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RESUMO 

 

 

LESSA NETO, A. T. P. Fluxos de Conhecimento em Subsidiárias de Corporações 

Multinacionais: Uma Survey de Empresas no Brasil. Dissertação (Mestrado em 

Administração). Administração. 115 f. 2013. 

 

 

 

Os fluxos de conhecimento, de modo especial em subsidiárias de corporações 

multinacionais, passam a ter uma importância crescente nas organizações e por 

consequência nas discussões de pesquisas no campo. O objetivo deste trabalho é a análise 

dos fluxos, não somente através das transferências, mas também das conversões, de 

conhecimento entre as três famílias de ativos intangíveis (estrutura externa, estrutura 

interna e competência individual), uma vez que, para a criação de valor, a chave reside no 

fato de tais transferências e conversões serem eficazes (SVEIBY, 2001). Quanto ao método, 

esta dissertação apresenta um estudo empírico desenvolvido através de uma survey 

aplicada junto às subsidiárias brasileiras de corporações multinacionais, a partir de um 

construto teórico da visão baseada no conhecimento (VBC) - ou Knowledge-based View 

(KBV) - onde se faz uma análise dos ativos de competência individual, de estrutura interna 

e de estrutura externa, e tendo por objeto de estudo as empresas do Brasil listadas no 

levantamento de dados conhecido como Melhores e Maiores da Revista EXAME referente 

ao ano de 2012. O estudo indica, para a amostra dos dados (nove respondentes) retirada do 

universo efetivamente pesquisado (140 empresas e não as 565 iniciais), que existe a 

maximização de criação de valor a partir dos fluxos de conhecimento em duas direções 

somente pelas transferências e conversões de conhecimento de Competências Individuais 

para a Estrutura Externa, dentro da Estrutura Interna, da Estrutura Interna para as 

Competências Individuais e dentro da Estrutura Externa. 

 

 

Palavras-chave: Fluxos de conhecimento, Visão baseada em recursos (VBR), Criação do 

Conhecimento Organizacional (CCO), Visão baseada no conhecimento (VBC) 
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ABSTRACT 

 

 

LESSA NETO, A. T. P. Knowledge flows in Subsidiaries of Multinational 

Corporations: A Survey of Companies in Brazil. Dissertation (Master in 

Administration). Administration. 115 f. 2013. 

 

 

 

Knowledge flows, especially in subsidiaries of multinational corporations, now have an 

increasing importance in organizations and therefore the discussion of research in the field. 

The aim of this work is to analyze flows not only through transfers, but also conversions of 

knowledge between the three families of intangible assets (external structure, internal 

structure and individual competence), since, for the creation of value, the key lies in the 

fact that such transfers and conversions be effective (SVEIBY, 2001). Concerning the 

method, this dissertation presents an empirical study through a survey applied along the 

Brazilian subsidiaries of multinational corporations, from a theoretical construct 

Knowledge-based view (KBV) where makes an analysis of the assets of individual 

competence, internal structure and external structure, and having for its object of study 

brazilian companies in Brazil listed in data collection known as the best and biggest from 

business magazine EXAME covering the year 2012. The study indicates, for the sample 

data (nine respondents) removed of the universe effectively researched (140 companies 

and not the initial 565), that there is the maximization of value creation from knowledge 

flows in two directions only by knowledge transfers and conversions of Individual 

Competencies for External Structure, within the Internal Structure, of Internal Structure for 

Individual Competencies and within the External Structure. 

 

 

Keywords: Knowledge flows, Resource-Based View (RBV), Organizational Knowledge 

Creation (OKC), Knowledge-Based View (KBV) 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Logo de início a colocação das autoras Angeloni e Fernandez (2000) faz-se oportuna 

quando nos dizem que: 

 

A contextualização histórica da sociedade faz-se necessária para que 

possamos compreender as transformações ocorridas nas empresas, 

analisando as exigências de mudanças organizacionais que estas sofreram 

para se adequarem a cada nova prescrição da sociedade. (ANGELONI; 

FERNANDEZ, 2000, p. 1-2). 

 

Quanto às referidas transformações da sociedade, alguns autores, como Toffler (1980), 

Lynch e Kordis (1988) e Savage (1996), não só as descreveram sob a forma de ondas, 

como também afirmaram que uma onda é formada sempre que se acumulam mudanças de 

valores, crenças e comportamentos, e, ao mesmo tempo, os mesmos são disseminados 

tanto no interior das sociedades quanto entre as sociedades. (ANGELONI; FERNANDES, 

2000). 

 

Dessa forma, na Figura 1, identifica-se como uma real quebra de paradigmas - na 

sociedade e nas organizações - a própria passagem das velhas ondas do músculo (agrícola e 

industrial) para as novas ondas do cérebro (informação e conhecimento): 

 

 

 

Figura 1 - Ondas de Mudança. Adaptado de Toffler (1980), Lynch e Kordis (1988) e Savage (1996) 

Fonte: Angeloni; Fernandez (2000, p. 2) 
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Ainda, na Figura 1, pode-se observar: as ondas de mudança, sua duração, a curva de 

informação que as acompanha e a separação entre ondas do músculo (agrícola e industrial) 

e do cérebro (informação e conhecimento). Também se pode notar uma nova onda de 

mudança ou uma nova era, denominada de conhecimento. 

 

Estas mesmas autoras citam que “vale ressaltar que não há um consenso dos teóricos com 

relação à denominação dessa nova era da sociedade e das organizações.” (ANGELONI; 

FERNANDEZ, 2000, p. 2). 

 

Já Sveiby (1998) comenta sobre os possíveis focos estratégicos de organizações que, 

apesar de poderem ser denominadas de organizações do conhecimento quando a criação 

deste conhecimento tratar-se de um processo essencial de transformação nestas mesmas 

organizações, as mesmas podem possuir estratégias diferentes, ora orientadas para a 

informação, ora orientadas para o conhecimento, conforme demonstrado no Quadro 1 

(JOÃO, 2005). 

 

Quadro 1 – Focos estratégicos: a informação e o conhecimento 

 

 

 

Fonte: João (2005) baseado em Sveiby (1998, p. 56) 

 

Cabe ressaltar, agora, João (2005) que complementa ao dizer que: 

 

[...] Como resultado, teremos uma perspectiva integrada, uma visão 

articulada de estratégia e direção para que empresas [...] estejam livres 

para fazer surgir esse pensamento estratégico voltado para o 
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conhecimento, a qualquer momento e em qualquer lugar da organização. 

(p. 136). 

 

De qualquer forma, o que devemos ter em mente é que, para a sobrevivência competitiva e 

sustentável das organizações em geral, atualmente inseridas nestas novas ondas do cérebro, 

torna-se mandatório e imprescindível a inovação estratégica de forma contínua, buscando 

novos caminhos para, ao mesmo tempo, manter os atuais clientes e prospectar novos 

mercados consumidores, através do uso cada vez mais intensivo do conhecimento e da 

tecnologia de ponta, com o objetivo de encantá-los e assim torná-los fiéis e satisfeitos no 

longo prazo. Pois, como destacou João (2005, p.136) “há uma demanda para pensar novos 

caminhos e distinguir novos níveis de abstração”. Sendo assim, o modelo construído para o 

desenvolvimento do estudo desta dissertação - identificando suas etapas correspondentes - 

está ilustrado na Figura 2: 

 

Figura 2. Modelo do estudo 

Fonte: o autor, adaptado de Robles (2001, p. 75) 
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A estrutura do modelo, que foi adaptada de Robles (2001), está dividida em três módulos, 

os quais se podem considerar como o núcleo central de qualquer pesquisa acadêmica. São 

eles: a fundamentação teórica, a pesquisa de campo e a análise de resultados. 

 

No primeiro bloco denominado fundamentação teórica, aborda-se inicialmente as 

estratégias empresariais quanto aos seus aspectos de vantagem competitiva, gestão do 

conhecimento e competências essenciais. Em seguida, ainda neste mesmo módulo, as três 

abordagens teóricas eleitas para maior detalhamento neste estudo são apresentadas: a visão 

baseada em recursos (VBR), a teoria dinâmica da criação do conhecimento organizacional 

(CCO) e a visão baseada no conhecimento (VBC). Por sua vez e finalmente, todo este 

escopo teórico foi aplicado na prática através da base de dados disponível no levantamento 

da Revista EXAME - Maiores e Melhores (MM) do ano de 2012. 

 

Já no segundo bloco - chamado de Pesquisa de Campo - se apresenta os documentos 

usados nesta pesquisa acadêmica. Inicia-se com Protocolo para o Survey, criado para 

resumir os propósitos, procedimentos de campo, questões de pesquisa e fontes de evidência, 

análise de dados e o relatório de survey. Segue-se o Roteiro de Perguntas, também criado 

como parte deste trabalho e que foi usado como arquivo anexo no envio dos e-mails aos 

endereços eletrônicos dos futuros possíveis respondentes para auxiliá-los no entendimento 

das perguntas abordadas no survey em questão. E finaliza-se com a planilha criada para 

este estudo, contendo a relação, unicamente, das subsidiárias brasileiras de corporações 

multinacionais, gerada usando como referência a base de dados disponível no 

levantamento da Revista EXAME - MM de 2012. 

 

Seguindo para o terceiro e último bloco, intitulado a Análise de Resultados, relacionam-se, 

para elucidar, não somente o objetivo geral, mas também os objetivos específicos do 

estudo desta dissertação e que, resumidamente, trata de verificar se realmente existe a 

criação de valor a partir dos fluxos de conhecimento, tanto pela transferência quanto pela 

conversão, entre as três famílias de ativos intangíveis (competência individual, estrutura 

interna e estrutura externa). 
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1.1. Problema de Pesquisa 

 

 

A profunda transformação, ora em curso, tanto nas organizações quanto na sociedade, 

pressiona por mudanças radicais na forma de se compreender, não somente como o 

mercado consumidor se cria e se organiza, mas também como, num mundo crescentemente 

virtual, as equipes de trabalhadores do conhecimento (do inglês, knowledge workers) que 

interagem através dos fluxos de conhecimento de forma cada vez mais remota, onde suas 

relações de transferências e conversões de conhecimento tiram proveito das facilidades 

tecnológicas, conseguem gerar de fato valor real e mensurável para que suas organizações 

venham a alcançar a vantagem competitiva sustentável. 

 

De acordo com Paiva et al. (2009, p. 18): “Tudo e todos estão mudando drasticamente: a 

economia, os mercados, os consumidores, os concorrentes e a tecnologia”. 

 

Uma vez que toda empresa, não só no Brasil, mas em todo o mundo, está de certa forma 

envolvida “em ambientes de grandes mudanças” (PAIVA et al., 2009). E sobreviver nestes 

ambientes exige de cada empresa, inicialmente, entender os tipos de desafios que estão por 

vir, para depois identificar as possíveis ameaças e só então tomar as devidas “ações 

básicas” (PAIVA et al., 2009) para combatê-las. 

 

Foi graças à pesquisa de Jordan e Michel (2000), no final dos anos 1990 - com o objetivo 

de entender os desafios que as empresas industriais teriam nos dez primeiros anos do 

século XXI - que foram identificadas várias ameaças e para as quais estes pesquisadores 

sugeriram as seguintes ações estratégicas importantes: desenvolver uma mão de obra sólida 

e treinada; desenvolver, gerenciar e usar o conhecimento; utilizar sistemas avançados de 

manufatura, processos, equipamentos e tecnologia e integrar as diversas fontes de 

vantagem competitiva. 

 

Lembrando o discurso de Grant (1996a), onde o mesmo afirma que: 

 

A crescente intensidade e dinamismo da concorrência nos mercados de 

produtos tem provocado profundas implicações para a evolução do 

pensamento da gestão estratégica durante os anos 1980 e 1990. O 
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aumento da turbulência do ambiente de negócios externo tem 

concentrado a atenção sobre os recursos e capacidades 

organizacionais, como a principal fonte de vantagem competitiva 

sustentável e as bases para a formulação da estratégia [grifo do autor]. 

Como os mercados para os recursos ficaram sujeitos às mesmas 

condições dinamicamente competitivas que vêm afligindo os mercados 

de produtos, então o conhecimento emergiu como o recurso mais 

estrategicamente importante da empresa [grifo do autor]. (GRANT, 

1996a, p.375). 

 

Novamente Grant (1996a) não só estabeleceu “os rudimentos de uma teoria do 

conhecimento da empresa” baseando-se em quatro grandes correntes teóricas: a 

competição como um processo dinâmico, a visão baseada em recursos (VBR) - ou 

Resource-based View (RBV) - da empresa, capacidades e competências da organização e 

conhecimento e aprendizagem organizacional, como apropriadamente determinou no 

centro desta teoria “a idéia de que o papel primordial da empresa, e a essência da 

capacidade organizacional, é a integração do conhecimento.” (GRANT, 1996a, p.375). 

 

Com base na RBV, Hult et al. (2006) sugeriram que, além de seu papel nas empresas, o 

conhecimento pode, do mesmo jeito, contribuir substancialmente para um “recurso 

estratégico” intangível nas cadeias de abastecimento (GRANT, 1996b; HULT et al., 2002, 

2004). 

 

Mais uma vez o trabalho de Grant (1996a) torna-se oportuno, pois o autor: 

 

[...] explora a forma como o conhecimento é integrado para formar a 

capacidade organizacional, e passa a identificar as características das 

capacidades que são associadas à criação e sustentação da vantagem 

competitiva nos mercados dinamicamente competitivos, incluindo a 

realização de uma integração flexível através de bases de conhecimentos 

múltiplos. (GRANT, 1996a, p.375). 

 

Contudo, faz-se oportuno, agora, lembrar o alerta de Hult et al. (2006) para o fato de o 

conhecimento ter “sido investigado sob vários nomes, incluindo aprendizagem 
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organizacional, orientação para o mercado, e empresa de criação do conhecimento.” 

(HULT et al., 2006, p. 458). 

 

Novamente, estes mesmos autores, lembram que: 

 

independentemente dos termos utilizados, os temas ao longo deste 

trabalho são de que o conhecimento pode servir como um recurso 

estratégico intangível e, como tal, é crucial para os esforços de criar 

valor de forma única, inimitável e intransferível [grifos do autor] 

(WERNERFELT, 1984, 2005). (HULT et al., 2006, p. 458). 

 

Nesta fase, tem-se a necessidade de compreender como afinal os conhecimentos criados 

em um determinado contexto (por exemplo, em subsidiárias de corporações multinacionais 

no Brasil nos dias atuais) são modificados depois de um processo de compartilhamento 

(tanto através das transferências quanto das conversões), quer o mesmo seja interno ou 

externo a organização. 

 

Sendo assim, partiu-se do pressuposto de que a identificação e mapeamento de fluxos de 

conhecimento podem ajudar nesta compreensão, mesmo sabendo que a construção de uma 

rede de fluxos seletiva, que transfira apenas o conhecimento necessário para a organização 

consiste em um desafio, que, é ainda maior em organizações geograficamente dispersas e 

sujeitas a mudanças, para as quais a criação e sustentação de vantagem competitiva são, de 

fato, imprescindíveis. 

