 9): “As incubadoras de empresas são consideradas 

organizações nas quais há um ambiente propício para o surgimento e desenvolvimento de 

novos  empreendimentos”. No mesmo sentido, Quadros (2004, p. 26) define incubadora de 

empresa como um ambiente que facilita o “surgimento e crescimento de novos 
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empreendimentos a um custo bem menor do que no mercado”, devido aos custos fixos55. Com 

uma idéia semelhante, Bridi (2004, p. 42) define que incubadoras “são programas de 

assistência as micro e pequenas empresas em fase inicial. Sua finalidade é viabilizar projetos, 

criando novos produtos, processos ou serviços, gerando novas empresas.” 

 Algumas definições apontam as vantagens de uma empresa ser incubada, nesse 

sentido, Stainsack (1998) destaca que a incubadora deve acelerar o crescimento e 

desenvolvimento das empresas incubadas, oferecendo todo o apoio e abrindo oportunidades 

inexistentes para que a empresa se desenvolva fora da incubadora. Para Lalkaka (2003 apud 

ENRÍQUEZ; COSTA, 2003, p. 3) incubadora de empresa é um espaço institucional que apóia 

a transformação de empresas potenciais em empresas lucrativas.  Desta forma, as incubadoras 

são consideradas mecanismos capazes de transformar idéias dos empreendedores em negócios 

de sucesso.  

 Para definir incubadora, Furtado (1998, p. 25) distingue o termo incubadora pelo 

conceito amplo e restrito. No conceito amplo, incubadora “é todo o espaço onde o 

empreendedor tenha capacidade de desenvolver análise, aprendizado e massa crítica e 

conhecimento que utilizará em seu negócio atual ou futuro.” Outra concepção ampla de 

incubadora é de Martin (1984), sendo um local onde o empreendedor idealiza e planeja o seu 

empreendimento.  Já uma definição pelo conceito restrito é de Smillor (1987 apud BAÊTA, 

1999a, p. 31) que destaca principalmente o fator conhecimento e tecnologia:   

Uma incubadora de novos negócios é uma instalação planejada para apoiar 
o desenvolvimento de novas empresas. Ela provê uma variedade de serviços 
e apoio ao star-up das empresas com uma clara preferência por aquelas de 
alta tecnologia e indústrias manufatureiras leves. A incubadora procura 
unir efetivamente talento, tecnologia, capital e conhecimento, para 
alavancar o talento empreendedor, acelerar a comercialização de tecnologia 
e encorajar o desenvolvimento de novas empresas. (SMILLOR, 1987 apud 
BAÊTA, 1999a, p. 31, grifo nosso). 

  

Com idéia semelhante Lahorgue  e Hanefeld (2005) definem incubadora com um viés 

de incubadora do tipo base tecnológica56, pois afirmam que incubadora deve amparar e 

estimular o nascimento e crescimento de novos negócios resultantes de projetos tecnológicos.  

Os autores afirmam: 

As incubadoras tecnológica são instrumentos de fortalecimento dos 
sistemas de inovação localizados, ao favorecer a emergência de novos 
negócios a partir do estoque de conhecimento, de capacidade 

                                                 
55  Os custos fixos são divididos pelas empresas incubadas, quanto maior o número de empresas na incubadora, 
menores serão os custos fixos. 
56  A definição de incubadora tecnológica veremos com mais detalhes na seção seguinte. 
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empreendedora e de capacidade institucional de apoio a pequenas e médias 
empresas. (LAHORGUE ; HANEFELD, 2005,p. 1; grifo nosso). 

  

Uma definição também relacionada com o tipo de incubadora tecnológica é de 

Fracasso e Andino (2005), porém eles destacam a redução da taxa de mortalidade das 

empresas incubadas. 

 As incubadoras são instrumentos que buscam reduzir a probabilidade de 
fracasso e acelerar o processo de consolidação de empresas, pois nesta nova 
economia as EBT´s57 que ambicionem ter um sucesso econômico 
sustentável, deverão desenvolver capacidades estratégicas para sua ação 
empresarial. (FRACASSO; ANDINO, 2005, p. 2). 

 

Baêta; Chagnazaroff; Guimarães, (1999) apresentam uma definição que une um pouco 

de cada uma das definições apresentadas acima.  Definem as incubadoras de empresa de base 

tecnológica “como mecanismos de rápido diagnóstico e controle para o decréscimo da taxa de 

mortalidade das micro e pequenas empresas de base tecnológica”. (BAÊTA; 

CHAGNAZAROFF; GUIMARÃES, 1999, p.122). Para eles, as incubadoras são organizações 

que apóiam as empresas nascentes que tenham algum projeto de base tecnológica e 

principalmente se ele implicará em uma inovação. O apoio vem através dos benefícios que 

reduzem o custo de produção, financeiro, de comercialização, e outros, abaixo do custo de 

mercado. 

Medeiros e Atas (1995) têm um conceito um pouco vago sobre incubadora de empresa 

afirmando que a definição está ligada à finalidade da incubadora e que de qualquer forma a 

incubadora é um espaço onde idéias de empresas são transformadas em novos produtos, 

processos ou serviços. 

Os autores com definições um pouco diferentes das demais são: Quirino (1998), 

Hackett e Dilts (2004) e Torkomian (1997).  O autor Quirino (1998, p. 103) tem uma 

definição mais voltada para o desenvolvimento regional, para ele, as incubadoras são 

“sistemas complexos, que articulam diferentes agentes, visando a criação de especificidades 

que tragam atratividade à região”. Já Torkomian (1997), define incubadora de uma maneira 

mais relacionada aos benefícios oferecidos, afirmando que incubadora de empresas consiste 

em uma área construída, com áreas individuais e áreas de uso coletivo e devem oferecer às 

empresas incubadas vários benefícios operacionais e gerenciais. Para Hackett e Dilts (2004a 

apud FRACASSO; ANDINO, 2005, p. 3) as incubadoras são espaços compartilhados que 

proporcionam as empresas recursos tecnológicos e organizacionais, com o objetivo de 

                                                 
57 Empresas de base tecnológica. 
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facilitar o sucesso dos novos empreendedores.  Esta facilitação ocorre por meio da redução do  

custo de potenciais falhas que se apresentam na criação do negócio e que são controladas no 

período da incubação.  As falhas são minimizadas, pois as incubadoras atuam como uma rede 

de indivíduos e organizações que se inter-relacionam.  Os indivíduos são os recursos humanos 

que trabalham na incubadora, e podem ser os próprios empresários ou seus empregados; as 

organizações são as universidades, as empresas privadas,  o governo  e as empresas 

prestadoras de serviços (advogados, contadores, consultores).  

A definição de incubadora de empresas tecnológicas adotada neste trabalho é a que 

incubadora de empresas é um ambiente com apoio as empresas nascentes, por meio do 

oferecimento de benefícios de infraestrutura, operacional e administrativo e facilidades de 

acesso ao mercado e aos setores empresarial, acadêmico e tecnológico com o objetivo de 

estimular a criação e transferência de conhecimento e inovações tecnológicas.  Acreditamos 

que a rede de indivíduos e empresas incubadas potencializa a criação e transferência de 

conhecimento nas incubadoras e os benefícios oferecidos pela incubadora atenuam a 

possibilidade de fracasso no empreendimento, mantendo assim o fluxo intenso de 

conhecimento tanto na forma interincubadora como na intraincubadora. 

 

2.2 Objetivo das incubadoras de empresas 

 

Todas as definições do objetivo das incubadoras estão relacionadas, mesmo que 

indiretamente ao objetivo de oferecer as empresas condições para que elas sejam empresas de 

sucesso.  Neste sentido, Iozzi e Salles (2003) apontam que o principal objetivo da incubadora 

é formar uma empresa de sucesso, que tenha uma cultura permanente de desenvolvimento, 

para assim mantê-la competitiva em seu mercado.  

 Fracasso e Andino (2005, p. 3) apontam o objetivo das incubadoras relacionando 

principalmente com o oferecimento de benefícios, como a prestação de serviços às empresas 

incubadas, tanto em serviços administrativos como operacionais, criando desta forma 

condições favoráveis para a consolidação da empresa no mercado. Os autores afirmam: “A 

finalidade das incubadoras é [de] prestar serviços e colocar à disposição infraestrutura 

administrativa e operacional”. Já para Enríquez e Costa (2003, p. 3) o objetivo principal das 

incubadoras é garantir a interação entre as pequenas empresas de base tecnológica com as 

universidades “através de uma interação com os centros de ensino e pesquisa, por meio de 

informação e conhecimento tecnológico”.  Para estes autores a incubadora deve visar 
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melhorar a economia regional e desenvolver novos empreendimentos, para isso a incubadora 

deve ter outros objetivos em mente como: 

a) o desenvolvimento econômico regional; 

b) empreendedorismo; 

c) lucro para as empresas; 

d) criação de empregos; 

e) diversificação da economia regional.  

O alcance destes objetivos tem como conseqüência que a empresa incubada será uma 

empresa lucrativa e de sucesso. (ENRÍQUEZ; COSTA, 2003, p. 9 a 12).   

 Para  Quadros (2004),  Gallon (2009) e Andino (2005) o objetivo primordial da 

incubadora é reduzir a taxa de mortalidade das empresas. 

 

2.3 Tipos de incubadoras de empresas 

 

A classificação do tipo de incubadora depende do principal objetivo e da forma de 

organização da própria incubadora, porém o propósito de estimular a inovação tecnológica 

está presente na maioria dos tipos de incubadoras. Desta forma, classificaremos as 

incubadoras agregando em grupos com  o objetivo semelhante.  

As incubadoras podem ser classificadas de acordo com seu objetivo financeiro, sendo 

com fins lucrativos ou sem fins lucrativos. As incubadoras privadas na maioria dos casos 

possuem não fins lucrativos58  e são criadas por grandes empresas, universidades, 

comunidades, instituto de pesquisas ou organizações não- governamentais (ONGs). As 

públicas são financiadas pelo governo federal, estadual ou municipal e não possuem fins 

lucrativos, na maioria dos casos são associadas a entidades e instituições que a gerenciam 

(ARANHA, 2008). 

 Na classificação conforme a forma de funcionamento, a incubadora pode se 

estabelecer em um espaço físico ou virtualmente. Uma incubadora virtual se estabelece, via 

internet e conta com amplo banco de dados e apoio de informática, com vistas a estimular 

novos negócios (ANPROTEC, 2009). 

Segundo o ramo de atividade têm-se as incubadoras do tipo setorial que caracterizam 

bem esta classificação, porque elas abrigam somente empreendimentos de apenas um setor da 

economia, com objetivo de facilitar a inovação e fortalecer determinado setor.  Três tipos de 

                                                 
58 Veremos detalhes na seção 2.6. 
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incubadoras podem  classificar-se como setorial, porém, têm classificação própria conforme 

ANPROTEC: Incubadora agroindustrial, incubadora cultural e incubadora de serviços. A do 

tipo agroindustrial tem por objetivo fortalecer o setor agroindustrial, facilitando a inovação 

tecnológica no setor e só aceitando empreendimentos de produto e serviços agroindustriais. 

Incubadora cultural tem por objetivo estimular a cultura e arte com desenvolvimento 

tecnológico, e abriga somente empreendimentos na área da cultura. Já a incubadora de 

serviços acolhe unicamente empresas de serviços (ANPROTEC, 2009). 

Algumas incubadoras têm como objetivo principal o desenvolvimento social: 

incubadora social e cooperativa. A incubadora social recebe empreendimentos oriundos de 

projetos sociais, cujo conhecimento é de domínio público e que atendem a demanda de 

criação de emprego e renda e melhoria das condições de vida da região. Incubadora de 

cooperativa é a que apóia cooperativas em processo de formação e/ou consolidação instalada 

dentro ou fora do município com o objetivo de criação de trabalho e renda (ANPROTEC, 

2009). 

 Para a classificação segundo sua capacidade de gerar inovações tecnológicas temos: 

Base tecnológica, tradicional e mista. 

As incubadoras tecnológicas têm a maior capacidade inovativa, pois abrigam somente 

empresas cujos produtos ou serviços resultam de pesquisa científica, para os quais a 

tecnologia representa alto valor agregado. A incubadora tradicional também acolhe empresas 

para desenvolver novas tecnologias, porém a tecnologia utilizada por estas empresas já está 

difundida no mercado, desta forma, ela recebe empreendimentos de qualquer setor tradicional 

da economia que detenha tecnologias largamente difundidas e que queiram agregar valor aos 

seus produtos, processos ou serviços, por meio de um incremento em seu nível tecnológico. 

Porém esses empreendimentos devem estar comprometidos com a absorção e o 

desenvolvimento de novas tecnologias, mesmo assim entre os três tipos de incubadora 

apresentado neste parágrafo, esta é a que tem a menor capacidade inovativa. A incubadora do 

tipo mista têm a capacidade inovativa maior que a tradicional, porém menor que a do tipo de 

base tecnológica, pois este tipo de incubadora acolhe ao mesmo tempo empresas de base 

tecnológica e de setores tradicionais (ANPROTEC, 2009; LAHORGUE; HANEFELD, 2005). 

 A incubadora de empresas de base tecnológica é o objeto de estudo deste trabalho, 

desta forma enfatizamos algumas das características que  diferem a  incubadora tecnológica 

dos outros tipos de incubadora, mesmo que estes outros tipos como por exemplo a tradicional 

possua também algum grau de  inovação tecnológica.  Segundo Baêta, Borges e Tremblay 

(2004),  Bignetti (2002), Santos (1987) as características são as seguintes:  
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a) operam com processos, produtos ou serviços onde a tecnologia é considerada nova ou 

inovadora; 

b) possuem mão-de-obra altamente qualificado em seus quadros; 

c) grande parte dos seus gastos constitui-se em atividades de pesquisa e desenvolvimento; 

d) seus produtos têm um ciclo de vida pequeno; 

e) crescem rapidamente; 

f) a dimensão tecnológica tem importância significativa na definição da estratégia 

competitiva da empresa; 

g) Alta transferência de conhecimento.  

Consideramos a característica mais importante da incubadora tecnológica a alta 

transferência de conhecimento (GALLON, 2009; QUADROS, 2004).  

 

2.4  Benefícios oferecidos pelas incubadoras de empresas 

 

Os benefícios de uma incubadora são apontados por diversos autores59 como o fator 

determinante para o sucesso das empresas que nela ingressam, pois são os benefícios que 

criam as condições favoráveis para a criação de novas empresas de sucesso e é o principal 

atrativo para o empresário decidir se é vantajoso incubar a sua empresa.  

A modalidade da incubadora influência nos benefícios oferecidos, como por exemplo, 

a incubadora virtual não necessita de espaço físico, desta forma ela não oferece nenhuma 

infraestrutura, apenas os benefícios relacionados a serviços.  Segundo Baêta, Borges e 

Tremblay (2006), Enríquez e Costa (2003), Iozzi e Salles (2003), Ministério de Ciência e 

Tecnologia (2000) e SEBRAE (2010) podemos dividir os benefícios em: Infraestrutura e 

serviços, os benefícios relacionados à infraestrutura são repartidos em: 

a) espaços físicos individualizados especialmente projetados para instalação de cada 

empresa; 

b) espaços para uso compartilhado como salas de reuniões, secretária, show-room, 

auditório,  biblioteca, restaurante, laboratórios especializados, entre outros; 

Na infraestrutura também se inclui os serviços de telefonia, internet, fax, copiadoras, 

correio, segurança, suporte a informática, luz e água. 

Já os benefícios relacionados aos serviços são divididos em:  

                                                 
59  Fracasso e  Andino (2005), Baêta, Chagnazaroff e Guimarães (1999) e principalmente Torkomian (1997). 
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a) gerenciamento:  por meio de uma equipe gerencial responsável pela administração e por 

prover assessorias e consultorias, com o  objetivo de reduzir os custos e riscos das 

empresas; 

b) assessoria:  através da assistência técnica e gerencial, oferecem profissionais 

capacitados, treinamentos, consultorias, orientação na comercialização de produtos e à 

exportação, assessoria na busca de inovação e de novas tecnologias. As consultorias são 

na maioria das vezes de propriedade industrial, jurídica,  marketing, financeira e 

orientação profissional;  

c) qualificação: através da formação, capacitação e treinamento dos empreendedores nos 

principais aspectos gerenciais, tais como gestão empresarial e gestão da inovação 

tecnológica. 