 

Para concluir, trazemos a questão de que o estudo, nesta dissertação, parte de uma pesquisa 

aplicada, mais especificamente, junto as 565 maiores subsidiárias brasileiras de 

corporações multinacionais listadas segundo a Revista EXAME em seu levantamento 

Melhores e Maiores do ano de 2012, com particular enfoque inicial na RBV, passando pela 

teoria da criação do conhecimento organizacional, e finalizando com a KBV, justamente 

buscando responder à seguinte problemática: Qual a real contribuição dos fluxos de 

conhecimento para as organizações alcançarem vantagem competitiva sustentável? 
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1.2. Objetivos da Pesquisa 

 

 

1.2.1. Objetivo Geral 

 

 

O principal objetivo desta dissertação é verificar se existe a criação de valor a partir dos 

fluxos de conhecimento em duas direções: pelas transferências e conversões de 

conhecimento entre as três famílias de ativos intangíveis (estrutura externa, estrutura 

interna e competência individual) na organização. 

 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

 

Para o atingimento de tal objetivo geral, alguns objetivos intermediários desta pesquisa 

foram estabelecidos. Sendo assim, especificamos os seguintes: 

 

a) identificar o desenvolvimento de ativos de estrutura externa, de competência 

individual e de estrutura interna, incluindo ferramentas e processos de empresas 

(subsidiárias brasileiras de corporações multinacionais) listadas no 

levantamento da Revista EXAME - Maiores e Melhores do ano de 2012; 

 

b) identificar as transferências e as conversões do conhecimento entre as diferentes 

estruturas (internas e externas) e os ativos de competência individual. 

 

 

1.2.3. Justificativa 
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Como justificativa para a relevância da discussão do tema em meios acadêmicos pode-se 

destacar que a teoria da criação do conhecimento organizacional - teoria que explica o 

processo tanto de tornar disponível e ampliado o conhecimento criado pelos indivíduos 

quanto, ao mesmo tempo, de cristalizá-lo e conectá-lo ao sistema de conhecimento da 

organização - desenvolveu-se rapidamente no meio acadêmico, bem como foi amplamente 

difundido na prática de gestão ao longo dos últimos 20 anos (NONAKA et al., 2006). 

 

Já, do ponto de vista empresarial este trabalho justifica-se para evidenciar a necessidade do 

aumento da lucratividade da economia não só brasileira, mas também mundial. Este 

aumento só será viabilizado com o contínuo aumento da produtividade, do desempenho do 

conhecimento e da capacidade de inovar. Tudo isto não se tornará viável sem que 

tenhamos êxito no pleno engajamento das pessoas, hoje e sempre, na entrega de valor de 

forma renovada. 

 

Uma vez que as próprias empresas no mundo corporativo estão em busca de maior 

crescimento, seja através da inovação, da eficiência, de novos mercados e/ou da agregação 

de valor, o conhecimento é considerado um dos mais importantes, se não o mais 

importante, recurso estratégico das empresas. 

 

Posto isso, particularmente no âmbito das empresas multinacionais, as transferências e 

conversões de conhecimento, interna (através das duas famílias de ativos intangíveis: 

competência individual e estrutura interna) e externamente (via a estrutura externa, uma 

das famílias de ativos intangíveis) a tais organizações, coloca-se como o mais importante 

desafio estratégico. 

 

Contudo, uma vez que a literatura existente pode ser considerada ainda pouco 

desenvolvida, a presente investigação pretende contribuir (com base nas perspectivas 

teóricas da RBV, passando pela teoria da criação do conhecimento organizacional, e 

finalizando com a KBV), fundamentalmente, para alargar o conhecimento sobre a real 

criação de valor a partir dos fluxos de conhecimento em duas direções: pelas transferências 

e conversões de conhecimento entre as três famílias de ativos intangíveis (estrutura externa, 

estrutura interna e competência individual) na organização. 
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1.2.4. Estrutura da Dissertação 

 

 

A dissertação a ser desenvolvida divide-se em seis partes, que se iniciam com esta 

introdução. Na parte dois encontra-se o referencial teórico, que compreende três seções: a 

primeira apresenta a RBV, seguida da seção dois que defende a teoria da criação do 

conhecimento organizacional e encerrando com a terceira que discute a KBV. Já a parte 

três é dedicada à metodologia utilizada nesta dissertação, uma survey realizada junto as 

565 maiores subsidiárias brasileiras de corporações multinacionais - listadas segundo a 

Revista EXAME em seu levantamento MM do ano de 2012 - eleitas e, ainda, descreve, não 

só a escolha das 565 empresas participantes deste estudo e as dificuldades enfrentadas para 

obtenção dos respectivos endereços eletrônicos para envio dos e-mails de contato, mas 

também o detalhamento - definições mais completas - do modelo teórico (constructo) da 

KBV aplicado nesta amostra estudada. Já na parte quatro desenvolve-se a análise dos 

resultados obtidos nesta survey, que foi aplicada usando os questionários elaborados com 

base no referido constructo da KBV. Como penúltima parte, a de número cinco, chega-se 

não somente a conclusão desta dissertação, mas também, além das limitações encontradas 

nesta pesquisa, as propostas de trabalhos futuros sugeridos para pesquisadores que tenham 

algum interesse em desenvolver seu trabalho, partindo de nossos resultados finais. E, 

finalmente, na última parte detalha as referências usadas ao longo de todo este estudo de 

dissertação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    11 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1. A Visão baseada em Recursos 

 

 

Como uma descrição concisa desta teoria - que teve como autores seminares tanto Penrose 

(1959) quanto Wernerfelt (1984), Barney (1986a, 1986b, 1988, 1991b) e Barney e Clark 

(2007) - pode-se dizer que a RBV argumenta que as empresas possuem recursos, um 

subgrupo dos quais lhes permitam alcançar uma vantagem competitiva e um subgrupo 

daqueles que levam a um desempenho superior ao longo prazo. Recursos que são valiosos 

e raros podem conduzir à criação de uma vantagem competitiva. Esta vantagem pode ser 

mantida por períodos de tempo mais longos à medida que a empresa for capaz de proteger-

se contra a imitação, a transferência ou a substituição destes recursos. Em geral, os estudos 

empíricos, utilizando a teoria apoiaram firmemente a RBV. 

 

 

Figura 3. A Visão baseada em recursos ao longo do tempo 

Fonte: o autor, adaptado de Wade; Hulland (2004,  p. 119) 
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Como diagrama esquemático da teoria - originária das áreas de gestão estratégica e 

microeconomia - apresenta-se, de forma ilustrativa, a Figura 3. 

 

Inicialmente, vale lembrar que qualquer teoria deve apoiar-se sempre em trabalho teórico 

prévio com o intuito de desenvolver suas previsões e prescrições. Como bem lembraram 

Barney e Clark (2007), a teoria baseada em recursos (TBR) - ou Resource-Based Theory 

(RBT) - não é diferente e também lançou mão de trabalho teórico prévio vindo de pelo 

menos quatros fontes diferentes. 

 

A primeira fonte conhecida trata-se do estudo tradicional de competências distintas, onde 

os estudiosos tentaram responder, por um bom tempo, a seguinte pergunta: Por que 

algumas empresas persistentemente superam (outperform) outras? 

 

Antes mesmo das abordagens econômicas começarem a dominar esta discussão (iniciada 

com Porter, 1979), os esforços focaram-se no que ficou conhecido como competências 

distintivas (distinctive competencies) de uma empresa. Tais competências distintivas são os 

atributos de uma empresa que lhe permitem perseguir uma estratégia mais eficente e 

efetivamente do que outras empresas (LEARNED et al., 1969; HITT; IRELAND 1985a, 

1985b, 1986; HREBINIAK; SNOW, 1982). 

 

Como segunda fonte, temos a análise de Ricardo (1817) da renda da terra, onde 

encontramos a pesquisa sobre gerentes gerais e líderes institucionais como possíveis 

explicações das diferenças de desempenho da empresa. Apesar de concentrar-se 

exclusivamente nos gerentes do topo da organização, a influência principal seguinte na 

evolução da análise da RBT tradicionalmente incluíu pouco ou nenhum papel para os 

gerentes como possíveis fontes de desempenho superior. Em vez disso, David Ricardo 

estava interessado nas consequências econômicas da "original, unaugmentable, and 

indestructible gifts of Nature" (Ricardo, 1817). Muito deste trabalho precoce concentrou-se 

sobre as consequências econômicas da posse de terras. 

 

Já, como fonte terceira, temos Penrose (1959), onde o objetivo da autora foi compreender o 

processo através do qual as empresas crescem e os limites do crescimento. Tradicionais 

modelos econômicos tinham analisado o crescimento da empresa usando as hipóteses e as 
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ferramentas da microeconomia neoclássica (PENROSE, 1959). O mais importante deles, 

para Penrose, foi o pressuposto de que as empresas poderiam ser adequadamente 

modeladas como se fossem funções de produção relativamente simples. Em outras palavras, 

os modelos econômicos tradicionais assumiram que as empresas simplesmente 

observavam as condições de oferta e demanda no mercado e traduziam estas condições em 

níveis de produção que maximizavam os lucros da empresa (NELSON; WINTER 1982). 

 

A quarta e última fonte usada foi o estudo sobre as implicações antitruste da economia. 

Lembrando que, como campo de estudo, a economia tem sido sempre interessada nas 

implicações político-sociais das teorias que desenvolve. Um dos mais importantes 

caminhos que tem sido utilizado pela economia para orientar a política social está na área 

de regulação antitruste. Com base na conclusão de que o bem-estar social é maximizado 

quando os mercados são perfeitamente competitivos, os economistas têm desenvolvido 

várias técnicas para descrever quando uma indústria é menos do que perfeitamente 

competitiva, quais são as implicações sociais desta imperfeita concorrência, e quais os 

remédios, se houver algum, estão disponíveis para melhorar a competitividade e restaurar o 

bem-estar social (SCHERER, 1980). 

 

Temos como evidência que, a primeira publicação da RBT na área de gestão estratégica, 

identificada como tal, foi consumada por Wernerfelt (1984). Ironicamente, os argumentos 

baseados em recursos do autor não foram criados diretamente de nenhuma das quatro 

tradições teóricas acima identificadas. Em vez disso, o argumento do autor é um exemplo 

de raciocínio dualista comum em economia. Este raciocínio sugere que é possível rever a 

teoria originalmente desenvolvida a partir de uma perspectiva com conceitos e idéias 

desenvolvidas em uma perspectiva complementar (ou dupla). 

 

Uma das principais contribuições de Wernerfelt (1984) foi o reconhecimento de que a 

competição por recursos entre as empresas, com base em seus perfis de recursos, poderia 

ter implicações importantes para a habilidade das empresas em obter vantagens na 

implementação de estratégias de mercado do produto. Desta forma, o autor antecipou 

alguns dos elementos críticos da RBT como a teoria se desenvolveu na década de 1990. 

 

No mesmo ano em que Wernerfelt (1984) publicou o seu trabalho, Rumelt (1984) publicou 

um segundo artigo também baseado em recursos (do inglês Resource-Based) em uma 
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coletânea de vários outros autores, abordando somente a gestão estratégica competitiva. 

Embora estes trabalhos abordassem tipos de questões semelhantes, eles não se referem um 

ao outro. Enquanto Wernerfelt (1984) focou em estabelecer a possibilidade de que uma 

teoria de diferenças de desempenho da empresa poderia ser desenvolvida em termos de 

recursos que uma empresa controla, Rumelt (1984), por outro lado, começou a descrever 

uma teoria estratégica da firma, isto é, uma teoria que explica por que existem empresas 

focadas na habilidade das firmas de gerar de forma mais eficiente rendas econômicas, do 

que outras formas de organização econômica. 

 

O terceiro artigo de Resource-Based publicado na área de gestão estratégica é o de Barney 

(1986a). Semelhante ao de Wernerfelt (1984), Barney (1986a) sugere que é possível 

desenvolver uma teoria de desempenho superior permanente da empresa com base nos 

atributos dos recursos que a empresa controla. No entanto, Barney (1986a) vai além de 

Wernerfelt (1984), argumentando que essa teoria pode ter implicações muito diferentes do 

que as teorias de vantagem competitiva baseadas nas posições do mercado de produtos das 

empresas. Assim, Barney (1986a) inicia uma mudança do que poderia ser chamado de 

RBV, em direção ao que é atualmente chamada de RBT. 

 

Dierickx e Cool (1989) estenderam o argumento de Barney (1986a) ao descreverem o que 

é, sobre os recursos que uma empresa já tem controle, que pode tornar possível que aquele 

recurso possa gerar resultados econômicos. Na sequência da discussão de Rumelt (1984), 

de mecanismos de isolamento, Dierickx e Cool (1989) sugerem que os recursos que estão 

sujeitos a deseconomias de compressão de tempo, o que os outros (ARTHUR, 1989) têm 

chamado de path dependence, que são causalmente ambíguos, que se caracterizam por 

estoques de ativos interconectados, ou que são caracterizados pela eficiência em massa de 

ativos, são menos propensos a serem sujeitos de fator estratégico para a concorrência no 

mercado, do que outros tipos de recursos. 

 

Juntos, esses quatro documentos, Wernerfelt (1984), Rumelt (1984), Barney (1986a) e 

Dierickx e Cool (1989), esboçam alguns dos princípios básicos da RBT. Estes trabalhos 

sugerem que é possível desenvolver uma teoria de desempenho superior permanente da 

empresa, utilizando os recursos de uma empresa como unidade de análise.  Estes trabalhos 

também descrevem alguns dos atributos que os recursos devem possuir para que possam 

ser uma fonte de desempenho superior sustentado da empresa – conceitos de Rumelt 
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(1984) de valor e mecanismos de isolamento e uma noção de Barney (1986a) que os 

recursos já controlados por uma empresa são mais propensos a ser uma fonte de rendas 

econômicas do que outros tipos de recursos. Eles também sugerem que é o conjunto de 

recursos únicos, possuídos por uma empresa, que pode permitir que uma empresa não só 

obtenha, mas também mantenha desempenho superior. 

 

  

2.2. Criação de Conhecimento Organizacional 

 

 

A teoria dinâmica da criação do conhecimento organizacional (CCO) - Dynamic theory of 

organizational knowledge creation (OKC) - ou teoria da criação do conhecimento - Theory 

of knowledge creation - de Nonaka (1994) - que teve como autores seminares tanto Ikujiro 

Nonaka quanto Michael Polanyi - sustenta que o conhecimento organizacional é criado 

através de um diálogo contínuo entre o conhecimento tácito e explícito através de quatro 

padrões de interações: socialização, combinação, internalização e externalização. O 

conhecimento explícito é conhecimento codificado transmissível em linguagem formal e 

sistemática enquanto que conhecimento tácito é o conhecimento personalizado, que é 

difícil de formalizar e comunicar e profundamente enraizado na ação, compromisso e 

envolvimento em contexto. 