    No entanto, os benefícios oferecidos pela incubadora para as empresas vão além da 

infraestrutura e dos serviços. Estes tipos de benefícios não são tão explícitos e são 

fundamentais para o sucesso da incubadora, destacamos alguns entre eles: 

a) ambiente flexível ou encorajador; 

b) apoio à busca de financiamento;  

c) acesso ao mercado e redes de relações; 

d) redução de custos e riscos do processo de inovação;  

e) facilidades para acesso rápido ao mercado; 

f) participação em feiras e congressos;  

g) estímulo à criação de cultura empreendedora;   

h) acesso a equipamentos de investimento elevado;  

i) redução de custos operacionais; 

j) diminuição da taxa de mortalidade;  

k) resolução de problemas em conjunto e de forma supervisionada; 

l) intercâmbio entre o setor empresarial, instituições acadêmicas e centros de tecnologia. 

(ANPROTEC; BAÊTA, 1999a; SEBRAE). 

Todos os benefícios que o empresário tem em incubar sua empresa são apontados por 

Imasato (2005) como um dos pontos-chave para avaliar a eficiência de uma incubadora. 

Corroborando com esta idéia, Iozzi e Salles (2003, p. 5) afirmam que “a empresa incubada 

não encontrará fora da incubadora as facilidades encontradas dentro dela, a preços tão 

competitivos e de forma tão integrada.” Segundo esta afirmação, verificamos que é uma ótima 

escolha o empresário incubar a sua empresa. 
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2.5  Transferência de conhecimento em incubadoras de empresas 

 

Segundo Imasato (2005, p.9) “a transferência de conhecimento [na incubadoras], tanto 

tecnológicos como empresariais, é uma prerrogativa para o seu funcionamento”.   

Com já vimos, as incubadoras são um tipo de organização para apoiar a criação de 

novas empresas e criação e transferência de conhecimento. Segundo Baêta e Vasconcelos 

(2003, p. 1203), a incubadora de empresa cria uma rede de conhecimento principalmente para 

as empresas residentes, que  

favorece a troca de conhecimentos e informações, com o objetivo de 
apoiar o processo de inovação e o acesso ao mercado. É intenso o fluxo de 
informações e conhecimentos que se estabelece dentro da incubadora 
entre as empresas incubadas e os diferentes agentes de inovação: 
Universidades, outras empresas do setor, agencias de fomento, SEBRAE, 
ONGs e outros. A própria relação que a empresa estabelece com a 
incubadora permite a ampliação de contatos e aprendizagem gerencial e 
tecnológica. (BAÊTA; VASCONCELOS, 2003, p. 1203, grifo nosso).  

 

O fluxo de conhecimento e informações nesta rede, que as incubadoras promovem, é 

intenso.  A transferência de conhecimento pode ser dado internamente entre as empresas 

incubadas (interincubadora), incubadora e empresas e com agentes externos (intra- 

incubadora) como universidades e centros de pesquisas.  Para Lalkaka (1990 apud Baêta 

1999a), nas incubadoras de empresas estas redes de assimilações de informações e 

conhecimento são reforçadas, porque conhecimento flui intensamente neste ambiente 

principalmente de maneira informal.  

Todo este processo de transferência de conhecimento ocorre devido à aprendizagem 

interativa nas incubadoras, que segundo Baêta  (1999a, p. 74)    é “o esforço de assimilação de 

informações e conhecimentos tecnocientíficos na interação entre os vários agentes de 

inovação que atuam nas incubadoras de empresas”.   Já para Suzigan et al (2006, p. 2), a 

transferência de conhecimento ocorre por causa da concentração geográfica de empresas do 

mesmo setor, instituições de ensino e pesquisa que facilitam a transmissão de novos 

conhecimentos principalmente os tácitos. Esta facilitação na transferência de conhecimento é 

possível, pois o processo de inovação é dinâmico e precisa de contribuições de vários agentes, 

pois cada um possui diferentes conhecimentos e informações.  Assim a concentração de 

empresas em incubadoras facilita a troca de conhecimento, pois a solução da maioria dos 

problemas na geração de inovação tecnológica implica o uso de conhecimento de vários tipos. 

(VASCONCELOS, 2000, p. 13). 
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Como vimos no capítulo anterior, a transferência de conhecimento acontece em todas 

as empresas, principalmente em seu cotidiano. Na incubadora de empresas não é diferente, 

pois o ambiente costuma ser de muita cooperação. Um empreendedor de uma empresa 

incubada pode perguntar a outro empreendedor se eles estão tendo dificuldade com alguma 

tarefa operacional ou administrativa, ou até mesmo perguntar sobre um projeto específico, 

esta interação, quando ocorre, significa que eles estão transferindo conhecimento.  Outra 

maneira de transferir conhecimento, porém de maneira formal é quando um empreendedor 

solicita uma consultoria à incubadora, ou por meio das feiras e fóruns promovidos pela 

incubadora. 

Para transferir conhecimento, deve-se existir algum tipo de relação entre as empresas 

incubadas ou entre os empreendedores. Estes tipos de relação podem ser: as empresas serem 

do mesmo ramo; a pesquisa ser sobre algo semelhante; a amizade. 

É importante destacar que em qualquer relação temos que ter um elemento 

fundamental que é a confiança, sem ela não consegue-se transferir o conhecimento, 

principalmente de maneira informal. A troca informal de informações gera muito 

conhecimento, o ambiente das incubadoras é propício para este tipo de troca, pois segundo 

Baêta e Vasconcelos (2003) as incubadoras têm um clima de companheirismo, descontração, 

colaboração e espontaneidade. Corroborando desta idéia, Baêta (1999a, p. 84) afirma: 

no cotidiano das incubadoras, a prática de parceria é uma realidade. Essa 
postura permite reduzir as incertezas próprias do negócio e agilizar o acesso 
a recursos escassos, como informações e conhecimentos de difícil 
disponibilidade para as micro e pequenas empresas. (BAÊTA, 1999a, p. 
84). 

 

 Reforçando tal idéia, os autores Baêta e Vasconcelos (2003) concluem no artigo que a 

transferência informal é a mais importante no ambiente inovador das incubadoras.    

Assim, a conclusão mais importante foi a de que existe transferência do 
conhecimento tecnológico e científico entre universidade-empresa-
universidade, via pesquisador-empreendedor, mas que, ainda hoje, a maior 
parte dessa transferência ocorre de maneira informal. (BAÊTA; 
VASCONCELOS, 2003, p. 1206). 
 

Os empresários entrevistados na pesquisa de Baêta (1999a) também ressaltaram que o 

ambiente da incubadora é de muita cooperação, garantindo assim uma relação entre os 

residentes de ajuda mútua e boa convivência.  Segundo o depoimento de um dos empresários 

entrevistado por Baêta (1999a, p. 60) “a gente sempre procura ajudar a resolver um problema 

que surge noutra empresa, pois assim a gente também aprende e pode contar com os colegas 

quando precisar”.  
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2.6 A experiência brasileira com as incubadoras de empresas  

 

No Brasil, as primeiras incubadoras criadas tinham o objetivo segundo Baêta (1999a, 

p. 48) ”de estimular o surgimento de empresas em áreas específicas”. A primeira incubadora 

surgiu em 1985 na Fundação Instituto Parque Tecnológico de São Carlos em São Paulo, 

contava com apenas quatro empresas incubadas.  Nos anos seguintes surgiram incubadoras 

em Campina Grande (PB), Manaus (AM), Florianópolis (SC) e Porto Alegre (RS). A data de 

criação das incubadoras não coincide com a data inicial oficial do funcionamento60, devido 

segundo Baêta (1999a, p. 46) “a resistência que [...] existe nas universidades brasileiras 

quanto à aproximação mais intensa com o setor empresarial”, pois os projetos dos 

pesquisadores dependem da aprovação dos conselhos universitários. Devido a esta resistência, 

apenas em 1987 no Seminário Internacional de Parques Tecnológicos realizado no Rio de 

Janeiro, as incubadoras foram consolidadas como incentivadoras de produção tecnológica. 

Neste mesmo ano, surge a Associação Nacional de Entidades Promotoras de 

Empreendimentos de Tecnologias Avançadas (ANPROTEC) com objetivo de reunir e 

organizar as incubadoras ou suas instituições gestoras (ARANHA, 2008; BAÊTA 1999a).  

  Apesar do fortalecimento do conceito das incubadoras, as dificuldades para se criar 

uma eram e ainda são enormes. As parcerias para a fundação de uma incubadora são 

fundamentais, pois por meio delas se consegue financiamento e estrutura, como por exemplo, 

um terreno, a construção do espaço físico, bolsas de pesquisa, financiamentos de 

equipamentos e manutenção do laboratório. Em 1988, o sistema de parceria das incubadoras, 

para a criação e operacionalização, ganhou um programa institucional importante, que 

possibilitava a parceria com agências governamentais e não governamentais. O programa de 

desenvolvimento de Recursos Humanos para Atividades Estratégicas em apoio à inovação 

tecnológica (RHAE) do Ministério de Ciência e Tecnologia fortaleceu a capacitação 

tecnológica nacional e amenizou a falta de capital inicial e de capital de risco.  

No ano de 1991, com uma parceria entre Federação da Indústria do Estado de São 

Paulo (FIESP) e a Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) surge a primeira incubadora 

tradicional no Brasil, na cidade de Itu. Neste mesmo ano, o SEBRAE começou a apoiar as 

                                                 
60 Temos como exemplo a incubadora de São Carlos (SP), localizada na Fundação Instituto Parque Tecnológico 
de São Carlos que foi criada em 1985, porém iniciou as atividades em 1986, já a incubadora Celta (SC), 
localizada no Parque Tecnológico ALFA Florianópolis, tem a data de criação em maio de 1986, mas só iniciou 
oficialmente as atividades em 1988. 
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incubadoras por meio de ações para implantação e fortalecimento, como o acesso a produtos e 

serviços, e o repasse de recursos financeiros, pois para o SEBRAE as incubadoras de empresa 

são uma importante ferramenta de apoio às micro e pequenas empresas (ARANHA, 2008; 

SEBRAE, 2010). 

Com a intensificação da abertura comercial61 em 1992, as incubadoras tecnológica 

contaram com um ambiente mais propício62 para inovações tecnológicas, devido à 

concorrência forte dos produtos internacionais. Desta forma, inovar constantemente se 

revelou um elemento fundamental para a empresa sobreviver no mercado altamente 

competitivo. Neste mesmo ano, programas internacionais começaram a apoiar as incubadoras 

brasileiras de base tecnológica. Um desses programas é o Projeto Columbus, criado pela 

Conferência Européia de Reitores (CRE), que fornece treinamento para gerentes de 

incubadoras. No ano seguinte surge o Programa Bolívar, patrocinado pelo Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BIRD) e pelo governo da Venezuela, com o objetivo de 

desenvolver as empresas na América Latina e apoiar a internacionalização delas, através de 

recursos destinados para pesquisa e desenvolvimento. Segundo Baêta (1999a, p. 54) algumas 

incubadoras brasileiras integraram os programas citados acima com o objetivo “de obter 

parcerias para sua produção e garantir competitividade às empresas”. Em 1995, as 

incubadoras conquistaram outros parceiros nacionais como o programa de Bolsas 

CNPq/RHAE63 e os programas da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) para compra 

de equipamentos. No ano de 1998, o Governo Federal lançou o Programa Nacional de 

Incubadoras e Parques Tecnológicos (PNI) com o objetivo de apoiar a criação e 

desenvolvimento das incubadoras (ARANHA, 2008; BAÊTA, 1999a; BAÊTA; 

VASCONCELOS, 2003; BRIDI, 2004; DORNELAS, 2002; GALLON, 2009; WEISZ, 2006) 

 Em 2004, a aprovação da Lei Federal de Inovação nº 10.973 dispôs sobre incentivos 

para a inovação tecnológica e à pesquisa no ambiente produtivo. O art. 19 estabeleceu a 

transferência de recursos públicos para agências de fomento para subsidiar economicamente 

projetos de P&D das empresas, desta forma, beneficiando financeiramente empresas 

incubadas de base tecnológica. No ano de 2006, o Ministério da Ciência e Tecnologia, 

                                                 
61 Política industrial de liberalização econômica do Governo Collor que apoiou a liberalização das importações, 
principalmente por meio da eliminação de todas as isenções e a extinção das Zonas de Processamento de 
Exportação (ZPEs), expondo as empresas nacionais à forte competição internacional (FILGUEIRAS, 2006). 
 
62  Nas experiências de incubadoras tecnológicas internacionais, a maioria do crescimento também ocorreu neste 
período (BAÊTA, 1999a). 
63 Programa de bolsas para instituições ou empresas com atividades de P & D. O processo seletivo é por meio de 
edital (CNPQ, 2010). 
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apresentou o programa Rede Brasil de Tecnologia (RBT) com objetivo de aumentar a 

articulação do governo federal, das universidades brasileiras, dos agentes financeiros e das 

empresas privadas para propiciar um ambiente favorável de parcerias visando à transferência 

de tecnologia e pesquisas tecnológicas aplicadas.  Este programa busca conectar a demanda 

tecnológica, ou seja, as necessidades da indústria, com a oferta tecnológica, ou seja, as 

pesquisas de universidades e laboratórios. Segundo Weisz (2006, p. 59) “ Esse serviço [RBT] 

busca identificar demandas da indústria nacional por soluções tecnológicas. [...]Trata-se de 

uma abertura para as empresas ou laboratórios oferecerem, para empresas brasileiras, 

tecnologias que dispunham.”  O RBT e a Lei de Inovação representam um  importante 

mecanismos de financiamento à inovação tecnológica para as empresas de base tecnológica. 

Em 2007, as dez maiores64  incubadoras do Estado de São Paulo65 formaram a Rede de 

Apoio à Inovação Tecnológica nos Empreendimentos em Criação (RAITEC) em parceria com 

a FINEP, com o objetivo de aumentar a taxa de sucesso das empresas e compartilhar de forma 

mais efetiva o conhecimento produzida dentro das incubadoras. Segundo o SEBRAE “O 

objetivo é promover o desenvolvimento das empresas participantes com o intercâmbio de 

informação e troca de experiências em conjunto”. A RAITEC em parceria com o SEBRAE 

tem como objetivo aumentar o contato das empresas incubadas independente da incubadora 

ao qual elas residem, principalmente para que elas troquem informações, tornando-se 

parceiras ou realizando negócios.   Esta busca da RAITEC para aumentar a transferência do 

conhecimento entre as incubadoras ocorre por meio da aproximação de empresas com 

projetos semelhantes, através de uma área chamada de cooperação empresarial.  Esta área de 

cooperação é dividida em seis setores e cada empresa ingressa em uma de acordo com seu 

foco de atuação, os setores são de: 

a) tecnologia em informática; 

b) medicina e saúde; 

c) eletrônico; 

                                                 
64 As incubadoras envolvidas são:  Centro incubador de empresas Tecnológicas (Cietec), Incubadora de 
Guarulhos,  Incubadora da Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz de Piracicaba, Incubadora 
Tecnológica de Empresas de Sorocaba (Intes), Associação Instituto de Tecnologia de Software de São Paulo 
(ITS), Incubadora de Empresas de Santos (IES), Incubadora de Empresas de São Bernardo do Campo (Iesbec), 
Incubadora de Empresas Barão de Mauá (Iebm), Innova Santo André e Incubadora Tecnológica de Mogi das 
Cruzes. 
 
65 De acordo com os dados de 2005 da ANPROTEC, o estado de São Paulo tem 43 incubadoras  em 
funcionamento, número que representa o segundo lugar no Brasil e  50% das incubadoras da região sudeste. Rio 
Grande do Sul é o estado com maior número de incubadoras, com 85, devido a isso a região sul  ocupa o 
primeiro lugar em número de incubadoras. A região sul e sudeste juntas representam 75%  do total de 
incubadoras em atividade no país (ANPROTEC, 2005). 
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d) biotecnologia; 

e) meio ambiente; 

f) metal-mecânico. 

A intenção da RAITEC é muito importante para a inovação tecnológica e a 

transferência de conhecimento entre as empresas incubadas independente da incubadora que 

ela esteja incubada, porém em visitas no site da RAITEC, tem-se a impressão que desde o ano 

de 2009 nenhuma atividade está sendo desenvolvida.  Entre as incubadoras envolvidas está 

uma das maiores incubadoras de empresas tecnológicas da América Latina, o Centro 

Incubador de Empresas Tecnológicas (CIETEC) localizada no campus paulistano da 

Universidade de São Paulo. Segundo Alcântara (2009), a origem dos recursos financeiros do 

CIETEC é principalmente o SEBRAE-SP com repasse de R$ 945,3 mil no ano de 2007 e R$ 

496,5 mil do FINEP.  Neste mesmo ano o faturamento das empresas incubadas no CIETEC 

foi de R$ 33,4 milhões. O investimento do governo e instituições realizado nas incubadoras 

tem um alto retorno por meio da arrecadação de impostos, conforme Gasparindo e Risola 

(2008) no período entre 1998 a 2007 o SEBRAE-SP investiu no CIETEC por volta de R$ 5 

milhões e o total que as empresas incubadas recolheram de impostos neste período foi de R$ 

26,7 milhões.  

Independentemente dos programas de apoio as incubadoras brasileiras, a experiência 

das incubadoras no Brasil é modesta se comparada com os números de incubadoras de outros 

países, porém é vista como um sucesso, pois esta atingindo seus objetivos, como a redução da 

taxa de mortalidade das empresas. A pesquisa realizada em 2003 pela ANPROTEC indica que 

o índice de sobrevivência de uma empresa que passou por uma incubadora chega a 87% nos 

dois primeiros anos de atividade, este é o motivo, segundo Iozzi e Salles (2003, p. 5 e 9), para 

o alto crescimento do número de empresas procurando vagas em incubadoras, afirmando que 

“a taxa de mortalidade de empresas incubadas é muito menor que as taxas de mortalidade de 

micro e pequenas empresas em geral, e a procura por vagas em incubadoras vem aumentando 

no país”.  

O número de incubadoras de empresas de base tecnológica cresceu de 14 no ano de 

1995 para 132 em 2005, de acordo com o relatório da ANPROTEC. Se analisarmos todos os 

tipos de incubadoras, verificamos um crescimento exponencial, de 38 para 400, entre os anos 

de 1996 e 2009.  
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Gráfico 1- Evolução do número de incubadoras de empresas em operação no Brasil 
Fonte: Elaboração própria com dados de ANPROTEC (2010).  

 

O número de outros tipos de incubadoras, além da de base tecnológica e tradicional 

vem crescendo, conforme ANPROTEC, no ano de 2001, as incubadoras tecnológica 

representavam 52%, tradicional 25%, mista 20% e outras apenas 3%.  Na pesquisa da 

ANPROTEC divulgada em 2005, nota-se um aumento da diversidade66 das incubadoras, com 

outros tipos saltando para 16%. Este aumento é devido principalmente à fundação de 

incubadoras do tipo agroindustrial, social e cultural.  Mesmo assim, a maioria das incubadoras 

ainda são de base tecnológica (40%), seguida das do tipo mista  (24%) e  da tradicional (20%) 

(ANPROTEC, 2005). No Brasil,  estima-se que atualmente temos mais de 400 incubadoras 

em operação, com mais de 6 mil empresas com faturamento anual em torno de R$ 2,8 bilhões 

e 26 mil empregos diretos (ANPROTEC, 2009). 

 

                                                 
66 Desde 1995  observa-se o surgimento de outros tipos de incubadoras no Brasil. Em 1995, com a apresentação 
dos resultados sobre  inclusão socioeconômica por meio de uma incubadora de empresas de base tecnológica no 
Fórum de Ciência e Cultura da Universidade  Federal do Rio de Janeiro, surge a primeira incubadora  social no 
Brasil.  No ano de 2002, o Instituto Gênesis lança  a primeira incubadora cultural do país, com objetivo de 
consolidar a produção artística e cultural com o desenvolvimento tecnológico (ARANHA, 2008). 
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Gráfico 2 – Distribuição dos tipos de incubadoras no Brasil. 
Fonte: Elaboração própria com dados de ANPROTEC (2005). 
 

Este forte crescimento das incubadoras a partir do ano de 1996 é o resultado em partes 

da ação dos Estados e Municípios, que tiveram “o propósito de intensificar o processo de 

inovação, promovendo a aproximação entre as universidades e o setor produtivo”. Este é um 

fator fundamental para a existência de uma incubadora e para o processo de inovação e o 

resultado do esforço das incubadoras tecnológicas em transformar pesquisas das 

universidades em projetos potencialmente comercializáveis (BAÊTA, 1999a, p. 35).  Outros 

autores como Enríquez e Costa, (2003), Iozzi e Salles, (2003) e Lahorgue e Hanefeld, (2005), 

compartilham destes motivos, ressaltando que o número de incubadoras cresceu desta forma 

devido ao benefício para a região em que a incubadora é inserida como o desenvolvimento 

regional que gera emprego e renda. Corroborando com esta idéia, Quirino (1998, p. 103) 

afirma que as incubadoras de empresa “passam a ter um papel estratégico no novo modelo de 

desenvolvimento. Com elas, as diferentes regiões podem criar uma marca atrativa para 

investimento e se inserir na dinâmica do desenvolvimento.”  

Os responsáveis pela criação das incubadoras em sua maioria foram de grupos de 

pesquisadores e funcionários das universidades, com o apoio do governo. Conforme gráfico 3, 

66% das incubadoras no Brasil no ano de 200567 são privadas sem fins lucrativos e esta 

modalidade está em constante crescimento, pois em 2002 representava 47%, 52% em 2003 e 

57% em 2004.  As incubadoras públicas representam apenas 29% no ano de 2005.  

 

                                                 
67 Último panorama da ANPROTEC disponível com está informação. 
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Gráfico 3 - Natureza jurídica da incubadora no Brasil (2005). 
Fonte: Elaboração própria com dados da ANPROTEC (2005). 
 

A pesquisa de Baêta (1999a, p. 60) demonstra que os empresários das incubadoras 

brasileiras confirmam que os serviços e infraestrutura oferecida pela incubadora são de 

extrema importância para a empresa e são: 

considerados como essenciais, para a permanência das empresas na 
incubadora, os serviços de escritório, os cursos de treinamento, a facilitação 
do acesso a laboratórios e informações tecnocientíficas, e também o acesso 
a mecanismos e financiamento para equipamentos e bolsas. (BAÊTA, 
1999a, p.60). 

  
  No gráfico 4 apresentamos a distribuição dos serviços e infraestrutura oferecidos 

pelas incubadoras no Brasil. Ressaltamos que conforme vimos na seção 2.4, os benefícios 

oferecidos pelas incubadoras variam conforme seu tipo e objetivo. 

Nenhum serviço ou infraestrutura está presente em 100% das incubadoras, o serviço mais 

oferecido nas incubadoras do Brasil é a orientação empresarial (95%) e a infraestrutura é a 

sala de reunião, presente em 91% das incubadoras. 
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Gráfico 4 – Distribuição de serviços e infraestrutura oferecidos pelas incubadoras no Brasil. 
Fonte: ANPROTEC, 2003. 
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3  ESTUDO DE CASO:  A INCUBADORA TECNOLÓGICA DE GUARULHOS 

 

3.1 O município de Guarulhos: Panorama sócio-econômico, geração de emprego e renda 

e desenvolvimento tecnológico 

 

3.1.1 Características gerais do Município de Guarulhos 

 

O município de Guarulhos está situado no nordeste da região metropolitana de São 

Paulo, com um território aproximado de 341 Km². A localização do município está entre a 

cidade de São Paulo e os principais Estados da região Sudeste (Rio de Janeiro e Minas 

Gerais). A infraestrutura logística do município conta com o principal aeroporto68 do país 

(aeroporto Internacional de Guarulhos) e as principais rodovias federais do país: Rodovia 

Presidente Dutra (BR-116) e Rodovia Fernão Dias (BR- 381), além de estar a 90 Km do porto 

de Santos. 

 

 

Figura 3 – Localização do município de Guarulhos. 
Fonte: PMG-SDU. 
 

                                                 
68  A participação do aeroporto Internacional de Guarulhos na rede da Infraero no ano de 2009 representou em 
carga aérea 30,70% ,  na mala postal  23,79% e no número de passageiros 16,92% (INFRAERO, 2010).  
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O Produto Interno Bruto (PIB) do município de Guarulhos, entre os anos de 2003 e 

2007, registrou crescimento de 76%, saindo de aproximadamente R$ 15 bilhões para  

aproximadamente R$ 27 bilhões. Valores que colocam o município de Guarulhos como a 

segunda maior economia do Estado de São Paulo, e como  o 9º69 maior PIB municipal do país 

no ano de 2007, sendo o maior município sem ser uma capital do país.  
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Gráfico 5 – Evolução do PIB do município de Guarulhos de 2003/07. 
Fonte: SDE. 
 

O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) anual é superior ao crescimento do PIB 

do país, registrando sua maior variação entre 2004 e 2005, crescendo 19,91% em termos 

nominais no ano de 2005. 

 

Tabela 1 – Variação nominal do PIB do Município de Guarulhos  

Anos PIB (%) 
2003- 2004 17,91 
2004-2005 19,91 
2005-2006 16,69 
2006-2007 6,8 

Fonte: IBGE 

 

 O número da população do município de Guarulhos no período de 2003 a 2009 

apresenta uma tendência crescente (gráfico 6). 

                                                 
69 O município de Guarulhos está na frente de capitais como: Salvador (11º), Fortaleza (15º), Recife (18º), 
Vitória (20º), Goiânia (22º), Belém (24º) e São Luís (29º) (IBGE, 2009). 
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Gráfico 6 – Número da população do município de Guarulhos, no período de 2003- 2009. 
Fonte: SEADE. 

  

A atividade de serviços representa a fatia mais preponderante da economia do 

município de Guarulhos. Desde 2003, nota-se um crescimento acumulado de quase 50%, o 

que impactou fortemente o crescimento do PIB. Já o setor da Indústria, acumulou 

crescimento. Porém, com oscilações entre 2003 e 2007. Com desempenho tímido, o setor 

agropecuário demonstrou queda acentuada em 2005 e vem, desde então, tentando retomar os 

níveis de 2004. 

 

Tabela 2 – Evolução da participação dos setores no PIB (em bilhões) do município de 

Guarulhos, no período 2003- 2007  

Ano Agropecuária Indústria Serviços 

2003 7,31 4,96 8,28 
2004 7,66 6,43 9,11 
2005 4,75 7,76 10,62 
2006 5,21 6,88 14,34 
2007 7,66 7,35 15,27 

Fonte: SDE 

 

Ao contrário do que intuitivamente pensamos, o setor que mais emprega formalmente 

nesta região é a indústria de transformação. O crescimento foi expressivo durante o tempo 
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analisado. O ramo de serviços ocupa o segundo lugar, seguido do comércio, administração 

pública e outros. O ramo econômico que menos emprega é a agropecuária.  

  

Tabela 3 – Evolução do estoque de empregos formais no município de Guarulhos, no período 

2005 - 2008 

Setor IBGE 2005 2006 2007 2008 
Extrativa mineral 384 421 518 570 
Indústria de transformação 91.847 97.339 105.138 110.624 
Serviços indústria de utilidade pública 5.124 5.377 5.543 6.760 
Construção civil 5.632 6.975 7.023 7.070 
Comércio 43.413 46.083 51.007 55.625 
Serviços 75.530 81.188 85.627 92.588 
Administração pública 15.870 16.400 16.705 17.706 
Agropecuária, extrativa vegetal 114 181 132 173 
Total 237.914 253.964 271.693 291.116 
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego – RAIS e PMG- SDE/DRIC 

  

Observa-se na tabela 4, a evolução dos estabelecimentos entre os anos de 2005 e 2008, 

com exceção da extrativa mineral e administração pública, todos os demais setores 

apresentaram crescimento. Porém, o setor que deu um salto significativo durante 2005 a 2008 

foi o agropecuário, em número de estabelecimentos.  

 

Tabela 4 - Evolução do número de estabelecimentos formais por setor do Município 

de Guarulhos, no período 2005 - 2008 

Setor  IBGE 2005 2006 2007 2008 
Extrativa mineral 25 28 22 22 
Indústria de transformação 3.764 3.988 3.901 4.021 
Serviços industriais de utilidade pública 24 31 33 36 
Construção civil 707 769 822 961 
Comércio 16.515 16.813 17.319 17.831 
Serviços 12.482 13.079 13.750 14.752 
Administração pública 44 48 44 38 
Agropecuária, extrativa vegetal, ...  58 78 76 97 
Total 33.619 34.834 35.967 37.758 
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego – RAIS e PMG- SDE/DRIC 
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3.1.2 Ação da prefeitura do município de Guarulhos na geração de emprego e 

desenvolvimento tecnológico 

 

A prefeitura do município de Guarulhos atua diretamente na geração de emprego e 

renda aos cidadãos. Desde a atração de empresas de médio e grande porte com incentivos 

fiscais, à criação de escolas de aperfeiçoamento técnico industrial e ao fomento de idéias e 

empresas com potencial tecnológico por meio de seu projeto de empresa incubadora 

promovido pela AGENDE70 (SDE, 2010). 

Para promover a instalação de empresas de médio e grande porte, o município torna 

atrativa a vinda delas por meio da isenção de impostos municipais os quais podem durar até 

dez anos. Isso faz com que essas empresas tenham o município como opção relevante durante 

suas tomadas de decisão uma vez que a isenção faz com que o custo final do produto ou 

serviço seja ou se torne competitivo (SDE, 2010). 

A criação de escolas de aperfeiçoamento técnico e industrial capacita os cidadãos 

interessados, dando uma oportunidade de emprego. As escolas técnicas são um bom exemplo 

de como o município fomenta esse tipo de iniciativa. O município investe na criação de 

centros de capacitação em cursos já orientados para vagas disponíveis no parque industrial 

(PREFEITURA DE GUARULHOS, 2010). 

Para incentivar empresas com tecnologia potencial, mas sem estrutura para se 

desenvolver, o município de Guarulhos criou a AGENDE, a qual tem como intuito  incentivar 

e difundir ciência e tecnologia aos arranjos locais. Ela é a gestora da Incubadora Tecnológica 

de Guarulhos (PREFEITURA DE GUARULHOS, 2010). 

Em 1999, a AGENDE foi criada para restaurar a confiança das empresas no governo 

do município após a crise econômica decorrente do cenário político conturbado. As empresas 

cogitavam deixar o município e com isso deixar de gerar emprego e renda, devido à falta de 

política de desenvolvimento tecnológico. A AGENDE foi resultado da união de empresários, 

secretários da prefeitura e sociedade civil com o intuito de tê-la como uma agência  não-

governamental para tratar única e exclusivamente do desenvolvimento econômico  da cidade, 

de maneira mais técnica. Nas palavras do gerente geral da AGENDE, Paulo Sérgio 

Gonçalves: “A criação de uma agência com a característica de buscar entender a cidade para 

poder planejar seu crescimento e desenvolvimento foi fundamental para a idéia ganhar apoio 

da prefeitura no início.”(PREFEITURA DE GUARULHOS, 2010). 

                                                 
70 AGENDE: Agência de Desenvolvimento de Guarulhos. 
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A conquista da AGENDE começou com a legislação chamada ‘SIM GUARULHOS’, 

a qual permite incentivar o desenvolvimento econômico e preservar as empresas na cidade, 

disponibilizando benefícios no IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 

Urbana) e ISS (Imposto Sobre Serviços). Em 2005, foram criados o Banco de Dados da 

AGENDE e a Incubadora Guarulhos. No ano seguinte, foi lançado o Fórum de 

Desenvolvimento Sustentável, evento que reúne o poder público, iniciativa privada, sociedade 

civil e população em geral (AGENDE, 2010). 

No ano de 2004, Guarulhos deu um grande passo para a implantação da incubadora 

com a Lei Municipal nº 6055, de 30 de dezembro de 2004, que instituiu o Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano, Econômico e Social do Município de Guarulhos. Esta lei, 

especificamente no artigo VII, normatizou que o desenvolvimento econômico de Guarulhos 

deve criar condições para a implantação de um parque tecnológico. 

O desenvolvimento econômico no Município deve ter por metas: [...] VII – 
criar condições favoráveis à instalação de parques e distritos de alta 
tecnologia, especialmente estimulados pela presença do aeroporto 
internacional (LEI MUNICIPAL nº 6055). 
 