 

Socialização representa a interação entre indivíduos através de mecanismos como a 

observação, imitação ou aprendizagem. Combinação envolve combinar conhecimento 

explícito por meio de reuniões e conversas ou usando sistemas de informação. 

Internalização converte conhecimento explícito em conhecimento tácito enquanto 

externalização converte conhecimento tácito em conhecimento explícito, conforme 

demonstrado na Figura 4. 
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Figura 4. Modos de criação de conhecimento 

Fonte: o autor, adaptado de Nonaka (1994, p. 19) 

 

Criação do conhecimento organizacional ocorre quando todos os quatro modos de 

conversão do conhecimento formam um ciclo contínuo desencadeado por ações como as 

interações da equipe, o diálogo, as metáforas, a coordenação, a documentação, a 

experimentação, e o aprender fazendo, etc. Criação do conhecimento organizacional pode 

ser vista como um processo de espiral ascendente a partir do nível individual para o nível 

coletivo e, em seguida, para o nível organizacional, às vezes ao nível inter-organizacional, 

conforme ilustrado na Figura 5. 
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Figura 5. Espiral da criação de conhecimento organizacional 

Fonte: o autor, adaptado de Nonaka (1994, p. 20) 

 

Consistente com a teoria dinâmica da criação do conhecimento de Nonaka, os autores 

Cook e Brown (1999) estendem a epistemologia de posse com o da prática e sugerem que 

o conhecimento organizacional é criado através da dança genérica entre conhecimento e 

saber de acordo com a Figura 6. 

. 

 

 

 

Figura 6. Bridging Epistemologies Framework 

Fonte: o autor, adaptado de Cook; Brown (1999, p. 383) 

 

Conhecimento explícito, individual, tácito e de grupo são formas distintas de conhecimento, 

cada um fazendo o trabalho que os outros não podem. Enquanto apenas o conhecimento 
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explícito é insuficiente, sem o conhecimento explícito, a conversão do conhecimento tácito 

torna-se um circuito fechado (vide Figura 6). Enquanto os indivíduos possuem parte do que 

se sabe sobre um determinado domínio, um corpo de conhecimento é possuído pela 

organização e é esboçado em suas ações, assim como o conhecimento possuído por um 

indivíduo será delineado em suas ações. Como diagrama esquemático desta teoria, 

originária das áreas de Filosofia, Psicologia Cognitiva, Teoria Organizacional, pode-se 

apresentar as Figuras 4, 5 e 6 vistas anteriormente. 

 

 

2.3. A Visão baseada no Conhecimento 

 

 

Como uma descrição concisa desta teoria - que teve como autores seminares: Jay Barney, 

Robert Grant, Bruce Kogut, Udo Zander, Ikujiro Nonaka - podemos dizer que a teoria 

baseada em conhecimento (TBC) da empresa - ou Knowledge-Based Theory (KBT) of the 

firm - considera o conhecimento como o recurso estrategicamente mais importante da 

empresa. Seus defensores argumentam que, devido aos recursos baseados no conhecimento 

serem normalmente difíceis de imitar e socialmente complexos, bases de conhecimento e 

capacidades heterogêneas entre as empresas são os principais determinantes da vantagem 

competitiva sustentada e desempenho empresarial superior. 

 

Este conhecimento está incorporado e persisti nas múltiplas entidades, incluindo a cultura 

organizacional e identidade, políticas, rotinas, documentos, sistemas e funcionários. 

Originário da literatura de gestão estratégica, esta perspectiva baseia-se e estende a RBV 

da empresa inicialmente promovida por Penrose (1959) e posteriormente expandida por 

outros (BARNEY, 1991a; CONNER, 1991; WERNERFELT, 1984). 

 

Embora a RBV da firma reconheça o papel importante do conhecimento nas empresas que 

alcançam uma vantagem competitiva, os proponentes da KBV argumentam que a 

perspectiva baseada em recursos não vai longe o suficiente. Especificamente, a RBV trata 

o conhecimento como um recurso genérico, em vez de ter características especiais. Sendo 

assim, não faz distinção entre os diferentes tipos de conhecimento baseados em 

capacidades. De qualquer forma, a KBV, que pode ainda ser considerada por muitos como 
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uma bordagem emergente, foi desenhada sobre a literatura de gestão estratégica e teve 

como autores de maior destaque - incluindo os seminais já relatados logo acima - os que 

seguem: Argote, 1999; Barney, 1991a; Grant, 1996a, 1996b, 1997; Hayes, 2002; Kogut e 

Zander, 1992; Nonaka, 1994; Zander e Kogut, 1995; Schroeder et al., 2002, Spender, 1996. 

 

Posto isso, nesta seção do trabalho dedicado a uma breve revisão teórica da KBV, 

resolvemos concentrar toda atenção única e exclusivamente sobre os artigos destes 

respectivos autores mencionados anteriormente, sendo que, para que tenhamos uma linha 

do tempo resumida da KBV, estes mesmos autores serão abordados a seguir em ordem 

cronológica crescente junto com um breve resumo de cada um destes artigos, justamente 

para nos dar uma visão da evolução dos tipos de abordagens que cada um destes autores 

preferiu analisar ao longo do tempo. 

 

Inicialmente Barney (1991a) detalha como as empresas adquirem vantagem competitiva 

sustentável através da implementação de estratégias, que exploram suas forças internas, 

dando resposta às oportunidades do ambiente, enquanto neutralizam ameaças externas e 

evitam fraquezas internas. A Figura 7 apresenta um framework proposto pelo próprio 

Barney em seu artigo e que resume, esquematicamente, esta relação entre a tradicional 

análise SWOT, o modelo baseado em recurso e modelos da atratividade da indústria. 

 

Figura 7. Framework do relacionamento entre a tradicional análise SWOT, o modelo baseado em 

recurso e modelos da atratividade da indústria 

Fonte: o autor, adaptado de Barney (1991a, p.100) 
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A seguir, Kogut e Zander (1992) desenvolveram o argumento de que o que as empresas 

fazem melhor do que os mercados é a partilha e a transferência do conhecimento de 

indivíduos e grupos dentro da organização. Na Figura 8 temos representando o roadmap do 

crescimento do conhecimento da empresa proposto por estes autores. 

 

 

 

Figura 8. Roadmap do crescimento do conhecimento da empresa 

Fonte: o autor, adaptado de Kogut; Zander (1992, p.385) 

 

Este conhecimento é composto de informações e de know how, conforme sumário do 

Quadro 2 apresentado pelos autores. 

 

Quadro 2. Sumário do argumento dos autores 

 

Fonte: o autor, adaptado de Kogut; Zander (1992, p. 388) 
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Já o trabalho de Nonaka (1994) propõe um novo paradigma para a gestão dos aspectos 

dinâmicos dos processos de criação de conhecimento. O tema central é que o 

conhecimento organizacional é criado através de um diálogo contínuo entre o 

conhecimento tácito e explícito. A natureza deste diálogo é examinada pelo autor e quatro 

padrões de interação envolvendo conhecimento tácito e explícito são identificados. Na 

Figura 4, já vista anteriormente, mostra-se em formato de grade justamente os modos de 

criação de conhecimento propostos pelo referido autor nesta sua obra. 

 

Argumenta-se que, enquanto os novos conhecimentos são desenvolvidos por indivíduos, 

organizações desempenham um papel fundamental na articulação e ampliação desse 

conhecimento. Referencial teórico que é desenvolvido oferece uma perspectiva analítica 

sobre as dimensões constitutivas da criação do conhecimento. A representação 

esquemática da espiral de criação de conhecimento organizacional que foi sugerida pelo 

próprio autor neste artigo consta na Figura 5 já apresentada mais acima. 

 

Agora o artigo de Zander e Kogut (1995), onde os autores dizem que as capacidades de 

uma empresa, ou de qualquer organização, encontam-se originalmente na constituição de 

seus princípios, através da qual a expertise individual e funcional é estruturada, coordenada, 

e comunicada. Empresas são comunidades sociais que usam sua estrutura relacional e 

sistemas de codificação compartilhados para aumentar a transferência e comunicação de 

novas habilidades e capacidades. Complementam dizendo que replicar os novos 

conhecimentos na ausência de uma comunidade social é difícil e que a capacidade de 

acelerar a transferência interna de uma capacidade de produção para novos mercados (por 

exemplo, aqueles em outros países) é de fundamental importância em um ambiente 

competitivo. Os autores chamam a atenção de que, na tentativa de acelerar a transferência 

interna de conhecimento, surge o dilema de que as capacidades que podem ser facilmente 

transmitidas dentro da empresa são mais susceptíveis de serem facilmente imitadas pelos 

concorrentes. Temos como uma maior implicação dos resultados deste trabalho a 

proposição de que a transferência e recombinação de capacidades organizacionais são a 

base de uma teoria evolucionista da empresa. 

 

Dando continuidade, vem em seguida o trabalho de Grant (1996a), cujo enfoque é sobre 

uma única fonte: o conhecimento. Esta ênfase do autor é justificada pela suposição de que, 
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em primeiro lugar, o conhecimento responde pela maior parte do valor adicionado, em 

segundo, as barreiras para a transferência e replicação do conhecimento dotam-no com 

importância estratégica. Grant (1996a) define o conhecimento de forma ampla para incluir 

tanto o conhecimento "explícito", que pode ser escrito, quanto o conhecimento "tácito", 

que não pode. A ênfase é no conhecimento tácito, uma vez que, sob a forma de know-how, 

capacidades e conhecimento prático dos membros da organização, o conhecimento tácito 

está intimamente associado com as tarefas de produção, e levanta as questões mais 

interessantes e complexas sobre a sua transferência dentro e entre organizações. Integração 

de conhecimento especializado para realizar uma tarefa produtiva discreta é a essência da 

capacidade organizacional. 

 

Novamente Grant (1996b), agora onde a principal contribuição deste seu estudo está em 

explorar os mecanismos de coordenação através do qual as empresas integram o 

conhecimento especializado de seus membros. Em contraste com a literatura anterior, o 

conhecimento é visto como residindo dentro do indivíduo, bem como o papel primário da 

organização é a aplicação do conhecimento ao invés da criação de conhecimento. 

 

Nesta altura, se chega à obra de Spender (1996), onde o conhecimento, segundo o autor, é 

um conceito demasiado problemático para se tornar fácil a tarefa de construir uma teoria 

baseada no conhecimento da empresa dinâmica. Além disto, ainda segundo o autor, deve-

se também distinguir a teoria das visões baseada em recursos e evolutiva. De qualquer 

forma, quando se quer avançar rumo a uma teoria baseada no conhecimento da empresa 

dinâmica, o autor diz ser preciso ir além do argumento, até agora, de que o conhecimento 

organizacional é de dois tipos estáticos - explícito e tácito - ou de quatro tipos estáticos - 

consciente, automático, objetivado e coletivo - e, além disto, não se deve esquecer também 

de que a dinâmica da produção de conhecimento envolve a interação destes, de alguma 

maneira disciplinada. No Quadro 3, têm-se justamente resumido estes mencionados tipos 

diferentes de conhecimento organizacional propostos pelo autor neste seu referido artigo 

analisado neste estudo. 
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Quadro 3. Tipos diferentes de conhecimento organizacional 

 

Fonte: o autor, adaptado de Spender (1996, p. 52) 

 

Com o retorno ao autor Grant (1997), depara-se com sua importante observação de que, no 

lado acadêmico, a KBV representa uma confluência de várias correntes de pesquisa, as 

mais proeminentes sendo a RBT e a epistemologia - o trabalho de Polanyi (1955, 1958, 

1962, 1966) exercendo uma influência particular. Outro ponto, abordado por Grant (1997), 

trata-se do reconhecimento de que a principal fonte de conhecimento é a expertise e o 

know-how dos colaboradores, o que tem direcionado a atenção para o planejamento e 

avaliação dos recursos humanos. 

 

Argote (1999) e suas Curvas de Aprendizagem (Learning Curves), primeiramente 

descobertas pelos psicólogos, onde estes pesquisadores focaram no comportamento dos 

indivíduos e descobriram que o tempo que os indivíduos levam para executar uma tarefa e 

o número de erros que eles fazem diminui a uma taxa decrescente devido à experiência 

adquirida com a tarefa. 

 

Depois vem Schroeder et al. (2002), que trata de examinar a estratégia de produção a partir 

da perspectiva da KBV. Os autores exploram o papel dos recursos e capacidades em 

plantas de manufatura que não podem ser facilmente duplicados e para os quais substitutos 

prontos não estão disponíveis. Estes recursos e capacidades são formados por 

aprendizagem interna dos funcionários baseada em “cross-training” e sistemas de sugestão, 

aprendizagem externa de clientes e fornecedores, e de processos e equipamentos 

proprietários desenvolvidos pela empresa. A implicação é que os recursos, tais como 

equipamentos padrão e os trabalhadores com habilidades genéricas obtidas no mercado de 

fatores não são tão eficazes para alcançar altos níveis de desempenho da planta, uma vez 
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que estão disponíveis gratuitamente para os concorrentes. Também demonstra o importante 

papel da aprendizagem interna e externa no desenvolvimento de recursos que são 

imperfeitamente imitáveis e de difícil duplicação. Na Figura 9 está representado o modelo 

teórico que foi proposto pelos autores. 

 

 

 

Figura 9. Modelo teórico 

Fonte: o autor, adaptado de Schroeder et al. (2002, p.109) 

 

Ao se analisar Hayes (2002), o autor remete-se para a chamada "Nova Economia" que está 

rapidamente se tornando uma importante força na indústria mundial. As definições exatas 

do termo são divergentes, mas a maioria inclui a combinação de globalização e de alta 

tecnologia, onde os principais resultados e ativos produtivos são principalmente 

intelectuais - informação e conhecimento - mais do que físicos. Embora a maior atenção 

popular tenha se concentrado nas “pontocom” relacionadas com internet, a Nova Economia, 

intensiva em informação, é na verdade muito mais ampla. Uma vez que tanto os bens e 

produtos das companhias são intensivos em conhecimento, sua força de trabalho é muito 

diferente daquelas das empresas da Velha Economia. O termo, trabalhadores do 

conhecimento, é geralmente para descrever esta nova geração de profissionais. Embora as 

definições do termo sejam diferentes, os trabalhadores do conhecimento - knowledge 

workers - são clamados a constituir-se na componente da força de trabalho de maior 

crescimento hoje nos EUA e em outros países desenvolvidos. 

 

Nesta altura, faz-se oportuno discutir a perspectiva de Sveiby (2001), onde o autor ressalta 

que “as pessoas usam a sua capacidade-para-agir (ou do original em inglês, capacity-to-
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act), a fim de criar valor, principalmente em duas direções, transferindo e convertendo 

conhecimento externamente e internamente à organização.” (SVEIBY, 2001, p. 344, 

tradução do autor). Desta forma, ainda segundo este autor, “os valores crescem cada vez 

que uma transferência de conhecimento ou conversão ocorre.” (p. 344, tradução do autor). 

E, sendo assim as “atividades que formam o sustentáculo de uma estratégia baseada no 

conhecimento devem ser destinadas a melhorar a capacidade-para-agir, tanto dentro como 

fora da organização.” (SVEIBY, 2001, p. 344, tradução do autor). 

 

Ainda segundo Sveiby (2001, p. 345), se conhecimento for definido como uma 

“capacidade-de-agir”, ele será dinâmico, pessoal e distintamente diferente, tanto dos dados 

- discretos e símbolos desestruturados - quanto das informações - um meio de comunicação 

explícito. Uma vez que o foco mais importante para a gestão das organizações recai sobre 

as propriedades dinâmicas do conhecimento, o conceito de competência - equivalente a 

know-how somado a habilidade de reflexão - individual pode ser utilizado como um 

sinônimo justo. 

 

Novamente Sveiby (2001), nos traz, desta vez, a afirmação de que as pessoas, dentro da 

organização à que pertencem, podem usar suas competências para criar valor 

principalmente em duas direções - externa e internamente - através da transferência e 

conversão de conhecimento.  E, sendo assim, segundo João e Fischmann (2007), as 

organizações buscam melhorar estas transferências e conversões do conhecimento entre as 

três famílias de ativos intangíveis (estrutura externa, estrutura interna e competência 

individual) de forma que a capacidade para ação das pessoas tanto dentro como fora da 

organização seja aumentada, conforme ilustrado na Figura 10, que nos apresenta a empresa 

pela perspectiva baseada no conhecimento. 
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Figura 10. A firma pela perspectiva baseada no conhecimento 

Fonte: Sveiby (2001, p. 347) 

 

Desse modo, para este estudo, podemos definir previamente que os constructos 

Competência Individual, Estrutura Interna e Estrutura Externa correspondem as variáveis 

independentes, enquanto o constructo Transferência/Conversão de Conhecimento irá 

corresponder a variável dependente. 

 

Finalizando este tópico, segundo João e Fischmann (2007), a KBV da empresa sugere que 

a razão primária da empresa é a criação e aplicação do conhecimento (DEMSETZ, 1991; 

GRANT, 1996b; SPENDER, 1996). Já Bierly e Chakrabarti (1996) concluem que 

diferentes desempenhos entre empresas são os resultados de diferentes bases de seus 

conhecimentos e diferentes capacidades no desenvolvimento e desdobramento do 

conhecimento. Eisenhardt e Santos (2002) corroboram com os autores anteriores, ao 

afirmarem que a KBV considera o conhecimento como o recurso estratégico mais 

significativo da empresa e seus propositores argumentam que bases de conhecimento 

heterogêneas entre empresas são os principais determinantes de vantagem competitiva 

sustentada e desempenho corporativo superior. 
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3. METODOLOGIA 

 

 

Este capítulo apresenta os procedimentos metodológicos, ou seja, os métodos e as técnicas 

que foram utilizadas na elaboração da pesquisa. 

 

O movimento do conhecimento está varrendo a área da estratégia de tal forma nestes 

últimos anos, que nos traz a perspectiva de conhecimento para a pesquisa numa grande 

variedade de tópicos dentro da estratégia - incluindo: as alianças, a transferência de 

capacidades, as aquisições e até o desenvolvimento de produtos - e é justamente a 

emergente estratégia da KBV que fundamenta esta pesquisa, uma vez que esta perspectiva 

considera o conhecimento como o recurso mais estrategicamente importante da empresa 

(GRANT, 1996b), além de que seus defensores argumentam que as bases de conhecimento 

e capacidades heterogêneas entre as empresas são os principais determinantes da vantagem 

competitiva e do desempenho empresarial superior (EISENHARDT; SANTOS, 2002). 

 

Nonaka e von Krogh (2009) nesta sua obra recente, apresentam o trabalho que moldou o 

desenvolvimento da teoria da criação do conhecimento organizacional e identificaram duas 

premissas sobre as quais foram embasadas mais de 15 anos de extenso trabalho acadêmico: 

(1) o conhecimento tácito e explícito podem ser conceitualmente distintos ao longo de um 

continuum; (2) conversão do conhecimento explica, tanto teórica quanto empiricamente, a 

interação entre o conhecimento tácito e explícito. 

 

Por este motivo, optou-se, nesta dissertação, pela análise dos fluxos, não somente através 

da transferência, mas também da conversão, de conhecimento entre as três famílias de 

ativos intangíveis (estrutura externa, estrutura interna e competência individual), uma vez 

que, como bem lembrou Sveiby (2001), “a chave para a criação de valor reside na eficácia 

de tais transferências e conversões” (SVEIBY, 2001, p. 347). 

 

 

3.1. O Método de Pesquisa Survey 
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Esta dissertação faz um exame inicial, através da fundamentação teórica, sobre a RBV, 

seguido da teoria da criação do conhecimento organizacional e encerrando com a KBV, 

sendo esta última fundamentada com as transferências e conversões do conhecimento entre 

as três famílias de ativos intangíveis (estrutura externa, estrutura interna e competência 

individual) de forma que a capacidade para ação das pessoas tanto dentro como fora da 

organização seja aumentada e que nos apresenta a empresa pela perspectiva baseada no 

conhecimento. Sendo assim, oportunamente, Luna (2009) nos lembra de que “uma revisão 

teórica, em geral, tem o objetivo de circunscrever um dado problema de pesquisa dentro de 

um quadro de referência teórico que pretende explicá-lo” (LUNA, 2009, p. 88). 

 

Segundo Tanur (1982), a pesquisa survey poderia ser descrita como a obtenção de dados 

ou informações sobre características, ações ou opiniões de determinado grupo de pessoas, 

sendo tal grupo indicado como representante de uma determinada população-alvo, usando 

um determinado instrumento de pesquisa, usualmente um questionário. Logo, em uma 

segunda etapa, a abordagem neste estudo terá como foco o método de pesquisa survey 

usando como instrumento um determinado questionário a ser aplicado em uma 

determinada população-alvo. 

 

Fink (1995a; 1995b), discorre apropriadamente em seus trabalhos sobre do que se trata 

esse método, sua utilidade e quando o mesmo deve ser utilizado, não esquecendo também 

dos principais aspectos relacionados com uma survey. Assim, podem ser citadas como 

características mais predominantes do método de pesquisa survey: o interesse é produzir 

descrições quantitativas de uma população; e faz uso de um instrumento predefinido. 

 

Como bem lembraram Freitas et al. (2000), 

 

A survey é apropriada como método de pesquisa quando: se deseja 

responder questões do tipo “o que?”, “por que?”, “como?” e “quando?”, 

ou seja, quando o foco de interesse é sobre “o que está acontecendo” ou 

“como e por que isso está acontecendo”; não se tem interesse ou não é 

possível controlar as variáveis dependentes e independentes; o ambiente 

natural é a melhor situação para estudar o fenômeno de interesse; o objeto 

de interesse ocorre no presente ou no passado. (FREITAS et. al., 2000, p. 

105-106). 
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Logo, neste estudo, a classificação da pesquisa survey é descritiva quanto ao seu propósito, 

onde se busca identificar quais situações, eventos, atitudes ou opiniões estão manifestos em 

uma população; descreve a distribuição de algum fenômeno na população ou entre os 

subgrupos da população ou, ainda, faz uma comparação entre essas distribuições. Neste 

tipo de survey a hipótese não é causal, mas tem o propósito de verificar se a percepção dos 

fatos está ou não de acordo com a realidade (PINSONNEAULT; KRAEMER, 1993). 

 

Já quanto ao número de momentos ou pontos no tempo em que os dados são coletados, 

esta pesquisa trata-se de uma análise corte-transversal (cross-sectional), onde a coleta dos 

dados ocorre em um só momento, pretendendo descrever e analisar o estado de uma ou 

várias variáveis em dado momento (SAMPIERI et al., 1998). 

 

A adequação dos respondentes (indivíduos que fornecem as informações) à unidade de 

análise (aquilo que se pretende analisar) é outro ponto a ser observado. Em outras palavras, 

seria dizer que os respondentes realmente representem a unidade de análise. Onde, segundo 

Pinsonneault e Kraemer (1993), a unidade de análise pode ser um indivíduo, nesse caso 

coincidindo com o respondente, mas também um grupo, um setor da organização ou a 

própria organização, entre outras. 

 

Do ponto de vista da KBV, temos como principais fatores dependentes a vantagem 

competitiva e o desempenho da empresa. Enquanto que, por outro lado, os principais 

constructos independentes seriam as bases de conhecimento e as capacidades heterogêneas, 

ou, do original em inglês, heterogeneous knowledge bases and capabilities. Já o nível de 

análise mais apropriado é a empresa, e o mesmo será adotado neste estudo. 

 

 

3.2. O Modelo de Pesquisa Survey 

 

 

O método de pesquisa survey, como qualquer outro método, seja ele quantitativo ou 

qualitativo, deve não somente ter sua escolha associada aos objetivos da pesquisa, mas 

também seguir uma lógica, que para este nosso estudo está mais detalhadamente ilustrada 

na Figura 11. 
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Figura 11. Modelo de pesquisa survey 

Fonte: o autor, adaptado de Yin (2001, p. 73) 

 

Conforme demonstrado no modelo de pesquisa survey proposto destacamos a existência de 

três fases principais: o delineamento, a coleta e análise das empresas selecionadas e a 

análise cruzada dos resultados. 

 

A fase de delineamento formada fundamentalmente pelo desenvolvimento teórico, onde 

transitamos pela VBR/RBV, CCO/OKC e a VBC/KBV sempre com foco para as 

subsidiárias brasileiras de corporações multinacionais tendo como base de dados 

referencial, inicialmente, o levantamento denominado Maiores e Melhores do ano de 2012 

da Revista EXAME e usando um questionário semi-estruturado e não disfarçado criado 
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para efetuar a coleta dos dados da survey, tendo um protocolo onde se resume o roteiro 

preliminar para a metodologia de pesquisa. 

 

Na segunda fase, chamada de coleta e análise das empresas selecionadas, inicia-se com um 

período de Pré-teste onde se processa o envio do questionário elaborado usando o Survey 

Monkey, seguido da revisão deste mesmo questionário com base nas sugestões de melhoria 

dos primeiros respondentes e já preparando o mesmo para o envio efetivo durante a 1ª e 2ª 

rodadas, mas agora usando o Google Drive e não se esquecendo dos apontamentos para 

elaboração dos relatórios contendo a análise dos dados em cada etapa (Pré-teste, 1ª e 2ª 

rodadas). 

 

Já na terceira e última fase chegamos às conclusões tanto com suas implicações teóricas 

quanto suas repercussões ao finalizarmos o relatório desta análise cruzada dos resultados. 

 

Finalmente, destaca-se que o protocolo de pesquisa survey (Apêndice A) é uma das táticas 

utilizadas para o aumento da confiabilidade na pesquisa survey, que, por sua vez, trata-se 

do método escolhido para esta dissertação. 

 

 

3.3.  Avaliação da Competência Individual, da Estrutura Interna e da Estrutura 

Externa (Constructos) 

 

 

Com base na Figura 10, podemos distinguir nove transferências/conversões de 

conhecimento básicos, que têm o potencial de criar valor para uma organização. Em outras 

palavras, a criação de valor pode ser entendida melhor pelo inter-relacionamento sistêmico 

entre estas três famílias de ativos intangíveis, e as nove estratégias de conhecimento 

associadas. Esclarecendo que a décima estratégia é a maximização da criação de valor e a 

Figura 12, a seguir, ilustra esta proposição teórica, a qual, juntamente com a Figura 10, 

serão utilizadas como base para a presente pesquisa empírica. 
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Figura 12. Estratégia baseada no conhecimento 

Fonte: João; Fischmann (2007) adaptado de Sveiby; Linard; Dvorsky (2002) e Sveiby (2001) 

 

Uma vez que os constructos, de acordo com Hair et al. (2005), são conceitos utilizados 

para definir termos amplos que são difíceis de serem medidos diretamente, faz-se oportuno, 

neste estágio, o detalhamento, de maneira mais precisa, das três famílias de ativos 

intangíveis (estrutura externa, estrutura interna e competência individual) que compõem a 

proposição teórica deste estudo. Logo, segundo João e Fischmann (2007): 

 

Competência Individual: é representada pela visão do pessoal técnico e 

profissional por um lado, e do pessoal de apoio e administrativo, 

incluindo pessoal vindo de P&D, de processos, vendas e comercialização, 

em resumo, todos aqueles com contato direto com os clientes ou que 

influenciam diretamente esses clientes da organização. As distinções 

entre pessoal profissional e técnico e pessoal de apoio e gerencial são 
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feitas porque os seus papéis são diferentes e determinam como ambos se 

relacionam uns com os outros. Essa classificação é útil para a formulação 

da estratégia e planejamento da ação. (JOÃO; FISCHMANN, 2007, p. 5). 

 

Estrutura interna: pode ser vista como manter patentes, conceitos, 

modelos, processos, sistemas de informação e outras ferramentas 

administrativas mais explícitas. Estes são criados pelos empregados e 

geralmente são absorvidos e a organização passa a ter “a sua posse”. 

Porém, a organização pode possuir legalmente só uma pequena parte da 

estrutura interna. O jogo de poder informal, as redes internas, a cultura, 

também podem ser considerados como pertencendo à estrutura interna. É 

útil também incluir a competência dos indivíduos, como o pessoal de 

apoio, da contabilidade, de tecnologia de informação (TI), de recursos 

humanos (RH) e de gestão, todos na estrutura interna, desde que não seja 

possível separar a estrutura interna dos seus criadores. A estrutura interna 

é assim, em parte, dependente, e, em parte, independente dos indivíduos. 

Até mesmo se os mais valiosos indivíduos deixam uma empresa pelo 

menos parte da estrutura interna e a externa (por exemplo, marcas) 

permanecerão intactas e podem servir como uma plataforma para um 

novo ciclo. (JOÃO; FISCHMANN, 2007, p. 5). 

 

Estrutura externa: pode ser vista como uma família de relações 

intangíveis com os clientes e fornecedores que formam a base para a 

reputação (imagem) da empresa. O valor de tais recursos intangíveis é 

influenciado principalmente por quão bem uma empresa resolve os 

problemas de seus clientes, que pode envolver um elemento incerteza. 

Reputações e relações podem ser boas ou ruins, e podem mudar com o 

tempo. São, em parte, independentes dos indivíduos. (JOÃO; 

FISCHMANN, 2007, p. 4). 

 

A seguir a Tabela 1 apresenta a síntese dos três constructos que representam as variáveis 

independentes adotadas para o estudo desta dissertação (SVEIBY; LINARD; DVORSKY, 

2002; SVEIBY, 2001). 
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Tabela 1. Descrição dos constructos usados no questionário 

 

 

Fonte: o autor 

 

Esclarecendo que a coluna Item relaciona cada uma das variáveis independentes referentes 

aos respectivos constructos. Sendo assim, o primeiro constructo, Competência Individual, é 

composto por três variáveis, a saber: Transferência / Conversão de Conhecimento entre 

Competências Individuais (TCCECI), Transferência / Conversão de Conhecimento das 

Competências Individuais para a Estrutura Interna (TCCDCIPEI) e Transferência / 

Conversão de Conhecimento das Competências Individuais para a Estrutura Externa 

(TCCDCIPEE). 