 

3.2 Características gerais da Incubadora Tecnológica de Guarulhos 

   

A incubadora tem capacidade de incubar e profissionalizar projetos que exijam 

maiores investimentos e que desenvolvam tecnologias mais sofisticadas. A incubadora exerce 

papel primordial às empresas que possuem boas idéias tecnológicas, mas não possuem 

profissionalismo ou nível de maturidade suficiente para enfrentar o mercado e “andar com as 

suas próprias pernas”. A Incubadora de Guarulhos atua no sentido de ajudar estes projetos,  

buscando o conhecimento técnico nas universidades e centros de pesquisa  e dando suporte 

para que projetos bem planejados sejam capazes de contribuir para o aprimoramento 

tecnológico do município de Guarulhos.  

A sede da Incubadora de Empresas de Guarulhos está localizada em um galpão 

industrial com 2.280 m², na Rua João Batista Nogueira, 500 – Parque Industrial de Cumbica – 

Guarulhos, estado de São Paulo. Atualmente, a sede abriga 25 “boxes” para empresas 

residentes, a mensalidade varia de R$ 250,00 a R$ 400,00, esta mensalidade inclui serviços de 

limpeza, segurança, luz, telefone, água, Internet e consultoria especializada (INCUBADORA 

DE GUARULHOS, 2010).  
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3.2.1 Origem, histórico e evolução 

 

A iniciativa para dar origem à incubadora de Guarulhos  foi da união dos empresários, 

secretários municipais em exercício no ano  de 1999, e a sociedade civil, como resposta à 

saída de algumas empresas de médio e grande porte do município por desestímulo do governo 

na área técnica-científica.  Porém a idéia de uma incubadora em Guarulhos começou a ganhar 

mais força no primeiro semestre de 2003 com o aperfeiçoamento e atualização do  modelo da 

incubadora por meio de visitas às incubadoras de outros municípios, do desenvolvimento do 

plano de negócios e do regimento interno e das reuniões com possíveis parceiros e 

patrocinadores. No segundo semestre de 2003, iniciou-se a elaboração da proposta de 

convênio, por meio de reuniões com a Prefeitura Municipal de Guarulhos e possíveis 

parceiros para a constituição do conselho administrativo da incubadora. Em 2004, ocorreu a 

assinatura do convênio de constituição da incubadora com os parceiros: Agência de 

Desenvolvimento de Guarulhos (AGENDE), Centro das Indústrias do Estado de São Paulo – 

Regional Guarulhos (CIESP); Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de S. Paulo - 

Regional Guarulhos (SEBRAE); Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos (ACE) 

(INCUBADORA DE GUARULHOS, 2010).  

Estes primeiros parceiros foram os responsáveis por garantir financeiramente o 

orçamento das obras de adequação do espaço físico da incubadora. A Prefeitura de Guarulhos 

cedeu o espaço, porém liberou o início das obras para adequação das instalações apenas em 

novembro de 2004, devido ao ano eleitoral. Com o início das obras, a primeira parcela do 

convênio foi liberada em dezembro de 2004 pelos parceiros CIESP, SEBRAE e ACE. A 

prestação de contas da primeira parcela do convênio  foi realizada em maio de 2005, com a 

devolução ao principal parceiro financeiro SEBRAE  das obras que não foram executadas. 

Neste mesmo semestre,  realizou-se reuniões com o conselho administrativo da incubadora e 

o processo seletivo para o gerente da incubadora. Com a conclusão das obras de adequação do 

espaço físico da incubadora  em junho de 2005, ocorreu a divulgação do primeiro edital para 

empreendedores interessados em incubar seus projetos de negócios. A incubadora de 

empresas de Guarulhos teve sua inauguração na data de 05 de outubro de 2005 

(INCUBADORA DE GUARULHOS, 2010). 

A Incubadora tem como função aprimorar a sua área de atuação. Neste sentido, a 

empresa promoveu em abril de 2008 uma visita, juntamente com seus empreendedores 
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incubados, ao Instituto Mauá de Tecnologia71, no município paulista de Santo Caetano do Sul. 

O objetivo da ida às instalações em Mauá foi de conhecer a fundo os serviços e tecnologias 

que o Instituto desenvolve, os quais posteriormente poderão servir para aperfeiçoar e 

implantar os projetos que a as empresas incubadas de Guarulhos estejam desenvolvendo 

(INCUBADORA DE GUARULHOS, 2010).  

No sentido de buscar cooperação e troca de experiências, a Incubadora de Guarulhos e 

seus empreendedores participaram da terceira edição do Café Tecnológico, na cidade de 

Santos – SP72.  O evento faz parte da RAITEC73 e teve como finalidade a divulgação das 

experiências adquiridas pelas empresas incubadas e a geração de negócios dos projetos 

incubados.  Desta forma, a Incubadora de Guarulhos busca conhecer e compartilhar 

experiências com outras incubadoras atuantes no Estado de São Paulo e expandir suas esferas 

de influência e aprendizado. Exemplo disso foi o convênio técnico fechado com o Instituto 

Mauá de Tecnologia, mencionado acima. 

O ano de 2009 foi especialmente proveitoso para a Incubadora de Empresas de 

Guarulhos, pois a incubadora tem se tornado referência no Estado de São Paulo e tem atraído 

empreendedores interessados em ter seus projetos incubados. Com efeito, a sede da 

organização tornou-se pequena para atender à demanda do projeto e oferecer os benefícios às 

empresas incubadas. Por isso, em 20 de maio de 2009, foi inaugurada a nova sede no Jardim 

Nova Cumbica, em Guarulhos. A nova instalação tem capacidade para acolher vinte e cinco 

empresas residentes e vinte e cinco empresas não-residentes. Além das empresas, ficam na 

nova sede da entidade o Núcleo Operacional do Parque Tecnológico. No final de outubro 

deste mesmo ano,  a organização recebeu o prêmio de Melhor Incubadora da Região 

Sudeste74. O diretor técnico da AGENDE, Marcelo Chueiri, afirmou: 

Não estamos em uma época de mudanças, mas sim em uma mudança de 
época. Temos que desenvolver metodologias, planejar o desenvolvimento 
do parque tecnológico e fazer com que as universidades deixem de 
acumular conhecimento somente para si e participem desse processo de 
mudança ativamente. (INCUBADORA DE GUARULHOS, 2010). 

 
                                                 
71 O Instituto Mauá de Tecnologia – IMT- foi fundado em 11 de dezembro de 1961. É uma entidade de direito 
privado, associação sem fins lucrativos e de utilidade pública, dedicada ao ensino e à pesquisa científica e 
tecnológica, visando à formação de recursos humanos altamente qualificados que contribuam para o 
desenvolvimento do país. 
72 Evento ocorrido em 23/05/2008 no auditório da Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL). 
73 Rede de Apoio à Inovação Tecnológica nos Empreendimentos em Criação, mais sobre RAITEC pode ser visto 
no capítulo 2. 
74 A premiação aconteceu durante o encerramento do 19º Seminário Nacional de Parques Tecnológicos e 
Incubadoras de Empresas, realizado em Florianópolis, Santa Catarina (INCUBADORA DE GUARULHOS, 
2010). 
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Em novembro de 2009, a incubadora de Guarulhos comemorou o quarto ano de 

atividade e teve o mérito de graduar oito projetos incubados integralmente dentro de seu 

processo de capacitação. Ressalta-se que todas as empresas cumpriram etapas do plano de 

negócios, o qual foi elaborado em parceria com o SEBRAE Guarulhos, e atingiram metas de 

trabalho que mantiveram o equilíbrio financeiro. Nas palavras do presidente do conselho da 

Incubadora, Antônio Roberto Marchiori, "Estamos fazendo história com tão pouco tempo de 

incubadora. Nós somamos esforços importantes para que o trabalho chegasse nesse nível.” 

(INCUBADORA DE GUARULHOS, 2010). 

A incubadora de empresas de Guarulhos está em plena expansão, seus números 

sugerem que seus  esforços para dar apoio às empresas incubadas estão sendo positivos. No 

gráfico 8 analisa-se a evolução do faturamento das empresas incubadas,  em 200675, a 

incubadora contava  com apenas sete projetos e tinha como faturamento 715 mil reais.  Destas 

sete empresas, seis das quais foram graduadas em 2009 e uma desistiu ou foi desligada. Em 

2009, o número de empresas incubadas foi de 43  e a receita foi de mais de 7,7 milhões de 

reais.  

 

Gráfico 7 – Evolução do faturamento das empresas incubadas da Incubadora de Guarulhos, no 
período de 2006 – 2009. 
Fonte: Incubadora de Guarulhos (2010). 

 

  O esforço para aumentar o número de empresas incubadas é realizado através de 

visitas em faculdades76 da região, apresentando a proposta da incubadora e o edital de seleção. 

                                                 
75 A data de incubação dos primeiros projetos promovido pela incubadora foi em 5 de outubro de 2005. 
76 A equipe técnica da AGENDE Guarulhos foi ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São 
Paulo (IFSP), na Faculdade de Tecnologia de Guarulhos (FATEC) e no Faculdade ENIAC, para uma palestra  
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Na tabela 5 verifica-se o aumento do número de projetos incubados entre 2006 e 2009.  Com 

este aumento, o número de posto de trabalho gerado diretamente pela incubadora e suas 

empresas também  obteve um aumento significativo de aproximadamente 843% entre 2006 e 

2009. 

 

Tabela 5 – Projetos incubados, processos de patentes e postos de trabalho diretos, no período 

de 2006 – 2009 

Ano 
Projetos 
incubados 

Processos de 
patentes 

Postos de 
trabalho 

2006 7 1 26 
2007 28 3 108 
2008 42 6 186 
2009 43 24 219 

Fonte: INCUBADORA DE GUARULHOS, 2010. 

  

  O número de crescimento dos pedidos de registro de patente dos produtos 

desenvolvidos por empresas na incubadora também  foi crescente ao longo desses anos, com 

destaque para o  ano de 2009, no qual vinte e quatro projetos de patentes de produtos 

inovadores desenvolvidos  na incubadora guarulhense encontravam-se em andamento. Uma 

ressalva é importante fazer, o processo de patentes é resultado de anos de pesquisas e 

desenvolvimento. Outro ponto a ser comentado é que embora tenha-se dado entrada no 

processo de patente, o registro leva de 2 a 3 anos para ser deferido. 

 Com este crescimento do número de empresas incubadas, foi necessário ampliar sua 

infraestrutura no ano de 2008, para atender a demanda das empresas interessadas em incubar 

seus projetos. A incubadora mudou-se de um galpão de 700m²  na região central de Guarulhos 

para um de  2.280 m² em Cumbica, região industrial de Guarulhos.  

 O orçamento destinado à incubadora cresceu na medida em que o número de projetos 

foram sendo incubados.  

 

                                                                                                                                                         
sobre  a incubadora de Guarulhos, focando na sua infraestrutura, os benefícios oferecidos, as parcerias e 
informando da abertura do edital em 2010. As palestras foram assistidas por cerca de 1000 alunos. 
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Gráfico 8 –  Evolução dos impostos recolhidos pelas empresas incubadas e o orçamento do 
convênio, no período de 2006 – 2009. 
Fonte: INCUBADORA GUARULHOS, 2010. 
 

 A relação entre o valor do orçamento / convênio e o valor que as empresas incubadas 

recolhem por meio de impostos, também é crescente. Grande parte do valor repassado a 

incubadora volta em forma de impostos.  Destaca-se o ano de 2008 no qual o valor dos 

impostos recolhidos superou o valor repassado pelos parceiros da incubadora por meio do 

convênio em mais de 165 mil reais. Nos demais anos apesar da proporção significante entre 

os valores repassado e os valores recolhido por impostos, este fato não ocorreu. 

 

3.2.2 Objetivos e benefícios oferecidos pela incubadora 

 

 Com slogan “aqui você encontra apoio para seu empreendimento”, a Incubadora 

Tecnológica de Guarulhos disponibiliza um ambiente planejado para acolher micro e 

pequenas empresas com pouca ou nenhuma experiência que procuram apoio para desenvolver 

suas atividades, agregar conhecimentos e inovações tecnológicas, de forma a transformar 

idéias em produtos, processos e serviços com qualidade e competitividade.  

 A incubadora tem como meta criar estrutura para atender 40 empresas residentes77 e 

30 não-residentes78. Isto significa oferecer a novos empreendedores suporte necessário para o 

aprimoramento de suas atividades. Para isso, a incubadora oferece alguns benefícios às 

                                                 
77 Essa modalidade tem como objetivo apoiar empreendedores, para criação ou continuidade de novos negócios de base 
tecnológica, ou pequenas empresas de base tecnológica da cadeia de suprimento de médias e grandes empresas, ou ainda 
braços de P&D de médias e grandes empresas, que tenham interesse de desenvolver um produto ou linhas de produtos ou 
serviços na Incubadora. 
78 Essa modalidade busca apoiar empreendedores ou empresas já constituídas de negócios de base tecnológica, que não 
precisam de espaço físico para se instalarem, mas que necessitam de todo o apoio fornecido pela Incubadora para 
alavancagem do negócio. 
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empresas, como serviços administrativos, de orientação, consultoria e de infraestrutura. Os 

benefícios oferecidos pela incubadora são:  

a) capacitação: Programação de cursos, palestras e seminários; Capacitação (em gestão e 

produção) para formação/treinamento, de empresários nos principais aspectos gerenciais; 

b) infra estrutura: Espaço individualizado: Box para instalação de cada empresa; Espaço físico 

compartilhado tem-se: show room para exposição de produtos das empresas incubadas, 

secretaria, sala de treinamento para 30 (trinta) pessoas, sanitários, vestiários, copa cozinha, 

laboratórios, 2 (duas) salas de reuniões, sendo uma para vinte e outra para dez pessoas, 

biblioteca e estacionamento para 35 (trinta e cinco) veículos; 

c) orientação e consultoria: Assessorias especializadas que auxiliem as empresas incubadas 

em suas atividades: Gestão da inovação tecnológica, por meio de acesso a laboratórios e 

bibliotecas de universidades e instituições que desenvolvam atividades tecnológicas. 

Engenharia de produção e propriedade intelectual; Comercialização de produtos e serviços no 

mercado doméstico e externo, por meio  de participação em feiras e rodadas de negócios; 

Contabilidade, marketing, assistência jurídica e suporte gerencial, para detectar as 

dificuldades enfrentadas e buscar as soluções; Captação de recursos, contratos com 

financiadores; 

d) serviços administrativos: Secretária, segurança e internet (INCUBADORA DE 

GUARULHOS, 2010). 

Além de empreendedores do município de Guarulhos, a incubadora pretende atender 

empreendedores dos municípios vizinhos, tais como Arujá, Mairiporã, Santa Isabel e Zona 

Leste do Município de São Paulo, entre outros, em virtude da ausência deste tipo de projeto 

nestas localidades (INCUBADORA DE GUARULHOS, 2010). 

 

3.2.3 Estrutura organizacional 

 

A estrutura administrativa da incubadora é constituída por uma entidade gestora 

(Agência de Desenvolvimento de Guarulhos - AGENDE), dois conselhos e uma gerência 

(Nilson Cruz). Os conselhos são um técnico e um acadêmico. O conselho acadêmico é 

constituído por dois doutores79 com estudos na área de incubadoras de empresas e parques 

tecnológicos. Já o conselho técnico é um órgão colegiado de orientação técnica, com 15 

(quinze) conselheiros, constituído por um membro representante titular e um membro de cada 

                                                 
79 Dr. Carlos Alberto Graça e Dr. Devanildo Damião da Silva. 
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uma das entidades de fomento da incubadora. Estas entidades são: Centro das Indústrias do 

Estado de São Paulo – Regional Guarulhos (CIESP); Serviço de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas de S. Paulo - Regional Guarulhos (SEBRAE); Agência de Desenvolvimento de 

Guarulhos (AGENDE); Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos (ACE); 

Associação dos Empresários de Cumbica (ASEC); Prefeitura Municipal de Guarulhos; 

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (INFRAERO); Sindicato das Empresas 

Serviços Contábil (SESCON); Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo 

e Região (SETCESP); Caixa Econômica Federal; Guarulhos Convention and Visitors Bureau; 

Faculdade Eniac; Centro Universitário Metropolitano de São Paulo (UNIMESP); Faculdades 

Integradas Torricelli e Universidade Guarulhos (UNG). 