 

Dando continuidade, temos que o segundo constructo, Estrutura Interna, é formado por 

outras três variáveis, que são: Transferência / Conversão de Conhecimento dentro da 

Estrutura Interna (TCCDDEI), Transferência / Conversão de Conhecimento da Estrutura 

Interna para as Competências Individuais (TCCDEIPCI) e Transferência / Conversão de 

Conhecimento da Estrutura Interna para a Estrutura Externe (TCCDEIPEE). 

 

E o terceiro é último constructo, Estrutura Externa, é constituído também por três 

variáveis, mas distinta das demais, e são elas: Transferência / Conversão de Conhecimento 

dentro da Estrutura Externa (TCCDDEE), Transferência / Conversão de Conhecimento da 

Estrutura Externa para a Competência Individual (TCCDEEPCI) e Transferência / 

Conversão de Conhecimento da Estrutura Externa para a Estrutura Interna (TCCDEEPEI). 
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Lembrando que, como variável dependente, optou-se pela adoção da variável Visão do 

Todo (VT), formada por outras duas variáveis, o uso efetivo (ou não) da 

Transferência/Conversão de Conhecimento (VTTCC) e a maximização (ou não) da 

Criação de Valor (VTMCV). 

 

 

3.4. A Elaboração do Questionário 

 

 

Já o questionário, propriamente dito, teve seu desenvolvimento baseado nos estudos 

realizados por Sveiby, Linard e Dvorsky (2002) e Sveiby (2001) sobre a criação de valor 

através do inter-relacionamento sistêmico entre as três famílias de ativos intangíveis 

(estrutura externa, estrutura interna e competência individual), e as nove estratégias de 

conhecimento associadas, além da décima estratégia, que seria maximização da criação de 

valor. Não esquecendo também que a capacidade para ação das pessoas tanto dentro como 

fora da organização deve ser aumentada para criar valor para a empresa pela perspectiva 

baseada no conhecimento. 

 

Com base na ilustração da Figura 12 é que se formularam todas as 11 afirmativas que 

compõem o questionário a ser aplicado na pesquisa survey deste estudo. Sendo assim, o 

primeiro constructo, Competência Individual, é composto por três variáveis e três 

afirmativas (Apêndice C - Parte II), conforme Figura 13. 



    36 

 

 

:

 

 

Figura 13. Constructo Competência Individual composto por três variáveis e três afirmativas 

Fonte: o autor com base no Roteiro de Perguntas (Apêndice B - Parte I) 

  

Dando continuidade, temos que o segundo constructo, Estrutura Interna, é formado por 

outras três variáveis e respectivas afirmativas (Apêndice C - Parte II - Item II), que 

constam da Figura 14. 

 

 

Figura 14. Constructo Estrutura Interna composto por três variáveis e três afirmativas 

Fonte: o autor com base no Roteiro de Perguntas (Apêndice B - Parte II) 
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E o terceiro é último constructo, Estrutura Externa, é constituído também por três 

variáveis, mas distinta das demais (Apêndice C - Parte II - Item III), com as seguintes 

afirmativas mostradas na Figura 15. 

 

 

 

Figura 15. Constructo Estrutura Externa composto por três variáveis e três afirmativas 

Fonte: o autor com base no Roteiro de Perguntas (Apêndice B - Parte II) 

 

Lembrando que, como variável dependente, optou-se pela adoção da variável Visão do 

Todo, formada por outras duas variáveis (Apêndice C - Parte III) com as afirmativas que 

seguem na Figura 16. 

 

 

Figura 16. Constructo Visão do Todo composto por duas variáveis e duas afirmativas 

Fonte: o autor com base no Roteiro de Perguntas (Apêndice B - Parte II) 
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A versão final do questionário teve a inclusão de mais quatro questões, onde a primeira, 

opcional, pedia o telefone de contato do respondente (Apêndice C – Introdução), seguida 

de mais três outras perguntas (Apêndice C - Parte I), buscando obter detalhes da empresa 

do entrevistado (como: Tipo, Idade e Setor). 

  

Quanto à escala optou-se pela Likert, pois, ao contrário de uma simples questão de resposta 

"sim ou não", uma escala Likert permite descobrir níveis de opinião, e isso pode ser 

particularmente útil para temas ou assuntos sensíveis ou desafiadores, como é o caso desta 

pesquisa. Sabe-se também que a mesma é uma escala psicométrica, das mais conhecidas e 

utilizadas em pesquisa quantitativa, já que pretende registrar o nível de concordância ou 

discordância com uma dada declaração. Sendo assim optou-se pela seguinte estrutura: 1 - 

Discordo Plenamente, ou 2 - Discordo, ou 3 - Neutro, ou 4 - Concordo, ou 5 - Concordo 

Plenamente. 

 

 

3.5. A escolha das Empresas Participantes do Estudo 

 

 

Com bem disseram Quivy e Van Campenhoudt (2005), uma vez que, por diversas ocasiões 

fica difícil conseguir abranger a totalidade da população, faz-se necessário delimitar o 

campo de amostra da população a ser estudada. Logo, o planejamento desta pesquisa visa 

abranger as subsidiárias brasileiras de corporações multinacionais consideradas as maiores 

empresas por vendas líquidas em 2011, publicadas pela Revista EXAME em seu 

levantamento MM do ano de 2012. 

 

Do total de 2.149 empresas listadas neste levantamento (conforme link: 

http://exame.abril.com.br/negocios/melhores-e-maiores/empresas/maiores/1/2011/vendas/-

/-/-/-?), retirou-se todas as 1.551 empresas consideradas com controle 100% “brasileiro”. 

Depois resolvemos também excluir todas as 33 empresas bi ou tri-nacionais que 

apresentam controle parcial “brasileiro”. Assim sendo, esta survey terá, inicialmente, seu 

questionário enviado para as 565 empresas restantes. 

 

 

http://exame.abril.com.br/negocios/melhores-e-maiores/empresas/maiores/1/2011/vendas/-/-/-/-?
http://exame.abril.com.br/negocios/melhores-e-maiores/empresas/maiores/1/2011/vendas/-/-/-/-?
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3.6. Pré-teste 

 

 

Nesta fase do Pré-teste, optou-se por selecionar apenas quatro empresas, do total das 565 

acima citadas, justamente por este pesquisador ter acesso aos endereços eletrônicos 

corporativos dos pesquisados através dos próprios contatos profissionais que participam de 

sua rede no LinkedIn. Além disso, elegeu-se também uma empresa a mais, obtida nesta 

mesma rede de LinkedIn, mesmo que a mesma não constasse do levantamento MM de 

2012 da EXAME, apenas nesta fase da pesquisa, na tentativa de melhorar a probabilidade 

de obtenção de respostas neste estágio. 

 

O questionário (Apêndice C - Introdução, Parte I, Parte II - Item I, Parte II - Item II, Parte 

II - Item III, Parte III) para o Pré-teste contou com o total de 15 questões. Sendo a primeira 

opcional acerca do próprio respondente (seu telefone de contato), seguida de mais três 

perguntas visando obter detalhes da empresa do entrevistado (como: Tipo, Idade e Setor), e 

de outras 11 perguntas divididas em quatro constructos (Apêndice B - Roteiro de Perguntas 

- Parte I e Parte II) conforme detalhado na seção 3.4. 

 

Devido à demora no retorno dos respondentes e/ou declínio dos mesmos, justificado por 

impossibilidade de participação neste tipo de pesquisa, ora por questões de sigilo de 

informações, ora por falta de autorização do departamento/área pertinente, exigência da 

grande maioria das empresas contratantes dos entrevistados, optou-se pelo envio do 

questionário no período do Pré-teste durante duas ondas consecutivas conforme 

demonstrado na Tabela 2, até mesmo para empresas que não constavam da referida relação 

da MM de 2012. 
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Tabela 2. Sumário das duas ondas do Pré-teste aplicado na pesquisa Survey 

 

Fonte: o autor 

 

Estes foram os dois links (devido à limitação imposta pela versão gratuita deste aplicativo 

de pesquisa em apenas dez questões por questionário criado) disponibilizados para os 

respondentes durante as duas ondas desta fase do Pré-teste no Survey Monkey:  

 

1. Fluxos de CONHECIMENTO_Survey de Empresas no Brasil - Parte I 

Link: http://pt.surveymonkey.com/s/MBSP5K9  

 

2. Fluxos de CONHECIMENTO_Survey de Empresas no Brasil - Parte II   

Link: http://pt.surveymonkey.com/s/MBQBH8L.  

 

Para ilustração, no Apêndice G, encontra-se o modelo de mensagem eletrônica (e-mail) 

enviada aos dez endereços eletrônicos dos contatos convidados para esta fase do Pré-teste 

no Survey Monkey. 

 

 

http://pt.surveymonkey.com/s/MBSP5K9
http://pt.surveymonkey.com/s/MBQBH8L
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3.7. Coleta de dados (1ª e 2ª Rodadas) 

 

 

O questionário completo, logo depois de concluída a fase de Pré-teste com a respectiva 

revisão solicitada pelos dois únicos respondentes, foi postado na web site (Word Wide 

Web - WWW) de acesso público denominado Google Drive (e não mais o Survey Monkey), 

ao qual todos os respondentes tiveram acesso por determinado período de tempo (1a 

rodada - 06 a 12/Ago/13- e 2a rodada de 13 a 20/Ago/13). 

 

Além disso, também houve a divulgação do referido questionário através de correios 

corporativos e/ou pessoais obtidos em rede profissional LinkedIn deste pesquisador. O 

questionário para coleta de dados (1ª e 2ª rodadas) contou com o total de 15 questões 

(Apêndice C - Introdução, Parte I, Parte II - Item I, Parte II - Item II, Parte II - Item III, 

Parte III).  

A primeira, opcional, solicitando telefone de contato do próprio respondente e mais três 

perguntas para obter detalhes da empresa do entrevistado (como: Tipo, Idade e Setor), 

seguidas de outras 11 perguntas divididas em quatro constructos utilizando a escala Likert, 

a qual irá nos ajudar a medir e descobrir níveis de opinião dos respondentes, utilizando de 

resposta que variam de um extremo a outro (optamos pela escala de 1 - pontuação mais 

baixa - a 5 - pontuação mais alta). 

 

Durante a fase do Pré-teste, vale ressaltar a grande dificuldade encontrada para obter ao 

menos uma única resposta concluída no Survey Monkey dentro dos prazos limite das duas 

ondas de envio do questionário de pesquisa. As justificativas mais apresentadas pelos 

pesquisados foram: declinar da pesquisa por imposição de sigilo contida na política, ou por 

não ter autorização formal da área/departamento pertinente da empresa contratante dos 

entrevistados. 

 

Outro ponto crítico durante o processo de pesquisa foi conseguir obter os endereços 

eletrônicos de todas as 565 empresas subsidiárias brasileiras de corporações multinacionais 

contidas no levantamento MM de 2012 da Revista EXAME. Na tentativa de ganhar tempo 

com o trabalho, devido ao curto espaço de tempo restante para completar a pesquisa, este 
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pesquisador conseguiu até um contato dentro da Revista EXAME que trabalhava 

exatamente nos levantamentos anuais da MM.  

 

Contudo, o retorno deste contato demorou um pouco e quando retornou respondeu 

alertando da impossibilidade de disponibilizar o mailing do levantamento MM para 

terceiros, por ser considerado um ativo da empresa proprietária, e, por este motivo, não 

permitindo sua divulgação por questões de sigilo. 

 

De qualquer forma, paralelamente, este pesquisador teve a ideia de peneirar os seus 

próprios contatos angariados em sua rede profissional no LinkedIn. De um total de quase 

400 contatos, foi possível selecionar pelo menos 203 endereços eletrônicos das mais 

variadas empresas subsidiárias brasileiras de corporações multinacionais, e até umas 

poucas empresas nacionais. O único problema imediato nestes 203 contatos no LinkedIn é 

que constavam muitas empresas repetidas, ou seja, no final completavam somente 98 

empresas (e nem todas constavam da relação da MM de 2012) diferentes (o resto era 

repetição) para as quais foram enviados e-mails já na 1a rodada (de 6 a 12/Ago/13), mesmo 

que estes não constassem do levantamento MM de 2012 da Revista EXAME. 

 

Sendo assim, já durante a 2a rodada (de 13 a 20/Ago/13) outra fonte de mailing foi 

encontrada por este pesquisador. Foi justamente de uma empresa que agencia 

empregos/vagas no mercado de trabalho pela internet. Contudo, nesta altura, devido ao 

pouco tempo ainda disponível, só foi possível acessar e selecionar mais 48 novos 

endereços eletrônicos corporativos de empresas subsidiárias brasileiras de corporações 

multinacionais nesta base de dados, perfazendo um total geral de 140 empresas (algumas 

também nacionais), e não mais o número inicial esperado de 565 empresas subsidiárias 

brasileiras de corporações multinacionais contidas no levantamento MM de 2012 da 

Revista EXAME. 

 

Ao fim da 2ª e última rodada de envio dos e-mails convite para esta pesquisa (dia 

20/08/13), este pesquisador acessou o site do Google Drive e encontrou um total de 10 

respondentes para as duas rodadas consecutivas da pesquisa e mais dois durante as duas 

ondas do Pré-teste, perfazendo um total geral de 12 pesquisados que efetivamente 

acessaram e responderam o questionário enviado para um total de 140 empresas.  
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Por outro lado, destes 12 que responderam, dois deles pertenciam a empresas nacionais e 

foram descartados, uma vez que não atendiam aos pré-requisitos desta pesquisa. Deste 

modo, só se considerou 10 respondentes de empresas subsidiárias brasileiras de 

corporações multinacionais, que é o foco desta pesquisa, como resultado final da survey. 

Nos Apêndices H e I, estão disponibilizados os textos das mensagens eletrônicas enviadas 

durante a 1ª e 2ª rodada, respectivamente.  
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

Este tópico estrutura-se em três seções independentes. Sendo a primeira com foco na 

análise da frequência encontrada para os dados que compõem as características da amostra 

quanto aos aspectos das empresas - como a que setores pertencem e qual a idade da 

empresa – e também na estatística descritiva aplicada para se analisar os constructos. 

 

Já, na segunda seção, foram utilizados dois softwares - SPSS (Statistical Software for 

Social Sciences) Statistics 18 e o Minitab® 16.2.2 - para a avaliação da consistência 

interna das respostas obtidas referente a cada constructo desta pesquisa através do alfa de 

Cronbach, seguida da correlação entre as variáveis de cada constructo e finalmente a 

análise fatorial exploratória. 

 

Por fim, na última seção, tem-se o teste das afirmativas constantes do questionário aplicado 

nesta survey, ao utilizar a regressão logística também através do uso dos referidos 

softwares, tanto o SPSS Statistics 18 quanto o Minitab® 16.2.2. 

 

 

4.1. Análise das Frequências e Estatística Descritiva 

 

 

O índice de resposta de 8,57% - próximo dos 8,30% encontrado por Vieira (2012) - foi 

baixo, uma vez que apenas 12 respondentes - sendo só dois durante as duas ondas do Pré-

teste e outros dez durante as duas rodadas consecutivas da pesquisa - acessaram e 

responderam o questionário enviado para um total de 140 empresas. Contudo, dos 12 que 

enviaram respostas, dois pertenciam a empresas nacionais e foram obrigatoriamente 

excluídos. Assim sendo, só se pode considerar o número de 10 respondentes, que 

efetivamente correspondem às empresas subsidiárias brasileiras de corporações 

multinacionais, que é o foco desta pesquisa, baixando ainda mais o índice de resposta para 

somente 7,14%. 
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Quanto à classificação setorial, conforme ilustrado na Tabela 3, observa-se que a maior 

frequência de respondentes ficou para o setor de Autoindústria com três questionários 

respondidos, tendo os três setores de Bem de Consumo, Papel e Celulose e Varejo ficado 

em 2º lugar com duas respostas concluídas para cada um. 

 

Tabela 3. Setor das Empresas dos Respondentes 

Setores Frequência Percentual (%)

 Atacado 0 0,0

 Autoindústria 3 30,0

 Bens de Capital 0 0,0

 Bens de Consumo 2 20,0

 Comunicações 0 0,0

 Diversos 0 0,0

 Eletroeletrônico 0 0,0

 Energia 0 0,0

 Farmacêutico 0 0,0

 Indústria da Construção 0 0,0

 Indústria Digital 0 0,0

 Mineração 0 0,0

 Papel e Celulose 2 20,0

 Produção Agropecuária 0 0,0

 Química e Petroquímica 0 0,0

 Serviços 0 0,0

 Siderurgia e Metalurgia 0 0,0

 Telecomunicações 1 10,0

 Têxteis 0 0,0

 Transporte 0 0,0

 Varejo 2 20,0

 Diversos 0 0,0

TOTAL 10 100

 

Fonte: o autor com SPSS Statistics 18 e Minitab® 16.2.2 

 

Na Tabela 4 se constata que na presente pesquisa não houve nenhuma empresa na faixa de 

6 a 10 anos, nem tão pouco de 21 a 50 anos, sendo que o maior percentual de respondentes 

(60 %) representam empresas com mais de 50 anos de fundação. A 2ª colocação fica para 

as empresas de 11 anos a 20 anos de idade com três respondentes, ou 30% do total 

pesquisado. 
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Tabela 4. Idade das Empresas dos Respondentes 

Idade da Empresa Frequência Percentual (%)

Menos de 5 anos 1 10,0

de 6 a 10 anos 0 0,0

de 11 a 20 anos 3 30,0

de 21 a 50 anos 0 0,0

mais de 50 anos 6 60,0

TOTAL 10 100

 

Fonte: o autor com SPSS Statistics 18 e Minitab® 16.2.2 

 

Antes da apresentação da Tabela 5, faz-se oportuno ressaltar os conceitos que seguem: 

 

- Média sintetiza o conjunto dos valores observados de uma variável e pode ser 

interpretada como uma tendência central (ARANHA; ZAMBALDI, 2008; MILONE, 2004 

apud VIEIRA 2012). 

 

- Mediana é o valor central ou a média aritmética dos dois valores centrais (SPIEGEL, 

1993 apud VIEIRA 2012). 

 

- Moda é o valor que ocorre com a maior frequência, ou seja, é o valor mais comum 

(SPIEGEL, 1993 apud VIEIRA 2012). 

 

- Desvio padrão representa a dispersão do conjunto de seus valores em torno da média 

(ARANHA; ZAMBALDI, 2008 apud VIEIRA 2012). 
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Tabela 5. Estatística descritiva dos constructos 

 

Fonte: o autor com SPSS Statistics 18 e Minitab® 16.2.2 

 

Com base na Tabela 5 pode-se proceder a análise quanto aos valores da média, mediana, 

moda e desvio padrão das variáveis independentes. Destaca-se, primeiramente, a variável 

Transferência / Conversão de Conhecimento dentro da Estrutura Externa (TCCDDEE), que, 

por sua vez, vincula-se ao constructo Estrutura Externa, com uma média de 4,20 e desvio 

padrão de 0,92, indicando que o parâmetro externo é preponderante para a maximização da 

criação de valor, principalmente quando a empresa pratica, de alguma forma, 

conversas/trocas entre os seus clientes, seus fornecedores e demais stakeholders para que 

eles possam melhorar a sua própria competência. 

 

Outra variável que também merece destaque é a Conversão de Conhecimento da Estrutura 

Interna para as Competências Individuais (TCCDEIPCI) - referente à afirmativa: sua 

empresa pratica, de alguma forma, a melhoraria da competência dos seus indivíduos 

usando sistemas, ferramentas e modelos da própria organização - do constructo Estrutura 

Interna com uma média de 4,10 e desvio padrão de 0,74. 
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Lembrando também que apenas a variável TCCDDEE apresenta moda igual a 5, enquanto 

a moda é igual a 4 (que corresponde a apenas o termo “concordo”) para a outra variável 

TCCDEIPCI. O que demonstra que o valor com maior frequência que os respondentes 

colocaram para esta variável TCCDDEE foi “concordo plenamente”, ou seja, nesta 

primeira análise o ativo intangível estrutura externa apresenta-se como o mais importante 

quando se procura maximizar a criação de valor pelo inter-relacionamento sistêmico entre 

estas duas famílias de ativos intangíveis (estrutura externa e estrutura interna). 
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Figura 17. Avaliação gráfica da variável TCCDDEE do constructo Estrutura Externa através da 

estatística descritiva 

Fonte: o autor com Minitab® 16.2.2 

 

Desta forma, decide-se extrair do Minitab® 16.2.2 única e exclusivamente os histogramas, 

contendo também, cada um, a curva de densidade, o box-plot, o intervalo de confiança da 

média e mediana, além das medidas numéricas como a média, o desvio-padrão, a variância, 

a quantidade de observações, os valores mínimos e máximos, as informações dos quartis e 

o teste de normalidade de Anderson-Draling (A-Square e P-Value) destas duas variáveis - 

TCCDDEE e TCCDEIPCI - conforme ilustrado nas Figuras 17 e 18. 
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Figura 18. Avaliação gráfica da variável TCCDEIPCI do constructo Estrutura Interna através da 

estatística descritiva 

Fonte: o autor com Minitab® 16.2.2 

 

 

4.2. Análise da Consistência Interna dos Constructos 

 

 

Uma medida conhecida da confiabilidade (do inglês reliability) da consistência interna 

para um conjunto de duas ou mais variáveis do constructo é o alfa de Cronbach (MOOI; 

SARSTEDT, 2001; HAIR et al., 2005; MALHOTRA, 2001 apud VIEIRA, 2012). 

 

Como bem lembraram Maroco e Garcia-Marques (200, p. 80 apud VIEIRA, 2012): 

 

Sem dúvida alguma, o α de Cronbach é um instrumento útil para a 

investigação da fiabilidade de uma medida, e por tal permite o estudo da 

precisão de um instrumento. Contudo, é necessário ter em conta o que 
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este instrumento é, e o que pretende medir, para que o seu uso seja eficaz 

e não induza a erros. O valor de fiabilidade estimado pelo α não é uma 

característica de um instrumento. É uma estimativa da fiabilidade dos 

dados obtidos que nos podem informar sobre a precisão do instrumento. 

 

Costuma-se definir este coeficiente como a medida de todos os coeficientes meio-a-meio 

que resultam das diferentes maneiras de dividir ao meio os itens da escala, não esquecendo 

que este coeficiente varia de 0 a 1. Uma maneira prática de julgar o valor de alfa de 

Cronbach é dada na Tabela 6, desde que se tenha a precaução de levar em conta as 

limitações dessa estatística. Vê-se que valores maiores que 0,7 costumam indicar uma 

confiabilidade aceitável da consistência interna das variáveis que, por ventura, forem 

aplicadas ao questionário de pesquisa. 

 

Tabela 6. Confiabilidade da consistência interna segundo o valor de alfa de Cronbach 

 

Fonte: o autor, adaptado de Aaker (2004 apud Pestana e Gageiro, 2000) 

 

Considerando-se, numa primeira análise, todas as nove variáveis que compõem os três 

constructos desta pesquisa - Competência Individual, Estrutura Interna e Estrutura Externa 

- encontra-se um bom alfa de Cronbach, pois é maior que 0,8 conforme Tabela 7. 

 

Tabela 7. Medida de confiabilidade das nove variáveis dos três constructos 

Número de variávies Alfa de Cronbach

9 0,825

 

Fonte: o autor com SPSS Statistics 18 e Minitab® 16.2.2 
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Observa-se, na Tabela 8 que, mesmo que se retire qualquer das variáveis pesquisadas, o 

alfa de Cronbach é maior que 0,7, o que indica uma confiabilidade aceitável da 

consistência interna até aqui avaliada. 

 

Tabela 8. Medida de confiabilidade das nove variáveis dos três constructos por variável 

Variável

Alfa de Cronbach se 

a variável for 

excluída

TCCECI 0,781

TCCDCIPEI 0,796

TCCDCIPEE 0,806

TCCDDEI 0,827

TCCDEIPCI 0,799

TCCDEIPEE 0,803

TCCDDEE 0,816

TCCDEEPCI 0,833

TCCDEEPEI 0,795

 

Fonte: o autor com SPSS Statistics 18 e Minitab® 16.2.2 

 

Contudo, entende-se caber uma análise mais rigorosa deste pesquisador, pois, como bem 

lembrou Malhotra  (2001, p. 265): 

 

Uma propriedade importante do coeficiente Alfa é que seu valor tende a 

aumentar com o crescer do número de itens da escala. Por isso, o 

coeficiente Alfa pode ser artificialmente e inadequadamente inflacionado 

pela inclusão de vários itens redundantes da escala. 

 

Sendo assim, optou-se por realizar outra análise do alfa de Cronbach divido por cada um 

dos três constructos definidos nesta pesquisa. 

 

 

4.2.1. Competência Individual 
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O alfa de Cronbach alcança um valor acima de 0,9 (Tabela 9), atingindo, portanto, um 

nível de confiabilidade excelente para a consistência interna do constructo Competência 

Individual. 

 

Tabela 9. Medida de confiabilidade do constructo Competência Individual 

Número de variávies Alfa de Cronbach

3 0,917

 

Fonte: o autor com SPSS Statistics 18 e Minitab® 16.2.2 

 

Ao analisar a Tabela 10, nota-se que as duas últimas variáveis, caso sejam retiradas, irão 

atingir um alfa de Cronbach acima de 0,8, indicando, desta forma, uma boa confiabilidade 

da consistência interna para as referidas variáveis TCCDCIPEI e TCCDCIPEE. Já, a 

primeira variável TCCECI, se for excluída, apresentará uma confiabilidade excelente para 

a consistência interna ao alcançar um alfa de Cronbach acima de 0,9. 

 

Tabela 10. Medida de confiabilidade do constructo Estrutura Interna por variável 

 

Variável

Alfa de Cronbach se 

a variável for 

excluída

TCCDDEI 0,952

TCCDEIPCI 0,856

TCCDEIPEE 0,821

 

Fonte: o autor com SPSS Statistics 18 e Minitab® 16.2.2 

 

 

4.2.2. Estrutura Interna 
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Considerando-se a análise de todas as variáveis do constructo Estrutura Interna, conforme 

Tabela 11, o alfa de Cronbach é considerado de boa confiabilidade para a consistência 

interna, pois é maior do que 0,8. 

 

Tabela 11. Medida de confiabilidade do constructo Estrutura Interna 

Número de variávies Alfa de Cronbach

3 0,832

 

Fonte: o autor com SPSS Statistics 18 e Minitab® 16.2.2 

 

Conforme Tabela 12, observa-se que, mesmo que se retire qualquer variável dentre as três, 

ainda assim o alfa de Cronbach será maior do que 0,7 em duas situações, dando uma 

confiabilidade aceitável da consistência interna e acima de 0,8 em uma única oportunidade, 

quando dará uma boa confiabilidade da consistência interna. 

 

Tabela 12. Medida de confiabilidade do constructo Estrutura Interna por variável 

Variável

Alfa de Cronbach se 

a variável for 

excluída

TCCDDEI 0,710

TCCDEIPCI 0,766

TCCDEIPEE 0,820

 

Fonte: o autor com SPSS Statistics 18 e Minitab® 16.2.2 

 

 

4.2.3. Estrutura Externa 

 

 

A Tabela 13, constituída de três variáveis para o constructo Estrutura Externa, mostra que 

o alfa de Cronbach atinge exatamente 8,0, o que ainda garante uma confiabilidade 

satisfatória da consistência interna avaliada. 
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Tabela 13. Medida de confiabilidade do constructo Estrutura Externa 

Número de variávies Alfa de Cronbach

3 0,800

 

Fonte: o autor com SPSS Statistics 18 e Minitab® 16.2.2 

 

Das três variáveis apresentadas na Tabela 14, apenas uma delas (a última - TCCDEEPEI) 

se for retirada do constructo Estrutura Externa irá provocar a mudança da confiabilidade da 

consistência interna para apenas satisfatória, justamente por atingir um alfa de Cronbach 

maior do que 0,6 (0,615). Enquanto isso, as demais variáveis deste constructo - TCCDDEE 

e TCCDEEPCI - passam a ter uma confiabilidade aceitável da sua estrutura interna, ao 

alcançarem (ambas) o alfa de Cronbach maior do que 0,7 - 0,794 e 0,776, respectivamente. 

  

Tabela 14. Medida de confiabilidade do constructo Estrutura Externa por variável 

Variável

Alfa de Cronbach se 

a variável for 

excluída

TCCDDEE 0,794

TCCDEEPCI 0,776

TCCDEEPEI 0,615

 

Fonte: o autor com SPSS Statistics 18 e Minitab® 16.2.2 

 

 

4.3. Análise de Correlação 

 

 

De acordo com Mooi e Sarstedt (2011, p. 87 apud VIEIRA, 2012), “a correlação bivariada 

é a medida de como fortemente duas variáveis se relacionam uma com a outra”. Para efeito 

de análise da intensidade destas relações consideram-se relevantes as correlações avaliadas 

que tenham nível de significância de 0,01, dupla cauda e também 0,05, dupla cauda (ou do 

inglês 2-tailed) (VIEIRA, 2012). 



    55 

 

 

Em seguida apresenta-se a análise de correlação dos dados obtidos nesta survey referente a 

cada um dos três constructos - Competência Individual, Estrutura Interna e Estrutura 

Externa - criados para esta pesquisa e constituídos por suas respectivas variáveis 

independentes. 

 

 

4.3.1. Competência Individual 

 

 

O constructo Competência Individual é constituído por três variáveis, sendo que há três 

correlações (r = coeficiente de correlação) com significância (sig. = 0,01 ou 0,05 dupla 

cauda), onde a única correlação com significância 0,01, dupla cauda, é a variável 

TCCDCIPEE com a variável TCCDCIPEI (r= 0,924), conforme ilustrado na Tabela 15. 