 

 3.2.4 Critérios de seleção das empresas de Guarulhos 

 

A Incubadora convoca por meio de edital (2010) público as empresas interessadas em 

se incubar, por intermediação da AGENDE. Os candidatos interessados devem se inscrever 

enviando o plano de negócios para AGENDE. Os públicos alvos da incubadora são: 

estudantes, professores, empreendedores, cientistas e empresas que desejem desenvolver 

novos projetos de produtos ou serviços baseados em uma tecnologia inovadora. As áreas 

prioritárias da incubadora são: Biotecnologia, Nanotecnologia, TIC (Tecnologia da 

Informação e Comunicação), Eletro-Metal-Mecânica, Logística, Farmacêutica e Serviços 

Públicos (AGENDE, 2010). 

A empresa é selecionada após aprovação em três etapas de seleção. Cada fase do 

processo é eliminatória.  A primeira fase consiste na análise da proposta da empresa aspirante 

à incubação. Nesta fase, verifica-se se a empresa atende as linhas gerais do projeto que são: 

desenvolvimento de nova linha de produtos, processos ou serviços de base tecnológica por 

uma empresa já existente ou a ser constituída; consolidação de empresas de cadeias 

produtivas ou outros arranjos produtivos que estejam inseridas no contexto das políticas 

públicas de Guarulhos e região.  

A segunda fase da seleção é a verificação da consistência do plano de negócios da 

empresa pretendente. Nesta fase, o comitê técnico da incubadora avaliará se há viabilidade 

prática do produto ou serviço, se durante o tempo do projeto o objetivo do plano será atingido, 

se há originalidade da proposta e se há intensidade tecnológica. Desta forma, a empresa deve 

apresentar um projeto técnico avaliado conforme os critérios de: grau de inovação; 
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alinhamento do projeto com a vocação econômica da cidade; proposta de nova opção à 

economia local e viabilidade do plano de negócio.  

A terceira fase representa a entrevista com os gestores das empresas candidatas. 

Analisam-se os currículos dos interessados e o alinhamento do perfil dos gestores com o 

negócio. O ponto central desta parte é identificar de fato se a execução do plano e o subsídio 

disponibilizado pela AGENDE serão aplicados de forma a atingir os resultados mencionados 

no plano de negócio (AGENDE, 2010). 

  Caso seja escolhida, a empresa deve ser constituída como uma pessoa jurídica80 para 

que possa ser incubada. O prazo de incubação das empresas é de 36 (trinta e seis) meses e 

podem ser renovados por mais 6 (seis) meses (AGENDE, 2010). 

  

 

3.3 As empresas incubadas e a criação e transferência de conhecimento 

 

3.3.1 Metodologia e procedimentos da pesquisa  

 

Utiliza-se a metodologia de estudo de caso para melhor compreensão das questões 

pesquisadas, pois conforme definição de Yin (2005, p. 33) estudo de caso “enfrenta uma 

situação tecnicamente única em que haverá muito mais variáveis de interesse do que pontos 

de dados”.  O resultado do estudo de caso se beneficia do desenvolvimento prévio de 

hipóteses teóricas para conduzir a coleta de dados e baseia-se em várias fontes de evidências 

empíricas (YIN, 2005). 

A unidade de análise escolhida para este estudo é a Incubadora de Guarulhos.  Neste 

trabalho propõe-se análise de quais são e qual o nível de transferência de conhecimento 

relevante para a inovação tecnológica na Incubadora de Guarulhos. O objetivo era de aplicar o 

questionário em todas as 50 (cinqüenta) empresas residentes e não residentes instaladas neste 

ano de 2010 na incubadora de Guarulhos.  

A pesquisa foi desenvolvida em função dos objetivos propostos. A técnica  utilizada 

no questionário é a semi-estruturada, pois combinou questões fechadas (o entrevistado 

assinala as opções disponíveis) com questões abertas (questões nos quais o entrevistado deve 

responder livremente conforme sua opinião, visão ou experiência). Para testar a coerência das 

respostas, algumas questões consideradas fundamentais para o objetivo da pesquisa foram 

                                                 
80 Devido a burocracia para a abertura de empresas, algumas empresas conseguem o Certificado Nacional de 
Pessoa Jurídica (CNPJ) somente após  alguns meses da data de sua  incubação. 
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aplicadas mais de uma vez, porém elaboradas de forma diferente. Assim, pretende-se avaliar a 

coerência da resposta. Como o questionário é único para todas as empresas em fases 

diferentes de incubação e maturidade do produto, foi oferecida a opção “não se aplica”, em 

algumas questões fechadas. 

O questionário foi desenvolvido com base na teoria apresentada no 1º (primeiro) e 2º 

(segundo) capítulo e no formulário da PINTEC81 do IBGE e do PAEP82  do SEADE. Objetivo 

do questionário é analisar quais são as fontes e o nível de transferência de conhecimento 

relevante para a inovação tecnológica na Incubadora de Guarulhos. O questionário constitui-

se de 5 (cinco) partes. 

A primeira parte tem o objetivo de caracterizar a empresa, como  o número de 

funcionários, ano de ingresso na incubadora, o faturamento e perspectiva de crescimento. Na 

segunda parte procura-se identificar o perfil do principal gestor. Na terceira parte trata-se das 

questões relacionadas a inovação, como  novos produtos, patentes, interação com  

universidades, centros de pesquisa e grandes empresas. Na quarta parte, procurou-se 

identificar os modos de transferência de conhecimento mais relevantes para a inovação, como 

o empreendedor busca o conhecimento e o papel do conhecimento em seu negócio. Na quinta 

e última parte buscou-se identificar as vantagens da participação da empresa e o clima na 

incubadora de Guarulhos e os benefícios da incubadora estar localizada no município de 

Guarulhos. 

 

3.3.1.1 Procedimento de coleta de dados 

 

Os procedimentos de coleta dos dados foram diversificados em função da necessidade 

de adequação dele em cada etapa e para a finalidade da pesquisa. A coleta de dados foi 

realizada por meio da coleta de documentos, fotos, da aplicação de um questionário e de 

observações diretas.  Os documentos foram informações disponíveis na homepage da 

incubadora, além de outros relatórios de controle interno da entidade gestora (AGENDE) e da 

incubadora para caracterizar a incubadora. 

O objetivo inicial de aplicação do questionário, aos empresários da incubadora, foi por 

via on line, por meio do programa Google doc´s 83 que enviou via e-mail o questionário 

                                                 
81 Pesquisa de Inovação Tecnológica (IBGE, 2010). 
82 Pesquisa de Atividade Econômica Paulista (SEADE, 2010). 
83  O Google doc´s é um programa de formulário on line que informatiza automaticamente as respostas em uma 
planilha, sem vinculação ao e-mail de quem responde. 
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destinado ao principal gestor da empresa, para as  50 empresas incubadas, porém dado que os 

empresários não respondiam ao questionário, mudamos a coleta de dado para entrevista 

pessoal na incubadora. 

  

3.3.1.2 Procedimentos de análise 

 

O questionário foi respondido apenas por 14 empresários (14 empresas incubadas), 

desta forma analisamos as respostas nas formas quantitativas e qualitativas procurando 

entender a percepção dos empreendedores dessas empresas incubadas sobre a importância das 

fontes de inovação e transferência de conhecimento e o ambiente inovativo neste universo.  

Diante do baixo número de respondentes, não há representatividade estatística dos 

dados. 

Para subsidiar essa análise, foram elaboradas tabelas apresentando a freqüência e para 

algumas questões a média dos dados.  Para as hipóteses, apresentamos as relações 

significativas para o objetivo da pesquisa, por meio da análise dos dados de interação, 

transferência de conhecimento e inovação e algumas características da empresa. 

 
 
3.3.1.3 Desafios da pesquisa em campo 
 

Uma das preocupações da pesquisa era compreender em que medida os resultados 

obtidos na análise podem ser representativos para a população das empresas da Incubadora de 

Guarulhos.  Com a amostra de 14 (catorze) empresas, os resultados não são suficientemente 

representativos para assegurar que eles possam representar o resultado geral da Incubadora 

Tecnológica de Guarulhos. Desta forma, a análise corresponderá à realidade de 14 empresas. 

As hipóteses do trabalho não serão verificadas.  

Em setembro de 2009, contatamos a Incubadora de Guarulhos no intuito conhecer o 

ambiente, os gestores das empresas incubadas, o gerente da incubadora, Nilson Cruz e coletar 

dados fundamentais para elaboração do questionário.  Este estágio durou até maio de 2010, 

porém, por recomendação da banca de qualificação, foi necessário agendar mais duas 

reuniões (uma com a entidade gestora AGENDE e outra com o gerente da incubadora) para 

coleta de dados essenciais para melhor ajuste do questionário. Essas reuniões só ocorreram no 

mês de julho devido à falta de espaço na agenda tanto na AGENDE quanto na Incubadora. 

Por este motivo ficamos assim sujeitos a disponibilidade dos envolvidos. 
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Em julho de 2010, enviamos a cada uma das empresas o questionário elaborado para 

trabalho. É importante ressaltarmos que o envio do questionário foi feito pelo programa  

GOOGLE DOCS, o qual não vincula o e-mail com o nome da pessoa que responde à 

pesquisa, garantindo desta forma o sigilo  dos dados das empresas pesquisadas. 

  Dado que o mês de julho é um mês de férias e muitos dos empreendedores destas 

empresas saíram em recesso, as visitas feitas às empresas incubadas na sede em Cumbica 

foram muito pouco proveitosas, pois conforme conversas com o gerente Nilson Cruz fomos 

informados que os gestores das empresas incubadas ficam muito pouco nas instalações de 

suas empresas incubadas e a maioria deles trabalha à distância ou externamente. 

Além do problema de não encontrar os empreendedores em seus boxes na incubadora, 

a demora em responder aos e-mails dificultou muito a coleta dos dados. Ainda neste período, 

tentamos contatos por e-mail e por telefone com as empresas incubadas sem ter qualquer tipo 

de “feedback”. Nilson Cruz afirmou que a demora em ter respostas por parte dessas empresas 

é comum mesmo quando se trata de assuntos de interesse delas próprias. 

 O prazo dado inicialmente para responder ao questionário por e-mail foi de uma 

semana. Após esse tempo, apenas duas das cinqüenta empresas incubadas haviam respondido. 

Vários e-mails foram enviados após, contatos por telefone foram feitos sem nenhuma 

resposta. O gerente da Incubadora mandou um e-mail pessoalmente solicitando colaboração 

daquelas para que respondessem à pesquisa. Mesmo assim, apenas mais uma empresa 

respondeu-nos. 

 A maior dificuldade que encontramos foi a falta de comunicação direta com as 

empresas incubadas. Visitando a sede da Incubadora e as suas “residências”, encontramos 

poucos empresários que se dispusessem a ser entrevistados. Assim, apenas catorze (14) das 

cinqüentas (50) empresas responderam ao questionário.  

 O papel da Incubadora Tecnológica de Guarulhos é de estreitar laços entre as 

universidades e centros de ensino tecnológico e o mercado para que aquela forneça as 

ferramentas necessárias às empresas nascentes para que estas tenham capacidade de se 

desenvolverem e tornarem-se inovadoras. Neste contexto, acreditamos que houve uma falha 

tanto da incubadora quanto das empresas incubadas que não foram capazes de dar uma 

resposta positiva aos nossos esforços de coleta de dados. 

 As dificuldades encontradas na coleta de dados foram que os gestores das empresas 

incubadas residentes pouco ficam na incubadora; o alto índice de ausência nas reuniões 

mensais da própria Incubadora; o período de férias; e a pouca colaboração das empresas em 

atender às solicitações. 
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3.3.2 Apresentação e análise de resultados  
 

 
Neste capítulo apresentaremos as questões do formulário enviado às empresas 

incubadas e as respostas obtidas pela pesquisa. O questionário é apresentado integralmente 

com suas perguntas e respectivas respostas. As freqüências absolutas e relativas das respostas 

também são apresentadas. Após a exposição de cada uma das cinco partes, é feita uma breve 

análise dos resultados. 

O questionário esta dividido em cinco partes. A primeira é para caracterizar a empresa 

incubada, a segunda para identificar o perfil do principal gestor da empresa, na terceira parte 

investigar a inovação tecnológica na empresa, suas principais fontes para o desenvolvimento 

de atividades inovativas. Na quarta parte pesquisa-se sobre a geração de conhecimento 

relevante para o desenvolvimento de produtos ou processos inovativos. Na quinta e última 

parte procura-se identificar o ambiente  e benefícios da incubadora de Guarulhos. 

Na questão 1.1 atribui-se um código para identificar as empresas nas respostas abertas, 

este código é de 1 a 14 e está na ordem da data de fundação das empresas da mais antiga para 

a mais nova. 

 

 
3.3.2.1 Caracterização da empresa incubada 
 
Parte 1 - Caracterização da empresa   

 1.1 Qual a data da fundação da 
empresa? 

            

1- 9/1997      
2- 9/2004      
3- 11/2004      
4- 3/2005      
5- 7/2007      
6- 7/2007      
7- 4/2008      
8- 4/2008      
9- 10/2008      
10- 11/2008      
11- 4/2009      
12- 11/2009      
13- 5/2010      
14- Ainda não está aberta 
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1.2 Qual o ano do ingresso da 
empresa na Incubadora de 
Guarulhos? 

Número 
Absoluto 

Porcentagem         

2005 1 7%     
2006 1 7%     
2007 3 21%     
2008 2 14%     
2009 5 37%     
2010 2 14%     
Total 14 100%         

       

1.3 Qual a modalidade da 
empresa? 

Número 
Absoluto 

Porcentagem         

Residente 7 50%     
Não Residente 7 50%     
Total 14 100%         

       

1.4 Se não residente, a empresa 
está localizada no município de 
Guarulhos? 

Número 
Absoluto 

Porcentagem         

Sim 4 44%     
Não  5 56%     
Total 984 100%         

       

1.5 Qual o número de pessoas 
ocupadas na empresa, segundo 
as categorias ocupacionais? 

0 1 á 2 3 á 4 5 á 6 
mais 
de 6 

Total 
(n) 

Total 2 (14%)85 6 (43%) 
3 

(21%) 
2 

(14%) 
1 (7%) 14 

Assalariados ligados à produção 
(não bolsistas e não estagiários) 

6 (43%) 6 (43%) 
2 

(14%) 
0 (%) 0 (0%) 14 

Assalariados não ligados à 
produção (não bolsistas e não 
estagiários) 

7 (50%)  6 (43%) 
0 

(0%) 
1 (7%) 0 (0%) 14 

Bolsistas e estagiários 9 (64%) 5 (36%) 
0 

(0%) 
0 (0%) 0 (0%) 14 

Não–assalariados 8 (57%) 6 (43%) 
0 

(0%) 
0 (0%) 0 (0%) 14 

                                                 
84 São 7 o número correto de empresas não residentes,  porém duas empresas residentes responderam está 
questão erroneamente. 
85 Provável que estes dois gestores não se incluíram como pessoa ocupada da empresa. 
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Nota: Assalariados ligados à produção: Correspondem às pessoas remuneradas pela 
empresa e alocadas em atividades de produção de bens e serviços. 
Assalariados não ligados à produção: Correspondem às pessoas remuneradas pela empresa 
e alocadas em atividades de apoio, tais como, administrativa, comercial e etc. 
Não-assalariados: Correspondem aos proprietários, sócios, membros da família sem 
remuneração e etc. 
 
Atenção: O número de pessoas ocupadas corresponde ao número de pessoas contratadas em 
caráter fixo ou temporário 
Se na empresa existem empregados que exerçam tanto funções ligadas à produção e não 
ligada à produção, considerar como ligada à produção. 
       

1.6 Descreva a atividade da 
empresa, segundo classificação 
do CNAE86? 

            

1- Indústria de equipamentos eletrônicos Ltda-me 
2- Atividades Fotográficas 

3- 
Comércio e Serviços de Equipamentos, Suprimentos de 

Informática e Escritório 

4- 
Consultoria técnica, química e ambiental, manutenção e 
montagem de instrumentos e equipamentos para indústria 

química.  

5- 5811-5/00 

6- 

28.29-1-99 - Fabricação de outras máquinas e 
equipamentos de uso geral não especificados 

anteriormente, peças e acessórios 28.25-9-00 - Fabricação 
de máquinas e equipamentos para saneamento básico e 

ambiental, peças e acessórios 
22.29-3-99 - Fabricação de artefatos de material plástico 

para outros usos não especificados anteriormente 

7- 
22063-1/00  - Fabricação de cosméticos e de higiene 

pessoal no processo semi- artesanal. 

8- Instalações hidráulicas, sanitário de gás 
9- 3250-7 
10- Instalações hidráulicas, sanitário de gás 

11- 
Fabricação de artefatos de material plástico para uso na 

construção 

12- Desenvolvimento de Software 
13- Empresa não informou 
14- Revestimentos para construção civil. 

       

                                                 
86 CNAE – Classificação Nacional de Atividades Econômicas.     
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1.7 Qual a faixa de faturamento 
anual da empresa em 2009? 

Número 
Absoluto 

Porcentagem         

Não se aplica 0 0%     
Não houve faturamento 6 43%     
Até R$ 60 mil 2 14%     
R$ 61 mil á R$ 100 mil 2 14%     
R$ 101 mil á R$ 120 mil 3 21%     
R$ 121 mil á R$ 244 mil 0 0%     
Mais de R$ 245 mil 1 8%     
Total 14 100%         

       

1.8 Qual a faixa de faturamento 
previsto para 2010? 

Número 
Absoluto 

Porcentagem         

Não haverá faturamento 2 14%     
Até R$ 30 mil 2 14%     
R$ 31 mil á R$ 60 mil 2 14%     
R$ 61 mil á R$ 100 mil 1 7%     
R$ 101 mil á R$ 120 mil 3 23%     
R$ 121 mil á R$ 160 mil 1 7%     
R$ 161 mil á R$244 mil 0 0%     
R$ 245 mil á R$ 350 mil 2 14%     
Mais de R$ 351 mil 1 7%     
Total 14 100%         

       

1.9 Qual a relação do 
faturamento de 2009 com 2008? 

Número 
Absoluto 

Porcentagem         

Aumentou 5 36%     
Pouca Variação 2 14%     
Diminuiu 1 7%     
Não se aplica 6 43%     
Total 14 100%         

       

1.10 O faturamento previsto para 
2010, em relação ao de 2009 é 
de: 

Número 
Absoluto 

Porcentagem         

Aumento 5 36%     
Pouca Variação 5 36%     
Diminuição 0 0%     
Não se aplica 4 29%     
Total 14 100%         
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1.11 Deixe suas observações ou 
comentários (opcional). 

            

6- Nossa empresa está na fase de P&D&I, ainda não 
lançamos nossos produtos (6) no mercado. Previsão para 

out/2010. 

7- 
Estamos em processo de estruturação, por algumas 
dificuldades, por isso não estamos produzindo desde 

Julho/2008 
 
 
 Com relação à caracterização das 14 empresas pesquisadas, 50% são residentes e 50% 

não residentes.  Nas 14 empresas observou-se que todas elas empregam mais não-assalariados 

do que estagiários ou bolsistas. A maioria dos empregados das empresas encontra-se na área 

de produção sendo que 57% delas com 1 à 4 trabalhadores na linha produtiva. Nota-se que 

estes trabalhadores não são estagiários ou bolsistas.  
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Gráfico 9 – Ano de ingresso das empresas pesquisadas na Incubadora de Guarulhos. 
Fonte: Elaboração nossa a partir da pesquisa de campo. 

 

Metade das empresas ingressou na incubadora no ano de 2009 ou 2010. Por este 

motivo, cinco empresas responderam que não houve faturamento no ano de 2009. Porém 

dessas cinco empresas apenas duas afirmam que não haverá faturamento em 2010. Todas as 

demais empresas que ingressaram entre 2005 e 2008 obtiveram faturamento no ano de 2009. 

Das 14 empresas, nenhuma respondeu que o faturamento previsto para 2010, com relação a 

2009 apresentará redução. Com relação ao faturamento das empresas residentes e não-
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residentes que ingressaram na incubadora entre 2005 e 2008, todas as não-residentes (3) 

responderam que haverá pouca variação no faturamento previsto para 2010, nas empresas 

residentes apenas uma das quatro fizeram tal afirmação.  
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Gráfico 10 – Faturamento anual das empresas da Incubadora Tecnológica de Guarulhos no 
ano de 2009. 
Fonte: Elaboração nossa a partir da pesquisa de campo. 
Nota: n = 14 
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Gráfico 11 – Faturamento anual das empresas da incubadora tecnológica de Guarulhos 
previsto para o ano de 2010. 
Fonte: Elaboração nossa a partir da pesquisa de campo. 
Nota: n = 14 
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3.3.2.2 Perfil do principal gestor 

 

Parte 2 - Identificação do principal gestor   

       

2.1 O principal gestor é sócio da 
empresa? 

Número 
Absoluto 

Porcentagem         

Sim 13 93%     
Não 1 7%     
Total 14 100%         

       

2.2 Qual o cargo/ atividade do 
principal gestor? 

            

1- Todos os cargos e funções. 
2- Gerente e produção 
3- Gerente de Negócios / Suporte e Atendimento a Clientes 
4- Químico Responsável 
5- Vendas e Marketing 
6- Diretor Administrativo 
7- Diretor Administrativo e Financeiro 
8- Diretor Administrativo 
9- Gerente Financeiro 
10- Diretor, T.I. 
11- Gerente químico 
12- Desenvolvimento T.I e Administrador 
13- Empreendedor / Administrador 
14- Administração e comercial. 
       

2.3 Qual a escolaridade do 
principal gestor? 

            

1- Graduação  
2- Pós Graduação  
3- Graduação  
4- Pós Graduação  
5- Graduação Incompleta  

6- Graduação (zootecnista) c/ MBA em Gestão de 
Negócios 

 

7- Graduação  
8- Pós Graduação  
9- Graduação   
10- Graduação  
11- Pós Graduação  
12- Graduação  
13- Pós Graduação  
14- Ensino médio completo   
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2.4 Qual a idade do principal 
gestor? 

Número 
Absoluto 

Porcentagem         

até 33 anos 4 29%     
33 á 40 anos 2 14%     
40 á 48 anos 6 43%     
mais de 48 anos 2 14%     
Total 14 100%         

       
2.5 Qual a experiência 
profissional anterior do principal 
gestor? 

            

1- Não há 
2- Estagiário 
3- BR Distribuidora 
4- Químico e Gestor de Laboratório de Meio Ambiente 
5- Tecnologia da Informação  

6- 

PROSINTESE Com. e Import. de Prod. Médicos Hosp. 
Ltda. 2007 – 2008 Gestor de Negócio em NeuroSpine -  

equipe 6 profissionais  w Colaborador no desenvolvimento 
da área Comercial e Marketing direto, envolvendo Vendas 
de Implantes e Próteses Ortopédicas, e Instrumentação 

Cirúrgica. 
 Fomento e apresentação plenária de Biomateriais com 

tecnologia destinada à regeneração de tecidos como PRP e 
PPP, fatores de crescimento autólogo GPS-Biomet. 

Formatou Programa de Canais de comunicação direta, 
elaboração e estabelecendo roteiriza-ção logísticas nas 

visitações visando metas e estratégias de vendas. 
 Estabeleceu parcerias com profissionais da área cirúrgica 

de neuro-coluna. 
Elaborou modelos de venda e approach a profissionais da 

área médica. 
Habilidade no relacionamento e negociações junto às 
instituições médica, agenciamento e promovendo 

parcerias. 

7- 
Administradora Financeira de lojas comerciais no ramo de 

drogaria 
8- Administrativa 
9- Empresário há  20 anos 
10- Área T.I. 
11- Gerente químico 
12- Administração 

13- 
Auxiliar administrativo                                                                                                      

Empreendedor 
Professor universitário 

Coordenador de departamento 
14- Vendas, atendimento ao público 
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2.6 Deixe suas observações ou 
comentários (opcional). 

            

6- 

Docente por 14 anos nas cadeiras de Genética I e II, 
Melhoramento Genético e Reprodução Animal; na Univ. 
Federal e Estadual do MS,v Membro do Projeto de 
Criação da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul - 
UEMSv Primeiro Diretor do Curso de Zootecnia da Univ. 
Estadual de MS – UEMSv Autor de 13 trabalhos 
científicos publicados na área de propagação artificial de 
pacu Piarac-tus mesopotamicus e frango de corte.  

Curso “ISO 9000“ - Formação de Auditores Internos, 
promovido pelo Centro da Qualidade, Segurança e 
Produtividade para o Brasil e América Latina – QSP 

Assessor do Presidente da Fundação CERA por 5 
administrações consecutivas em assuntos na Área de 
Produção Zootécnica, Gerenciando Equipe de 150 
funcionários responsáveis pela produção animal da 
fundação e abastecimento do refeitório para 1.200 
refeições dia, com carnes bovina, suína, aves, peixes, rãs, 
coelhos, mel. 

De 1984 a dez/2004 residiu em Aquidauana-MS, onde 
atuou como Consultor Técnico em Zo-otecnia, 
implantando diversos projetos do Agro-Business, como 
Estação de Monta                     Controlada e Inseminação 
Artificial, manejo Racional de Rebanhos.                                
31 atividades de Extensão Universitária no período de 
1980 a 1996 como: estágios, congressos e ministrando em 
eventos universitários: cursos, seminários, palestras e 
congressos                                                                                  

14- Sócio é responsável pelo trabalho operacional, elaboração 
de produtos e produção. 

 

Com relação ao perfil dos principais gestores das empresas incubadas, apenas dois 

gestores não possuem curso superior completo. Isso é uma característica das incubadoras 

tecnológicas que possuem pessoas altamente qualificadas, segundo Santos (1987). 

  

 



 104

7%
7%

43%

43%

Ensino médio Graduação Incompleto Graduação  Pós Graduação

 
 
Gráfico 12 – Grau de escolaridade dos principais gestores das empresas incubadas na 
Incubadora Tecnológica de Guarulhos no ano de 2010. 
Fonte: Elaboração nossa a partir da pesquisa de campo. 
Nota: n = 14 
 

A análise sobre os gestores nos permite afirmar que os gestores possuem uma idade 

madura, pois 12 deles têm entre 25 e 48 anos. Nenhum dos gestores tem de 18 a 25 anos ou 

mais de 55 anos. A maioria dos gestores apresenta experiências no ramo de atuação da sua 

empresa incubada, alguns até com experiência como docente em universidades públicas tendo 

vários trabalhos científicos publicados. 

29%

14%43%

14%

até 33 anos 33 á 40 anos 40 á 48 anos mais de 48 anos

 

Gráfico 13 – Faixa de idade do principal gestor da empresa incubada na Incubadora 
Tecnológica de Guarulhos no ano de 2010. 
Fonte: Elaboração nossa a partir da pesquisa de campo. 
Nota: n = 14 
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3.3.2.3 Inovação tecnológica 

 

Parte 3 - Inovação Tecnológica   

       
3.1 Na sua opinião, qual 
era o grau de maturidade 
do seu plano de negócios 
apresentado para o 
ingresso na incubadora? 

Número 
Absoluto 

Porcentagem         

Muito Alto 1 7%     
Alto 2 14%     
Médio 4 29%     
Baixo 5 36%     
Muito Baixo 2 14%     
Total 14 100%         

       
3.2 A empresa introduziu 
no mercado algum 
produto (bem ou 
serviços) ou processo 
tecnologicamente novo 
ou significativamente 
aperfeiçoado durante o 
período de incubação? 

Número 
Absoluto 

Porcentagem         

Sim 12 86%     
Não 2 14%     
Total 14 100%         

Nota: Inovação tecnológica corresponde à introdução, no mercado, de produto (bem ou 
serviço) ou processo novo ou significativamente aperfeiçoado pela empresa.  A inovação 
baseia-se em resultados do esforço de desenvolvimento de novas tecnologias ou novas 
combinações de tecnologias já existentes. 
 
Não são consideradas inovações tecnológicas mudanças puramente gerenciais ou 
organizacionais, estéticas. Também não deve ser considerada inovação tecnológica, a 
introdução de produto ou processos que não demandem uso de tecnologia nova. 

          

  
 
 
 
 
 
 
 

  



 106

3.3 Quem desenvolveu 
esse produto (bem ou 
serviço) ou processo 
tecnologicamente novo 
ou significativamente 
aperfeiçoado? 

Número 
Absoluto 

Porcentagem         

Principalmente Empresas 6 50%     
Principalmente outra (s) 
empresa (s) ou instituição 
(ões) 

1 8%     

A empresa em conjunto 
com outra (s) empresa (s)  

5 42%     

Total 12 100%         

       
3.4 Qual o grau de 
novidade desse produto 
(bem ou serviço) ou 
processo para o mercado?  

Muito 
baixo 

Baixo Médio Alto 
Muito 
alto 

Total 

Nacional 0 (0%) 0 (0%) 2 (14%) 4 (29%) 
6 

(43%) 
12 

Internacional 0 (0%) 0 (0%) 6 (50%) 3 (25%) 
3 

(25%) 
12 

       
3.5 A empresa solicitou o 
registro de patente para 
proteger alguma 
inovação desenvolvida na 
empresa, durante o 
período de incubação? 

Número 
Absoluto 

Porcentagem         

Sim, somente no Brasil 3 21%     
Sim, somente no exterior 0 0%     
Sim, no Brasil e no 
exterior 

5 36%     

Não 6 43%     
Total 14 100%         
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3.6 A empresa realizou 
algum acordo de 
cooperação com outras 
empresas ou instituições 
para o desenvolvimento 
de atividades de 
inovação, durante o 
período de incubação? 

Número 
Absoluto 

Porcentagem         

Com empresas ou 
instituições do Município 
de Guarulhos 

1 7%     

Com empresas ou 
instituições de fora do 
Município de Guarulhos 

5 33%     

Com empresas da 
Incubadora de Guarulhos 

0 0%     

Com empresas de outras 
incubadoras 

0 0%     

Não 9 60%     
Total 15 100%         

Nota:1) Os valores correspondem ao número de vezes que cada item foi citado.2) Cooperação 
para inovação refere-se à colaboração ativa da empresa com outras organizações em 
atividades de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e outros projetos para inovação. Estes 
acordos não necessariamente precisam trazer benefícios comerciais imediatos às partes 
envolvidas. 

       
3.7 Alguma empresa da 
Incubadora de Guarulhos 
é seu cliente ou 
fornecedor? 

Número 
Absoluto 

Porcentagem         

Sim 2 14%     
Não 12 86%     
Total 14 100%         

       
3.8 Indique, por grau de 
importância, as diferentes 
fontes de informações e 
conhecimento para as 
atividades de inovação da 
empresa. 

Sem 
Importância 

Pouco 
Importante 

Importante 
Muito 

Importante 
Total   

Sócios da empresa 3 (21%) 1 (7%) 4 (29%) 6 (43%) 100%  

Principal Gestor da 
empresa 

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (100%) 100%  

Gestores de outras 
empresas da incubadora 
de Guarulhos 

1 (7%) 4 (29%) 4 (29%) 5 (36%) 100%  

P & D interno 1 (7%) 2 (14%) 7 (50%) 4 (29%) 100%  
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Área de produção 2 (14%) 3 (21%) 5 (36%) 4 (29%) 100%  

Funcionários de outras 
empresas da incubadora 
de Guarulhos 

5 (36%) 7 (50%) 2 (14%) 0 (0%) 100%  

Concorrência do 
município de Guarulhos 

6 (43%) 5 (36%) 3 (21%) 0 (0%) 100%  

Concorrência de fora do 
município de Guarulhos 

4 (29%) 7 (50%) 2 (14%) 1 (7%) 100%  

Fornecedores do 
município de Guarulhos 

5 (36%) 4 (29%) 4 (29%) 1 (7%) 100%  

Fornecedores de fora do 
município de Guarulhos 

4 (29%) 0 (0%) 8 (57%) 2 (14%) 100%  

Clientes do município de 
Guarulhos 

1 (7%) 0 (0%) 4 (29%) 9 (64%) 100%  

Clientes de fora do 
município de Guarulhos 

1 (7%) 1 (7%) 2 (14%) 10 (71%) 100%  

Instituições de P & D do 
município de Guarulhos 

3 (21%) 6 (43%) 0 (0%) 5 (36%) 100%  

Instituições de P & D de 
fora do município de 
Guarulhos 

2 (14%) 2 (14%) 3 (21%) 7 (50%) 100%  

Universidades e outros 
institutos de educação 
superior ou técnico do 
município de Guarulhos 

1 (7%) 5 (36%) 5 (36%) 3 (21%) 100%  

Universidades e outros 
institutos de educação 
superior ou técnico de 
fora do município de 
Guarulhos 

1 (7%) 1 (7%) 7 (50%) 5 (36%) 100%  

Feiras e exposições 0 (0%) 1 (7%) 4 (29%) 9 (64%) 100%  

Conferências, encontros e 
publicações 
especializadas 

0 (0%) 0 (0%) 5 (36%) 9 (64%) 100%  

Gestor da incubadora 1 (7%) 0 (0%) 9 (64%) 4 (29%) 100%  

Empresas de consultoria 3 (21%) 1 (7%) 4 (29%) 6 (43%) 100%  

Aquisição de licenças e 
patentes 

5 (36%) 1 (7%) 1 (7%) 7 (50%) 100%  

Conselho técnico da 
incubadora de Guarulhos 

1 (7%) 2 (14%) 4 (29%) 7 (50%) 100%  

Conselho acadêmico da 
incubadora de Guarulhos 

3 (21%) 3 (21%) 4 (29%) 4 (29%) 100%   
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3.9 Deixe suas 
observações ou 
comentários (opcional). 