 

Tabela 15. Matriz de correlação constructo Competência Individual 

 

Fonte: o autor com SPSS Statistics 18 

 

 

As outras duas correlações se apresentam com significância 0,05, dupla cauda, e são elas: 

TCCECI com as variáveis TCCDCIPEI (r= 0,701) e TCCDCIPEE (r= 0,751). 
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Uma vez que todos os coeficientes de correlação citados acima são positivos, pode-se 

afirmar que as variáveis correlacionadas se movem na mesma direção e vice-versa. Por 

exemplo, se as Transferências / Conversões de Conhecimento entre Competências 

Individuais (TCCECI) incrementam de volume, é de se esperar que também aumentem 

tanto as Transferências / Conversões de Conhecimento das Competências Individuais para 

a Estrutura Externa (TCCDCIPEE) quanto as Transferências / Conversões de 

Conhecimento das Competências Individuais para a Estrutura Interna (TCCDCIPEI).                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

4.3.2. Estrutura Interna 

 

 

Agora se avalia o constructo Estrutura Interna que também é constituído por três variáveis, 

sendo que há apenas uma única correlação (r = coeficiente de correlação) com 

significância (sig. = 0,05 dupla cauda): a variável TCCDDEI com a variável TCCDEIPCI 

(r= 0,705), conforme consta na Tabela 16. 

 

Tabela 16. Matriz de correlação constructo Estrutura Interna 

 

Fonte: o autor com SPSS Statistics 18 

 

Novamente, como todos os coeficientes de correlação são positivos, isto indica que as 

variáveis correlacionadas se movem numa mesma direção e vice-versa (VIEIRA, 2012), ou 

seja, quanto maior for a Transferência / Conversão de Conhecimento dentro da Estrutura 
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Interna (TCCDDEI), maior a possibilidade de aumento na Conversão de Conhecimento da 

Estrutura Interna para as Competências Individuais (TCCDEIPCI). 

 

 

4.3.3. Estrutura Externa 

 

 

Este constructo Estrutura Externa é composto por três variáveis, onde temos duas 

correlações (r = coeficiente de correlação) com significância (sig. = 0,05 dupla cauda): a 

variável TCCDEEPEI com a variável TCCDDEE (r= 0,657) e a variável TCCDEEPCI (r= 

0,659), de acordo com Tabela 17. 

 

Tabela 17. Matriz de correlação constructo Estrutura Externa 

 

Fonte: o autor com SPSS Statistics 18 

 

Todos os coeficientes de correlação são positivos, e assim sendo as variáveis 

correlacionadas se movem na mesma direção e vice-versa, por exemplo, quanto maior for a 

Transferência / Conversão de Conhecimento da Estrutura Externa para a Estrutura Interna 

(TCCDEEPEI) maior a possibilidade de incremento tanto na Transferência / Conversão de 

Conhecimento dentro da Estrutura Externa (TCCDDEE) quanto Transferência / Conversão 

de Conhecimento da Estrutura Externa para a Competência Individual (TCCDEEPCI). 
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4.4. Análise Fatorial Exploratória (AFE) 

 

 

Tem-se como objetivo na análise fatorial caracterizar um conjunto de variáveis 

mensuráveis como a manifestação visível de um conjunto menor de variáveis hipotéticas e 

latentes denominados fatores comuns (ARANHA; ZAMBALDI, 2008; FIELD, 2009 apud 

VIEIRA, 2012). 

 

Nesta AFE em particular, para a triagem dos dados, utilizou-se o KMO (Kaiser-Meyer-

Olkin), sendo o valor mínimo maior que 0,5, além do teste de esfericidade de Barlett. Os 

dados resultantes da 1ª e única rodada da AFE desta pesquisa estão disponibilizados na 

sequência desta seção. 

 

Após a 1ª e única rodada da AFE com os três constructos que perfazem tão somente nove 

variáveis, obteve-se KMO (Tabela 18) de 0,178 com significância menor do que 0,004. Na 

matriz de correlação anti-imagem (MAS – measures of sampling adequacy) constata-se 

que todas as nove variáveis apresentaram valores menores do que 0,5, e, segundo Mooi e 

Sarstedt (2013 apud VIEIRA, 2012) far-se-ia necessário retirá-las antes de se realizar uma 

2ª rodada da AFE. 

 

Tabela 18. KMO e Teste de esfericidade de Bartlett da AFE 

 

Fonte: o autor com SPSS Statistics 18  

 

Complementando, faz-se oportuno o comentário de Ribas e Vieira (2011, p. 9 apud 

VIEIRA, 2012): 
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À análise de fator interessa investigar se as covariâncias ou correlações 

de um conjunto de variáveis observadas podem ser explicadas em termos 

de um número menor de constructos não observados denominados 

variáveis latentes ou fatores comuns.  

 

Ainda na AFE, agora em relação às comunalidades (Tabela 19), é utilizada como método 

de extração a análise de componentes principais (ACP), que é baseado na variância total 

entre as variáveis, o qual se observa que todas as variáveis são superiores a 0,5, sendo que 

a menor é a TCCDDEE (0,735) - Transferência / Conversão de Conhecimento dentro da 

Estrutura Externa - e a maior é a TCCDCIPEI (0,933) - Transferências / Conversões de 

Conhecimento das Competências Individuais para a Estrutura Interna. 

 

Tabela 19. Comunalidades da AFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor com SPSS Statistics 18  

 

Conforme Tabela 20, foram extraídos três componentes principais com Eigenvalues 

maiores do que 1 (3,925; 2,172; 1,481) que explicam 84,20% da variância dos dados, o que 

é aceitável em ciências sociais (> 60%) (CLARO et al., 2010). 
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  Tabela 20. Variação total explicada da AFE 

 

Fonte: o autor com SPSS Statistics 18  

 

Quanto a AFE, para os dados desta survey, o que se pode relatar é que não será 

considerada para este trabalho, pois a existência de apenas nove variáveis nesta pesquisa 

inviabiliza a opção de se reduzi-las ainda mais, que é justamente o objetivo desta técnica 

analítica, e inclusive o número de fatores extraídos são três, o que coincide exatamente 

com os três constructos já propostos nesta dissertação. 

 

 

4.5. Análise de Regressão Logística 

 

 

De acordo com Mooi e Sarstedt (2011 apud VIEIRA, 2012), a análise de regressão permite 

a análise da relação entre uma variável independente e uma variável dependente, sendo que 

os três benefícios da análise são: 

 

a) Identificar se a variável independente tem uma relação de significância com a 

variável dependente; 
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b) Identificar a relativa força do efeito da variável independente sobre a variável 

dependente; 

c) Permitir predições. 

 

Ribas e Vieira (2011, p. 195 apud VIEIRA, 2012) complementam afirmando que “a 

regressão logística é especialmente indicada para os casos em que a variável dependente 

assume apenas dois valores”. Nesta pesquisa as variáveis dependentes foram transformadas 

para dicotômicas utilizando-se do critério descrito a seguir, ou seja, a empresa faz uso ou 

não faz uso das mesmas. 

 

Originalmente as respostas vinculadas a estas duas variáveis foram obtidas usando uma 

escala de Likert, pensando em descobrir níveis de opinião pela seguinte estrutura: 1 - 

Discordo Plenamente, ou 2 - Discordo, ou 3 - Neutro, ou 4 - Concordo, ou 5 - Concordo 

Plenamente. Nesta fase, justamente para permitir a utilização da análise de regressão 

logística, optou-se por converter as respostas da atual escala Likert de 1 a 5 para a nova 

simples questão de resposta "sim ou não". Para tal, criou-se o critério de conversão 

conforme Tabela 21.  

 

 Tabela 21. Critério de conversão das respostas originais em escala Likert (de 1 a 5) 

para novas respostas dicotômicas "sim ou não" para análise de regressão logística 

Escala Likert 

ATUAL

Escala 

dicotômica 

NOVA

1 - Discordo plenamente NÃO

2 - Discordo NÃO

3 - Neutro NÃO

4 - Concordo SIM

5 - Concordo plenamente SIM

Respostas das variáveis dependentes VTTCC e 

VTMCV  do constructo Visão do Todo

 

Fonte: o autor  
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Originalmente, as afirmativas criadas para o constructo Visão do Todo, que busca medir a 

maximização de valor na organização com base, justamente, nas variáveis dependentes 

VTTCC e VTMCV são, respectivamente, as seguintes: 

  

- Afirmativa vinculada à variável dependente VTTCC: A sua empresa já faz uso das 

transferências/conversões de conhecimento entre sua estrutura interna (patentes, conceitos, 

modelos, processos, sistemas de informação e outras ferramentas administrativas mais 

explícitas), estrutura externa (família de relações intangíveis com os clientes e 

fornecedores) e sua competência individual (representada pela visão do pessoal técnico e 

profissional por um lado, e do pessoal de apoio e administrativo, incluindo pessoal vindo 

de P&D, de processos, vendas e comercialização, em resumo, todos aqueles com contato 

direto com os clientes ou que influenciam diretamente esses clientes da organização). 

 

- Afirmativa vinculada à variável dependente VTMCV: A sua empresa já faz uso das 

transferências/conversões de conhecimento entre sua estrutura interna, estrutura externa e 

sua competência individual, de maneira/forma a maximizar a criação de valor na 

organização.  

 

Faz-se oportuno destacar que a regressão logística é uma regressão múltipla, porém com 

uma variável de saída categórica dicotômica, ou seja, a regressão múltipla não é adequada 

quando se tem variáveis dependentes categóricas, mas quando a variável dependente é 

contínua com score razoavelmente distribuído normalmente (RIBAS; VIEIRA, 2011; 

FIELD, 2009; PALLANT, 2003 apud VIEIRA, 2012). 

 

Uma vez que esta survey apresenta três constructos Competência Individual, Estrutura 

Interna e Estrutura Externa, constituídos por suas respectivas variáveis, utiliza-se o 

método Enter, onde todas as variáveis independentes são testadas para avaliação da 

predição delas sob a variável dependente (PALLANT, 2003 apud VIEIRA, 2012). 

 

Posto isso, inicialmente, rodou-se a regressão logística das nove variáveis independentes 

(constructo Competência Individual - TCCECI, TCCDCIPEI, TCCDCIPEE, constructo 

Estrutura Interna - TCCEEI, TCCDEIPCI, TCCDEIPEE, constructo Estrutura Externa - 

TCCEEE, TCCDEEPCI, TCCDEEPEI) em relação a variável dependente (constructo 

Visão de Todo – VTTCCajustM) no que se refere ao uso das transferências/conversões de 
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conhecimento entre a estrutura interna, estrutura externa e a competência individual, tanto 

interna quanto externamente às organizações pesquisadas nesta survey.  

  

Tabela 22. Teste Omnibus de modelo de coeficientes da Regressão Logística 

 

Fonte: o autor com SPSS Statistics 18  

 

Na Tabela 22, verifica-se o teste de Omnibus de modelo de coeficientes onde a 

significância é maior do que 0,05 (sig. 0,188), e isto significa uma indicação de como o 

modelo funciona adequadamente conforme detalhado nas tabelas apresentadas nesta seção. 

 

Tabela 23. Teste de Hosmer e Lameshow da Regressão Logística 

 

Fonte: o autor com SPSS Statistics 18 

 

Adicionalmente no teste de Hosmer e Lemeshow a significância deve ser maior que 0,05, 

e como se verifica na Tabela 23 os dados desta survey alcançaram um valor de 0,801 (sig. 

0,801), significando que suportam o modelo conforme detalhado nas tabelas desta seção.  

 

Tabela 24. Sumário do modelo da Regressão Logística 

 

Fonte: o autor com SPSS Statistics 18 

 

Conforme Tabela 24, o modelo como um todo é explicado entre 71,3% (Cox e Snell R 

quadrado) e 95% (Nagelkerke R quadrado) da variância no uso das 
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transferências/conversões de conhecimento entre as estruturas interna, externa e 

competência individual (VTTCCajustM) seja interna ou externamente às organizações 

participantes nesta survey, e, além disso, está corretamente classificado em 100% dos 

casos analisados (Tabela 25).  

 

Tabela 25. Tabela de Classificação da Regressão Logística 

 

Fonte: o autor com SPSS Statistics 18 

 

Como mostrado na Tabela 26, apenas seis variáveis independentes fazem parte das 

simulações apresentadas pelo modelo (TCCECI, TCCDCIPEI, TCCDCIPEE, TCCDDEI, 

TCCDEIPCI e TCCDDEE), apesar de que, segundo Pallant (2003 apud VIEIRA, 2012), 

somente as variáveis independentes com significância menor do que 0,05 devem ter uma 

contribuição significativa para o modelo testado. 
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Tabela 26. Análise da Regressão Logística com a variável dependente VTTCCajustM 

 

Fonte: o autor com SPSS Statistics 18 

 

As varíaveis TCCDCIPEI com exp.(B) de 2,610E18 e TCCDEIPCI com exp.(B) 4,216E27 

fazem uma predição forte, pois, segundo Field (2009, p. 226 apud VIEIRA, 2012), “o mais 

importante para a interpretação da regressão logística é o valor da exp.(B), que é um 

indicador da mudança nas probabilidades resultantes da mudança de uma unidade no 

previsor”. 

 

Adicionalmente, o valor de B pode ser positivo ou negativo e indica a relação entre qual 

variável independente tem a probabilidade de aumentar ou diminuir a resposta “sim” 

referente à variável dependente (PALLANT, 2003 apud VIEIRA, 2012). 

 

Em seguida, rodou-se, então, a regressão logística das nove variáveis independentes 

(constructo Competência Individual - TCCECI, TCCDCIPEI, TCCDCIPEE, constructo 

Estrutura Interna - TCCEEI, TCCDEIPCI, TCCDEIPEE, constructo Estrutura Externa - 

TCCEEE, TCCDEEPCI, TCCDEEPEI) em relação a variável dependente (constructo 

Visão de Todo - VTMCVajustM) no que se refere ao uso das transferências/conversões de 

conhecimento entre a estrutura interna, estrutura externa e a competência individual, tanto 

interna quanto externamente às organizações de maneira/forma a maximizar a criação de 

valor. 
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Conforme demonstrado nas tabelas resultantes (disponível no Apêndice E) da análise de 

regressão logística, tendo agora esta outra variável VTMCVajustM do constructo Visão do 

Todo como variável dependente, encontram-se exatamente os mesmo resultados obtidos 

para a regressão logística anterior ao se usar a variável VTTCCajustM do mesmo 

constructo Visão do Todo como variável dependente. 