            

6- 

Desde de 2009 quando ingressamos na Incubadora Guarulhos, 
obtivemos consultoria e treinamento de área de marketing, 

financeira, R.H., Plano de Negócios e várias outras oportunidades 
para enriquecimento de conhecimento, mediante palestras e 

cursos. Porém se o empreendedor não se mexer, não correr atrás 
de seus sonhos; NADA e NINGUÉM o fará por você. O Empenho 
pessoal, é fundamental para alavancar e promover o seu negócio. 

9- Nossos produtos são inéditos e exclusivos, sendo assim não temos 
concorrentes. 

 

Com relação à inovação tecnológica, verifica-se que a auto-avaliação sobre a 

maturidade do plano de negócio para ingresso na incubadora era baixo, com 50% das 

respostas apontando o grau de maturidade como baixo ou muito baixo. Desta forma, a maior 

parte do desenvolvimento do projeto ou processo inovador aconteceu após a incubação. Das 

três empresas com o maior faturamento previsto para 2010 (acima de R$ 245 mil no ano), 

duas são residentes e ingressaram em 2007 e classificaram seu plano de negócio como baixo, 

desenvolvendo seu projeto nestes três anos. Uma ingressou na incubadora em 2010, com o 

plano de negócio auto avaliado como alto. 
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Gráfico 14 – Grau de maturidade do plano de negócio das empresas da Incubadora 
Tecnológica de Guarulhos, no período de 2005 - 2010. 
Fonte: Elaboração nossa a partir da pesquisa de campo. 
Nota: n = 14 
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Apenas 2 das empresas pesquisadas não lançaram nenhum produto ou processo 

inovador no mercado durante o período de incubação. Das 12 restantes, 50% afirmam que 

elas próprias foram os principais responsáveis pelo desenvolvimento da inovação e 42% o 

fizeram em parceria com outras empresas. Nenhuma das empresas desenvolveu a inovação 

em conjunto com universidades ou instituições de pesquisa ou com outra empresa incubada.  

 Com relação aos acordos de cooperação, 9 empresas responderam não ter nenhum 

tipo de acordo de cooperação. Porém todas as cinco empresas que responderam ter acordo de 

cooperação para o desenvolvimento de atividade inovativa, entraram com pedido de patente. 

 

50%

8%

42%

Principalmente Empresas Principalmente outra (s) empresa (s) ou instituição (ões)

A empresa em conjunto com outra (s) empresa (s) 

 

Gráfico 15 – Principais responsáveis pelo desenvolvimento da inovação nas empresas 
incubadas na Incubadora Tecnológica de Guarulhos, no período de 2005 - 2010. 
Fonte: Elaboração nossa a partir da pesquisa de campo. 
Nota: n = 12 

 

Nenhuma das empresas afirma que seu produto ou processo tenha o grau de novidade 

muito baixo ou baixo. Porém o grau de novidade é mais alto no mercado nacional com 86% 

das empresas afirmando que é alto ou muito alto. No mercado internacional este número cai 

para 50%. 

67% das empresas que lançaram algum produto ou processo no mercado entraram com 

pedido de registro de patente. Delas 42% entraram com o pedido de patente no Brasil e 

exterior e apenas 25% das empresas pediram registro de patente só para o Brasil. 
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Gráfico 16 - Ocorrência de registro de patente das empresas da Incubadora Tecnológica de 
Guarulhos, no período de 2005 - 2010. 
Fonte: Elaboração nossa a partir da pesquisa de campo. 
Nota: n = 12 

 

O grau de interação entre as empresas incubadas é baixo, principalmente entre as 

empresas não-residentes. Somente 2 das empresas pesquisadas são clientes ou tem alguma 

empresa da incubadora de Guarulhos como seu fornecedor e ambas são residentes. 

Para analisar as principais fontes de informações ou conhecimento para as atividades 

de inovação das empresas, calculamos a média (tabela 6) de ocorrência de cada resposta.   

Verifica-se que a principal fonte de informação e conhecimento para atividades de 

inovação apontadas como muito importante é o principal gestor. Os sócios aparecem como 

fonte um pouco importante, com 21% dos pesquisados classificando-o como sem importância 

no processo inovativo da empresa. O principal gestor é uma fonte tradicional e interna de 

conhecimento. Porém ele busca conhecimento em outras fontes que a incubadora facilita o 

acesso. As fontes importantes para o desenvolvimento da inovação com média 2,6 (tabela 6) 

são as feiras, os eventos, as conferências, os encontros e as publicações especializadas, com 

64% das empresas apontando como muito importante.  

Os clientes também foram apontados como outra fonte importante de conhecimento, 

com média de 2,5.  Porém com relação à localização dos clientes, as empresas responderam 

que os clientes de fora do município de Guarulhos são mais importantes. 
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Tabela 6 – Média dos resultados sobre as fontes de informações e conhecimento para o 

desenvolvimento da atividade inovativa das empresas incubadas na Incubadora Tecnológica 

de Guarulhos, no período de 2005 - 2010. 

 
Fontes de informações e conhecimento para as atividades de inovação da 
empresa. 

Média 

Principal Gestor da empresa 3 
Feiras e exposições 2,6 
Conferências, encontros e publicações especializadas 2,6 
Clientes do município de Guarulhos 2,5 
Clientes de fora do município de Guarulhos 2,5 
Conselho técnico da incubadora de Guarulhos 2,2 
Instituições de P & D fora do município de Guarulhos 2,1 

Universidades e outros institutos de educação superior ou técnico de fora 
do município de Guarulhos 

2,1 

Gestor da incubadora 2,1 
P & D interno 2 
Gestores de outras empresas da incubadora de Guarulhos 1,9 
Sócios da empresa 1,9 
Empresas de consultoria 1,9 
Área de produção 1,8 

Universidades e outros institutos de educação superior ou técnico do 
município de Guarulhos 

1,7 

Aquisição de licenças e patentes 1,7 
Fornecedores de fora do município de Guarulhos 1,6 
Conselho acadêmico da incubadora de Guarulhos 1,6 
Instituições de P & D do município de Guarulhos 1,5 
Fornecedores do município de Guarulhos 1,1 
Concorrência fora do município de Guarulhos 1 
Funcionários de outras empresas da incubadora de Guarulhos 0,8 
Concorrência do município de Guarulhos 0,8 
Fonte: Elaboração nossa a partir da pesquisa de campo. 
Nota: n = 14 
Escala: 
Sem importância = 0 
Pouco importante = 1 
Importante = 2 
Muito importante = 3 

 

O conselho técnico da incubadora também é apontado como uma importante fonte de 

conhecimento com média de 2,2; seguido das instituições de P &D de fora do município de 

Guarulhos, das universidades e de outros institutos de educação, superior ou técnico de fora 

do município de Guarulhos e do gestor da incubadora todos com média de 2,1. Destas três 



 113

últimas destacam-se as instituições de P&D com 50% das empresas afirmando que é uma 

fonte muito importante. 

Todos as demais fontes ficaram com média abaixo de 2, significando pouca 

importância para o processo inovativo das empresas, com destaque aos funcionários de outras 

empresas incubadas e a concorrência do município de Guarulhos que ficaram com média de 

0,8 ( tabela 6). 

Quando analisa-se o grupo87 das fontes de informações e conhecimento, destacam-se 

as redes formais que são as feiras, os eventos, as conferências, os encontros, as publicações 

especializadas e as aquisição de licenças e patentes, que são fontes que a incubadora procura 

facilitar o acesso para as empresas incubadas. Em segundo nível de importância, seguem as 

fontes internas, com destaque para o principal gestor da empresa, que acaba filtrando e 

concentrando o conhecimento relevante para o processo inovativo de sua empresa. Em 

terceiro lugar, como os menos relevantes aparecem as fontes ligadas à incubadora, ao 

mercado e as institucionais. 

 

2,3

1,6
1,7
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Gráfico 17 - Média dos grupos de fontes de informação e conhecimento relevante para a 
inovação das empresas incubadas na Incubadora Tecnológica de Guarulhos, no período de 
2005 - 2010. 
Fonte: Elaboração nossa a partir da pesquisa de campo. 
Nota: n = 14 
 

                                                 
87 A formação desses grupos é conforme a pesquisa do PINTEC e PAEP, porém incluímos o grupo incubadora.  
Desta forma como redes formais temos: Feiras e exposições; conferência;, encontros e publicações 
especializadas e aquisição de licenças e patentes. Fontes internas: Principal gestor da empresa; P & D interno; 
sócios da empresa e área de produção. Fontes institucionais: Universidades e outros institutos de educação 
superior ou técnico e instituições de P & D. Fontes da incubadora: Conselho técnico da incubadora; gestor da 
incubadora; gestores de outras empresas da incubadora; funcionários de outras empresas da incubadora e 
conselho acadêmico da incubadora. Fontes ligadas ao mercado: Clientes; concorrência; fornecedores; e 
empresas de consultoria.  
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 Os gestores de outras empresas da incubadora, o gestor da incubadora e o conselho 

técnico são apontados como uma fonte de conhecimento mais importante para as empresas 

residentes, do que para os não-residentes.  

 

3.3.2.4 Transferência de conhecimento 

 

 

Parte 4 - Geração de conhecimento   

       
4.1 Depois de alguma 
conversa com outra 
empresa incubada, surgiu 
alguma nova idéia para a 
solução de algum 
problema ou para um 
novo processo ou 
projeto? 

Número 
Absoluto 

Porcentagem         

Nunca 2 14%     
Raramente 3 22%     
As Vezes 1 7%     
Frequentemente 7 50%     
Sempre 1 7%     
Total 14 100%         
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4.2 Quando se tem um 
problema no 
desenvolvimento de 
algum produto (bem ou 
serviço) ou processo, 
você procura ajuda 
perguntando: 

Nunca Raramente 
As 

Vezes 
Frequentemente Sempre 

Total 
% 

Ao amigo 1 (7%) 3 (21%) 
2 

(14%) 
5 (36%) 

3 
(21%) 

100 

á pessoa especialista no 
assunto 

0 (0%) 0 (0%) 
1 

(7%) 
10 (71%) 

3 
(21%) 

100 

ao sócio da empresa 0 (0%) 0 (0%) 
0 

(0%) 
2 (14%) 

12 
(86%) 

100 

aos gestores de outras 
empresas da incubadora 
de Guarulhos 

1 (7%) 6 (43%) 
3 

(21%) 
3 (21%) 1 (7%) 100 

aos funcionários de 
outras empresas da 
incubadora de Guarulhos 

7 (50%) 5 (36%) 
0 

(0%) 
0 (0%) 

2 
(14%) 

100 

ao concorrente 8 (57%) 1 (7%) 
5 

(36%) 
0 (0%) 0 (0%) 100 

ao fornecedor 2 (14%) 2 (14%) 
5 

(36%) 
4 (29%) 1 (7%) 100 

á instituições de P & D 2 (14%) 2 (14%) 
5 

(36%) 
4 (29%) 1 (7%) 100 

a universidade e outros 
institutos de educação 
superior ou técnico 

2 (14%) 6 (43%) 
1 

(7%) 
3 (21%) 

2 
(14%) 

100 

ao gestor da incubadora 1 (7%) 2 (14%) 
4 

(29%) 
3 (21%) 

4 
(29%) 

100 

ao conselho técnico da 
incubadora de Guarulhos 

1 (7%) 3 (21%) 
4 

(29%) 
5 (36%) 1 (7%) 100 

ao conselho acadêmico 
da incubadora de 
Guarulhos 

3 (21%) 4 (29%) 
4 

(29%) 
2 (14%) 1 (7%) 100 

       
4.3 O conhecimento é o 
principal recurso da 
empresa? 

Número 
Absoluto 

Porcentagem         

Discordo totalmente 0 0%     
Discordo 0 0%     
Concordo razoavelmente 4 29%     
Concordo  4 29%     
Concordo totalmente 6 42%     
Total 14 100%         
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4.4 Teve algum problema 
ou dúvida que foi sanada 
por meio do contato ou 
ajuda de outra empresa 
incubada? 

Número 
Absoluto 

Porcentagem         

Nunca 7 50%     
Raramente 2 14%     
As Vezes 3 21%     
Frequentemente 2 14%     
Sempre 0 0%     
Total 14 100%         

       
4.5 Na sua opinião na 
incubadora de empresas, 
qual o grau de ocorrência 
de transferência de 
conhecimento 
RELEVANTE para a 
inovação? 

Nunca Raramente 
As 

Vezes 
Frequentemente Sempre 

Total 
% 

entre empresas incubadas 1 (7%) 5 (36%) 
8 

(57%) 
0 (0%) 0 (0%) 100 

entre a incubadora e as 
empresas incubadas 

0 (0%) 2 (14%) 
5 

(36%) 
6 (43%) 1 (7%) 100 

entre universidades ou 
outras instituições de 
educação do Município 
de Guarulhos e as 
empresas incubadas 

5 (36%) 5 (36%) 
1 

( 7%) 
3 (21%) 0 (0%) 100 

entre universidades ou 
outras instituições de 
educação de fora do 
Município de Guarulhos 
e as empresas incubadas 

4 (29%) 1 (7%) 
5 

(36%) 
4 (29%) 0 (0%) 100 

entre empresas do 
Município e as empresas 
incubadas 

5 (36%) 6 (43%) 
3 

(21%) 
0 (0%) 0 (0%) 100 

entre empresas de fora do 
Município de Guarulhos 
e as empresas incubadas 

3 (21%) 7 (50%) 
3 

(21%) 
1 (7%) 0 (0%) 100 

nas feiras e eventos 1 (7%) 2 (14%) 
1 

(7%) 
6 (43%) 

4 
(29%) 

100 
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4.6 Qual o grau de 
interação da empresa 
com:  

Baixo Médio  Alto Total %     

Empresas da Incubadora 
de Guarulhos 

2 (14%) 10 (71%) 
2 

(14%) 
100   

Empresas de outras 
incubadoras 

7 (50%) 7 (50%) 
0 

(0%) 
100   

Grandes empresas do 
Município de Guarulhos 

14 
(100%) 

0 (0%) 
0 

(0%) 
100   

Grandes empresas de fora 
do Município de 
Guarulhos 

8 (57%) 5 (36%) 
1 

(7%) 
100   

Universidades ou outras 
instituições de educação 
do Município de 
Guarulhos 

12 (86%) 1 (7%) 
1 

(7%) 
100   

Universidades ou outras 
instituições de educação 
de fora do Município de 
Guarulhos 

7 (50%) 4 (29%) 
3 

(21%) 
100     

       
4.7 Deixe suas 
observações ou 
comentários (opcional). 

            

6- 

O grau de interação da empresa e o grau de ocorrência de 
transferência de conhecimento RELEVANTE para a inovação 
estão intimamente ligados e tem ocorrido de forma incipiente. 
Muitas empresas incubadas pouco conhecem das atividades de 

seus vizinhos. Falo isso como representante das empresas 
incubadas. 

A participação dos eventos da incubadora e das reuniões internas 
(obrigatórias) é MINIMO, não atingindo 20% de presença. Atente 
para a disparidade e veja que somos considerados a MELHOR 

INCUBADORA DO SUDESTE.  
 

Com relação à fonte de solução de problemas no desenvolvimento da inovação, os 

empresários responderam que frequentemente procuram seus sócios ou uma pessoa 

especialista no assunto. Sendo 86% afirmam que procuram sempre o sócio da empresa.  93% 

responderam que procuram sempre ou frequentemente um especialista no assunto, contra 50% 

que procuram sempre ou frequentemente o gestor da incubadora.   O gestor da incubadora não 

possui conhecimento técnico, mas pode ser considerado um corretor de conhecimento. A 

teoria aponta o corretor de conhecimento como quem faz o elo entre os que demandam 

conhecimento, com as pessoas que o possuem. A teoria ressalta que a troca de conhecimento 
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seria extremamente eficiente se todos os que precisam resolver um problema encontrassem 

facilmente um possuidor do conhecimento para resolvê-lo. 

Além disso, os empresários procuram também um amigo (57% afirmaram que 

frequentemente ou sempre procuram um amigo). Este dado confere com a teoria apresentada 

no 1º capítulo, que afirma que as pessoas procuram adquirir conhecimento perguntando às 

pessoas mais próximas fisicamente e com mais afinidade. A teoria ressalta principalmente que 

as pessoas procuram uma fonte que elas mais confiam, não somente pela informação técnica, 

mas, principalmente, pela amizade e confiança.  

Os funcionários de outras empresas incubadas e os concorrentes são mencionados 

como nunca procurados.  A teoria explica que o status do conhecedor é um fator relevante 

para quem procura o conhecimento. Desta forma os funcionários de outras empresas podem 

ter seu conhecimento julgado como inferior. Não confiar numa fonte de conhecimento, devido 

ao seu status pode retardar a transferência de conhecimento. 

     
     
Tabela 7 - Média das fontes procuradas para o processo inovativo das empresas incubadas na 

Incubadora Tecnológica de Guarulhos, no período de 2005 – 2010. 

 

Fontes procuradas no processo inovativo da empresa incubada Média 

sócio da empresa 3,9 
pessoa especialista no assunto 3,1 
gestor da incubadora 2,5 
amigo 2,4 
conselho técnico da incubadora de Guarulhos 2,1 
fornecedor 2 
gestores de outras empresas da incubadora de Guarulhos 1,8 
instituições de P & D 1,8 
universidade e outros institutos de educação superior ou técnico 1,8 
conselho acadêmico da incubadora de Guarulhos 1,7 
funcionários de outras empresas da incubadora de Guarulhos 0,9 
concorrente 0,8 
Fonte: Elaboração nossa a partir da pesquisa de campo. 

Escala : 
 

Nunca – 0  
Raramente – 1  
As Vezes – 2  
Frequentemente – 3  
Sempre – 4  
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Com relação à criação e transferência de conhecimento na incubadora, 50% das 

empresas afirmaram que, frequentemente, depois de uma conversa com alguém de outra 

empresa incubada, surgiu alguma nova idéia para a solução de algum problema ou para o 

desenvolvimento de um novo processo ou projeto (questão 4.1). Porém quando perguntamos 

se tiveram alguma dúvida ou problema que foi sanado após o contato ou ajuda de alguém de 

outra empresa incubada (questão 4.4), 64% responderam que nunca ou raramente o fazem.  

Quando perguntamos sobre o grau de ocorrência de transferência de conhecimento relevante 

para a inovação entre as empresas incubadas, 57% das empresas responderam que ocorre às 

vezes. 43%  afirmaram que nunca ou raramente.  

 

Tabela 8 - Média do grau de ocorrência de transferência de conhecimento relevante para a 

inovação tecnológica das empresas incubadas na Incubadora Tecnológica de Guarulhos, no 

período de 2005 - 2010. 

 

Transferência de conhecimento relevante para a inovação Média 

nas feiras e eventos 2,7 
entre a incubadora e as empresas incubadas 2,4 

entre universidades ou outras instituições de educação de fora do 
Município de Guarulhos e as empresas incubadas 

1,6 

entre empresas incubadas 1,5 

entre universidades ou outras instituições de educação do Município de 
Guarulhos e as empresas incubadas 

1,1 

entre empresas de fora do Município de Guarulhos e as empresas 
incubadas 

1,1 

entre empresas do Município e as empresas incubadas 0,9 
Fonte: Elaboração nossa a partir da pesquisa de campo. 

Escala : 
 

Nunca - 0  
Raramente - 1  
As vezes - 2  
Frequentemente - 3  
Sempre - 4  
 

Nas feiras e eventos é onde ocorre a transferência de conhecimento mais relevante 

para a inovação tecnológica das empresas incubadas. Segundo a teoria, o sucesso dessas redes 

formais de conhecimento em relação à transferência de conhecimento se deve ao fato de elas 

proporcionarem que as pessoas circulem e conversem livremente. Em seguida, com média de 

2,4  fica a transferência de conhecimento entre a incubadora e as empresas incubadas.  
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Nenhuma empresa discordou que o conhecimento seja o principal recurso da empresa 

e 42% delas concordam plenamente com isso. 

Com relação ao grau de interação das empresas incubadas nota-se que o elo com 

instituições educacionais, outras empresas e grandes empresas de fora do município de 

Guarulhos são visivelmente maiores. Destaca-se que 100% das empresas responderam que o 

grau de interação com as grandes empresas instaladas em Guarulhos é baixo. 86%  

responderam que é baixa a interação das universidades ou outras instituições de educação do 

município de Guarulhos.  71% responderam que a interação entre as empresas incubadas e a 

incubadora é média. 

 

3.3.2.5 Com relação à incubadora 

 

Parte 5 - Com relação à incubadora   

       

5.1 Indique as 
vantagens que a 
empresa possui 
ao estar na 
incubadora? 

Discordo 
Totalmente 

Discordo 
Concordo 

Razoavelmente 
Concordo 

Concordo 
Totalmente 

Total 
% 

Negociações em 
grupo 

1 (7%) 2 (14%) 4 (29%) 6 (43%) 1 (7%) 100 

Acesso aos 
recursos 
materiais e 
humanos a 
custos reduzidos 

0 (0%) 0 (0%) 6 (43%) 7 (50%) 1 (7%) 100 

Aprendizado e 
auxílio adquirido 

0 (0%) 0 (0%) 5 (36%) 6 (43%) 3 (21%) 100 

Networking 0 (0%) 0 (0%) 3 (21%) 9 (64%) 2 (14%) 100 

Infraestrutura 0 (0%) 2 (14%) 7 (50%) 1 (7%) 4 (29%) 100 

Apoio técnico 0 (0%) 0 (0%) 5 (36%) 7 (50%) 2 (14%) 100 

Consultorias 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 10 (71%) 4 (29%) 100 

Captação de 
recursos 
financeiros 

7 (50%) 3 (21%) 3 (21%) 1 (7%) 0 (0%) 100 
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5.2 Indique qual 
o clima da 
incubadora: 

Nunca Raramente As Vezes Frequentemente Sempre 
Total 
% 

Companheirismo 0 (0%) 1 (7%) 6 (43%) 6 (43%) 1 (7%) 100 

Descontração 0 (0%) 3 (21%) 0 (0%) 11 (79%) 0 (0%) 100 

Colaboração 0 (0%) 2 (14%)  5 (36%) 6 (43%) 1 (7%) 100 

Espontaneidade 0 (0%) 3 (21%) 7 (50%) 3 (21%) 1 (7%) 100 

Falta de 
cooperação 

2 (14%) 3 (21%) 8 (57%) 1 (7%) 0 (0%) 100 

Egoísmo 2 (14%) 5 (36%) 6 (43%) 1 (7%)  0 (0%) 100 

       
5.3 A 
incubadora estar 
localizada no 
Município de 
Guarulhos 
favorece a 
empresa 
incubada? 

Número 
Absoluto 

Porcentagem         

Sim 12 86%     
Não 2 14%     
Total 14 100%         

       
5.4 Indique os 
benefícios da 
empresa ao estar 
incubada em 
Guarulhos: 

Número 
Absoluto 

Porcentagem         

Localização 
(Rodovias e 
Aeroporto) 

9 75%     

Situação 
econômica do 
município 

8 67%     

Concentração de 
grandes 
empresas 

5 42%     

Proximidade 
com o Município 
de São Paulo 

8 67%     

Outros 1 8% 1-Proximidade de minha residência 

Nota: Os valores correspondem ao número de vezes que cada item foi citado. 
A porcentagem é com relação ao universo de 14. 
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5.5 Deixe suas 
observações ou 
comentários 
(opcional). 

            

6- 

Se a Lei de PARETO (80/20), fosse aplicada na INCUBADORA 
GUARULHOS ATRAVÉS do: Conselho Acadêmico da Incubadora de 

Guarulhos, 
Conselho Técnico da Incubadora de Guarulhos, 

Do Gestor da Incubadora; Não estar-mos-ia na dependência TOTAL do 
SEBRAE para nossas atividades de P&D&I como ocorre desde 12/04/2010 com 

a SUSPENSÃO DO APOIO TÉCNICO/FINANCEIRO DO SEBRAE 
(incluindo o SEBRAE-tec). 

Tenho dois Atendimento SEBRAEtec de 200h de APERFEIÇOAMENTO 
TECNOLOGICO parados: 

1)com IPT Contrato de Nro.354530 (Avaliação de desempenho do Reator de 
Irradiação de luz ultravioleta na redução da carga microbiana de superfícies). 

2)com o SENAI-Guarulhos Contrato de Nro.405856 (EXECUÇÃO DE 
SERVÇOS DE MOLDE CNC). 

 

 Com relação às vantagens que a incubadora de Guarulhos proporciona às empresas 

incubadas, destacam-se as consultorias e o networking com respectivamente 100% e 78%  dos 

pesquisados afirmando que concordam totalmente ou concordam. 50% dos pesquisados 

discordaram totalmente que a incubadora oferece vantagens na captação de recursos. Se 

analisarmos por meio das médias, a consultoria apresenta 3,3 que significa que as empresas 

concordam. O networking e a aprendizagem apresentam a média de 2,9, seguido do apoio 

técnico com média de 2,8, que significa que os gestores concordam razoavelmente. 
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Tabela 9 –  Média das vantagens que a empresa  incubadas possui ao estar na Incubadora 
Tecnológica de Guarulhos, no período de 2005 - 2010. 
 
Vantagens  Média 
Consultorias 3,3 
Networking 2,9 
Aprendizado e auxílio adquirido 2,9 
Apoio técnico 2,8 
Acesso aos recursos materiais e humanos a custos reduzidos 2,6 
Infraestrutura 2,5 
Negociações em grupo 2,3 
Captação de recursos financeiros 0,9 
Fonte: Elaboração nossa a partir da pesquisa de campo. 

Escala : 
Discordo Totalmente - 0 
Discordo - 1 
Concordo razoavelmente - 2 
Concordo - 3 
Concordo totalmente – 4 
 
 

O clima na incubadora é de descontração, companheirismo, colaboração e 

espontaneidade, com destaque para a descontração citada por 11 dos pesquisados como 

ocorrendo frequentemente.  A falta de cooperação e egoísmo, em média, ocorre raramente na 

incubadora (tabela 10). 

 

Tabela 10 – Clima na Incubadora Tecnológica de Guarulhos, no período de 2005-2010. 
 
 Clima da incubadora Média 
Descontração 2,6 
Companheirismo 2,5 
Colaboração 2,4 
Espontaneidade 2,1 
Falta de cooperação 1,6 
egoísmo 1,4 
Fonte: Elaboração nossa a partir da pesquisa de campo.  
Escala : 

 

Nunca - 0  
Raramente - 1  
As Vezes - 2  
Frequentemente - 3  
Sempre - 4  
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 86% das empresas responderam que a localização da incubadora favorece os negócios 

da empresa incubada.  Os benefícios mais citados pelas empresas são as rodovias e o 

aeroporto, conforme destacamos no capítulo 3.  A situação econômica do município e a 

proximidade com o município de São Paulo é apontada por 8 das empresas pesquisadas. 

Apenas 42% das empresas destacaram a concentração de grandes empresas no município de 

Guarulhos como um benefício. Isso se deve ao fato do baixo nível de interação entre as 

empresas incubadas e as grandes empresas instaladas em Guarulhos (questão 4.6). 
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Gráfico 18 – Benefícios com relação a incubadora estar localizada no município de 
Guarulhos. 
Fonte: Elaboração nossa a partir da pesquisa de campo. 
Nota: n= 14. Os valores correspondem ao número de vezes que cada item foi citado. 
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CONCLUSÃO 

 

O propósito dessa pesquisa é de analisar o processo de criação e a transferência de 

conhecimento em incubadoras tecnológicas de empresas, tendo em vista o processo de 

inovação. A incubadora escolhida foi a tecnológica de Guarulhos.  

Com relação à identificação das fontes de conhecimento relevantes para o processo de 

inovação, foram identificadas as seguintes: o principal gestor da empresa,  as feiras, as 

conferências, as publicações, os clientes e o conselho técnico da incubadora. 

O nível de transferência de conhecimento está diretamente ligado ao nível de interação 

das empresas com os demais agentes, seja dentro ou fora da incubadora. A transferência de 

conhecimento é facilitada onde há concentração geográfica de empresas tecnológicas, com 

perfil inovador e acesso facilitado para as instituições de ensino e de pesquisa. Porém somente 

esta facilidade não garante um grau elevado de interação. 

A incubadora procura facilitar o acesso das empresas incubadas às feiras, aos eventos, 

às conferências, aos encontros, às publicações especializadas, que são as chamadas redes 

formais de conhecimento que foram apontadas como as fontes mais relevantes para o 

processo inovativo das empresas incubadas estudadas. As empresas incubadas possuem pouca 

interação com outras empresas,  indústrias, universidades e instituições de pesquisa, sendo 

que a grande maioria não possui nenhum tipo de acordo de cooperação com estes agentes. 

 Verificou-se que a transferência de conhecimento dentro da incubadora, é baixa, 

devido à baixa interação das empresas incubadas.  Os resultados com relação às diferenças no 

fluxo de conhecimento das empresas residentes e não residentes mostram que apesar da 

proximidade física das empresas residentes, nota-se uma baixa interação entre elas, que 

dificulta a transferência de conhecimento. Pois segundo declaração de um empresário da 

incubada: “Muitas empresas incubadas pouco conhecem as atividades de seus vizinhos”, 

observa-se além da baixa interação, o pouco diálogo entre as empresas, fator fundamental 

para garantir o compartilhamento do conhecimento. Verifica-se que está interação é mais 

baixa principalmente entre as empresas não-residentes e que as empresas residentes 

apresentam um crescimento do faturamento maior que as empresas não residentes. 

O ambiente da incubadora que analisamos parece ser pouco favorável à criação e 

transferência de conhecimento, pois há baixo fluxo de transferência de conhecimento, 

principalmente na forma intraincubadora. A interação e a troca de experiências entre as 

empresas incubadas são incipientes e inconstantes. Um dos motivos que podemos elencar é a 
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pouca freqüência dos gestores em seus “boxes” correspondentes. Por isso, não há contato 

direto e frequente, o que torna a convivência quase nula.  

O processo inovativo parece estar profundamente dependente do principal gestor da 

empresa. As fontes externas de inovação são do tipo convencional: feiras e publicações 

especializadas. Há pouca interação das empresas pesquisadas com instituições de pesquisa ou 

universidades. 

Os resultados aqui obtidos são de natureza exploratória, não podem ser generalizados 

para o universo das incubadoras tecnológicas e nem mesmo para a Incubadora Tecnológica de 

Guarulhos.  Dado o número reduzido de empresas que responderam ao questionário. Mas o 

trabalho contribuiu com hipóteses mais consistentes para que futuras pesquisas sejam 

realizadas com objetivo de identificar e as fontes de conhecimento relevante para inovações 

tecnológicas em incubadora de empresas  e se o ambiente dessas incubadoras é favorável ou 

não para a criação e transferência de conhecimento.  
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ANEXO A - Fotos da Incubadora Tecnológica de Guarulhos 

Foto da fachada da incubadora 

 

 

Foto dos boxes e salas da incubadora de Guarulhos 

 

 