 

Em outras palavras, tem-se para o teste de Omnibus de modelo de coeficientes a mesma 

significância maior do que 0,05 (sig. 0,188), no teste de Hosmer e Lemeshow, onde a 

significância deve ser maior que 0,05, os dados desta rodada também alcançaram o valor 

de 0,801 (sig. 0,801), significando que suportam o modelo conforme detalhado nas tabelas 

do Apêndice E. Por fim, o modelo como um todo é explicado entre 71,3% (Cox e Snell R 

quadrado) e 95% (Nagelkerke R quadrado) da variância no uso das 

transferências/conversões de conhecimento entre as estruturas interna, externa e 

competência individual (VTMCVajustM) seja interna ou externamente às organizações 

participantes nesta survey, e, além disso, corretamente classificado em 100% dos casos 

analisados. 

 

Conforme Tabela 27, apenas seis variáveis independentes fazem parte das simulações 

apresentadas pelo modelo (TCCECI, TCCDCIPEI, TCCDCIPEE, TCCDDEI, TCCDEIPCI 

e TCCDDEE), apesar de que, segundo Pallant (2003 apud VIEIRA, 2012), somente as 

variáveis independentes com significância menor do que 0,05 devem ter uma contribuição 

significativa para o modelo testado. 
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Tabela 27. Análise da Regressão Logística com a variável dependente VTMCVajustM 

 

Fonte: o autor com SPSS Statistics 18 

 

As varíaveis TCCDCIPEI com exp.(B) de 2,610E18, TCCDCIPEE com exp.(B) 1,615E9, 

TCCDDEI com exp.(B) 1,615E9 e TCCDEIPCI com exp.(B) 4,216E27 fazem uma 

predição forte, uma vez que, segundo Field (2009, p. 226 apud VIEIRA, 2012), “o mais 

importante para a interpretação da regressão logística é o valor da exp.(B), que é um 

indicador da mudança nas probabilidades resultantes da mudança de uma unidade no 

previsor”. 

 

Outro ponto importante para a regressão logística é a análise de colinearidade para as 

variáveis independentes, pois, como bem destaca Field (2009, p. 257 apud VIEIRA, 2012) 

“a regressão logística é igualmente suscetível ao efeito da colinearidade, portanto, é 

essencial testar a colinearidade numa análise de regressão logística”.  

 

Além disso, é importante ressaltar que um valor de tolerância menor do que 0,1, 

provavelmente, pode ser uma indicação de algum problema sério de colinearidade e um 

valor do fator de inflação da variância (VIF) maior do que 10 é motivo de preocupação 

(FIELD, 2009 apud VIEIRA, 2012). Sendo assim, conforme Tabela 28, verifica-se que 

todas as variáveis têm um valor de tolerância bem menor do que 1,0 e VIF bem maior do 
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que 10, o que sinaliza que pode existir um problema de colinearidade nos dados coletados 

nesta survey.   

 

Tabela 28. Análise de Colinearidade da Regressão Logística 

Constructo Tolerância VIF Tolerância VIF

Competência Individual

TCCECI 0,006 170,731 0,006 170,731

TCCDCIPEI 0,002 450,818 0,002 450,818

TCCDCIPEE 0,006 165,288 0,006 165,288

Estrutura Interna

TCCDDEI 0,037 27,218 0,037 27,218

 TCCDEIPCI 0,005 216,611 0,005 216,611

TCCDEIPEE 0,007 139,787 0,007 139,787

Estrutura Externa

TCCDDEE 0,076 13,168 0,076 13,17

TCCDEEPCI 0,013 75,805 0,013 75,80

TCCDEEPEI 0,007 143,622 0,007 143,62

Varíavel Dependente

 VTTCC VTMCV

 

Fonte: o autor com SPSS Statistics 18 

 

Logo, pode-se dizer que as afirmativas formuladas tiveram seus dados parcialmente 

validados estatisticamente pela regressão logística, porém com sentido não totalmente 

comprobatório. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Finalizadas as aplicações das técnicas estatísticas elencadas anteriormente aos dados 

coletados durante esta survey faz-se necessário à apresentação de um sumário sintetizando 

o resultado de cada uma das afirmativas testadas, representadas pelas nove variáveis 

independentes associadas aos três respectivos constructos, junto à amostra de 140 empresas 

subsidiárias brasileiras de corporações multinacionais, mas que teve apenas nove 

respondentes. 

 

Tabela 29. Sumário dos Resultados obtidos na survey 

 

 

 

Fonte: o autor com SPSS Statistics 18 e Minitab® 16.2.2 

 

O resultado sumarizado para cada uma das afirmativas testadas, representadas pelas nove 

variáveis independentes associadas aos três respectivos constructos, na Tabela 29, tem 

como significado “não pode ser verificada” quando não há dados estatisticamente 

significativos e, desta forma, nada pode ser afirmado sobre as questões pesquisadas nesta 

survey. 

 

Na estatística descrita vê-se que apenas três variáveis se destacam. Começando com a  

TCCDEIPCI, uma vez que apresenta uma média de 4,10, além de uma moda igual a 4 (que 

equivale a expressão “concordo). Outra variável destacada é a TCCDEIPEE com a média 

de 4,00 e moda 4. Ambas anteriores pertencendo ao constructo Estrutura Interna. Já a 
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terceira e última que merece ser destacada é justamente a variável TCCDDEE (do 

constructo Estrutura Externa) que tem média de 4,20 e uma moda 5, ou seja, nesta 

afirmativa a maioria dos respondentes irá escolher justamente à expressão “concordo 

plenamente”.  

 

Pela análise da consistência interna (alfa de Cronbach) dos constructos, na realidade todas 

as variáveis tiveram um nível de confiabilidade consistente, mas merecem destaque as que 

conseguiram alcançar um nível de confiabilidade (alfa de Cronbach) acima de 0,8. 

Começando pelo constructo Competência Individual, tem-se a variável TCCDCIPEE com 

uma boa Confiabilidade (alfa de 0,806). As duas seguintes pertencem ao constructo 

Estrutura Interna e são elas, ambas de confiabilidade boa: TCCDDEI com alfa de 0,827 e a 

TCCDEIPEE aonde alfa chega a 0,803. Por último, do constructo Estrutura Externa, 

destacam-se as variáveis TCCDDEE com bom alfa de 0,816 e a TCCDEEPCI com boa 

confiabilidade (alfa de Cronbach = 0,833). 

 

Novamente durante a análise de correlação, todos os constructos apresentaram um 

coeficiente de correlação que pode ser classificado como positivo e consistente. Contudo, é 

melhor sinalizar apenas as variáveis que apresentaram melhor signifância. São elas, com 

significância de 0,01 (dupla cauda) e ambas do constructo Competência Individuais: 

TCCDCIPEI e TCCDCIPEE. Logo depois se têm, com significância de 0,05 (dupla cauda), 

as variáveis do constructo Estrutura Interna TCCDDEI e TCCDEIPCI, seguidas das 

variáveis TCCDEEPCI e TCCDEEPEI (constructo Estrutura Externa). 

 

Com a aplicação da Análise Fatorial Exploratória (AFE), como já destacado, não foi 

possível verificar, uma vez que não há dados estatisticamente significativos e, assim sendo 

nada pode ser afirmado sobre as questões pesquisadas nesta survey para esta técnica 

estatística em particular. 

 

Finalmente, para a técnica de regressão logística, temos seis variáveis que se destacam, 

mas, contudo, não podem ser confirmadas devido ao alerta da análise de colinearidade, que 

encontrou todas as variáveis com um valor de tolerância bem menor do que 1,0 e VIF bem 

maior do que 10, o que sinaliza que pode existir um problema de colinearidade nos dados 

coletados nesta survey. De qualquer forma, as variáveis destacáveis para o constructo 

Competência Interna são todas as três (TCCECI, TCCDCIPEI e TCCDCIPEE), para o 
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constructo Estrutura Interna, apenas a variável independente TCCDDEI e  TCCDEIPCI, e 

finalmente para o constructo Estrutura Externa temos apenas a variável TCCDDEE. 

 

Logo, as variáveis que mais se destacam no final de todas as análises anteriores são: 

 

1. TCCDCIPEE - Transferência / Conversão de Conhecimento das Competências 

Individuais para a Estrutura Externa (3ª variável do constructo Competência 

Individual); 

 

2. TCCDDEI - Transferência / Conversão de Conhecimento dentro da Estrutura 

Interna (1ª variável do constructo Estrutura Interna); 

 

3. TCCDEIPCI - Transferência / Conversão de Conhecimento da Estrutura Interna 

para as Competências Individuais (2ª variável do constructo Estrutura Interna); 

 

4.  TCCDDEE - Transferência / Conversão de Conhecimento dentro da Estrutura 

Externa (1ª variável do constructo Estrutura Interna). 

 

Por outro lado, as variáveis que menos se destacam são: 

 

1. TCCECI - Transferência / Conversão de Conhecimento entre as Competências 

Individuais (1ª variável do constructo Competência Individual); 

 

2. TCCDEEPEI - Transferência / Conversão de Conhecimento da Estrutura Externa 

para a Estrutura Interna (3ª. variável do constructo Estrutura Externa). 

 

Assim sendo, a única certeza que se pode ressaltar no final desta survey, pelo menos para a 

amostra dos dados (apenas nove respondentes) retirada do universo efetivamente 

pesquisado (somente 140 empresas e não as 565 iniciais), é que existe a maximização de 

criação de valor a partir dos fluxos de conhecimento em duas direções somente pelas 

transferências e conversões de conhecimento das Competências Individuais para a 

Estrutura Externa, dentro da Estrutura Interna, da Estrutura Interna para as Competências 

Individuais e dentro da Estrutura Externa. 
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5.1.  Limitações da pesquisa 

 

 

Esta survey enfrentou muitas limitações durante sua aplicação, a começar pela dificuldade 

de acesso aos endereços eletrônicos das empresas eleitas, que eram 565 no início, para a 

pesquisa deste trabalho. Mesmo depois de ter sucesso na identificação de pelo menos 203 

e-mails através dos contatos da rede profissional LinkedIn deste pesquisador, surgiram 

outras barreiras várias, como a repetição de várias empresas nesta segunda relação, 

reduzindo ainda mais o universo pesquisado para somente 140 empresas.   

 

Outros empecilhos relevantes foram: tempo total para a survey, incluindo Pré-teste (1ª e 2ª 

onda) e a 1ª e 2ª rodadas, inferior a 60 dias e em período de férias (Julho), contato com o 

respondente limitado a um site na intranet (Survey Monkey durante Pré-Teste e Google 

Drive durante pesquisa efetiva), declínio de vários respondentes por motivo de políticas 

corporativas globais de proteção às informações da empresa consideradas sigilosas, uma 

provável falta de entendimento de todas as questões propostas em cada constructo, quanto 

o pesquisado está familiarizado com o tema fluxo de conhecimento e o viés que pode 

ocasionar quando responde na escala que varia de: discordo plenamente a concordo 

plenamente. 

 

Como possíveis vieses nesta pesquisa, destacam-se duas características da amostra quanto 

aos aspectos das empresas: o setor em que a empresa atua e a sua idade (tempo de vida 

desde sua fundação). Pois como vimos na seção 4.1, quanto à classificação setorial, 

observou-se que a maior frequência de respondentes ficou para o setor de Autoindústria 

(30%) e, já para a idade das empresas na amostra, encontrou-se o maior percentual de 

respondentes (60 %) representado por empresas com mais de 50 anos de fundação.  

 

Logo, a influência da cultura da indústria automobilística deve ter sido refletida nos dados 

através de suas práticas logísticas colaborativas, que destacam o maior envolvimento na 

cadeia de suprimentos não só com fornecedores, mas também com clientes finais (ambos 

são fatores pertencentes ao constructo Estrutura Externa). Quanto à característica idade da 
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empresa, sabe-se que possui grande importância na literatura econômica, sendo 

frequentemente encontrada como medida de maturidade das empresas, histórico de sucesso 

empresarial ou, ainda, acumulação de conhecimento. 

 

 

5.2. Trabalhos Futuros 

 

 

Esta dissertação propicia oportunidade de estudos futuros quanto ao uso do fluxo de 

conhecimento pelas empresas que atuam no Brasil e seus impactos. Como alternativas para 

o objeto de estudo, pode-se citar a inclusão das chamadas variáveis moderadoras, como, 

por exemplo, o setor em que a empresa atua, ou a sua idade (tempo de vida desde sua 

fundação), ou sua nacionalidade. 

 

Outra oportunidade de pesquisa futura é justamente procurar abranger um número de 

empresas bem mais significativo do que as aqui efetivamente pesquisadas e dedicar um 

bom tempo (bem mais longo) para acompanhamento das respostas junto aos respondentes, 

visando obter um índice de resposta mais robusto e, automaticamente, gerar uma base de 

dados bem mais significativa que, por sua vez, irá melhorar de forma significativa a análise 

estatística e as predições e conclusões dela advindas. 

 

Vale também ressaltar uma observação feita por um dos respondentes do Pré-teste que 

colocou muito bem a questão do fluxo com clientes, fornecedores e demais stakeholders, 

onde o mesmo diz sentir muito mais um processo de transferência de conhecimentos entre 

cliente e a empresa dele, do que entre a empresa dele e fornecedores. Talvez isso se deva 

em decorrência do nível de maturidade da cadeia produtiva, que quanto mais se avança um 

Tier (2, 3, 4, etc.) menor ela fica. 

 

Tudo isso, para dizer que talvez fosse recomendável, num futuro trabalho, a criação de seis 

questões (duas para clientes, duas para fornecedores e duas para demais steakholders) para 

se pesquisar o constructo Estrutura Externa, e não somente duas questões incluindo os três 

(os clientes, os fornecedores e demais steakholders) como proposto nesta survey, apenas 

para evitar esta possível confusão (ou até mesmo viés) alertada por este respondente. 
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APÊNDICE B - ROTEIRO DE PERGUNTAS – Parte I 
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APÊNDICE B - ROTEIRO DE PERGUNTAS – Parte II 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO COMPLETO – Introdução 
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO COMPLETO – Parte I 
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO COMPLETO – Parte II – Item I 
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO COMPLETO – Parte II – Item II 
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO COMPLETO – Parte II – Item III 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO COMPLETO – Parte III 
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APÊNDICE D - Análise Fatorial Exploratória (AFE) – Parte I 
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APÊNDICE E - Análise de Regressão Logística da 2ª. Variável Dependente (VTMCV) 
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APÊNDICE E - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

 

 

 Prezado (a) Sr (a). Respondente, sou aluno Antonio Thomaz Pacheco Lessa Neto 

do curso de Pós-Graduação Stricto Sensu / PEPG Administração - Nível MESTRADO 

da Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP. 

O (A) Sr (a). está sendo convidado (a) a participar da pesquisa intitulada: 

“FLUXOS DE CONHECIMENTO EM SUBSIDIÁRIAS DE CORPORAÇÕES 

MULTINACIONAIS: UMA SURVEY DE EMPRESAS NO BRASIL” de minha autoria, 

orientada pelo Prof. Dr. Belmiro do Nascimento João docente da Faculdade de Economia, 

Administração, Contábeis e Atuariais da PUC-SP, curso de mestrado de Administração, 

departamento de Administração da PUC/SP. 

 

 A referida pesquisa tem como objetivo principal verificar se existe a criação de 

valor a partir dos fluxos de conhecimento em duas direções: pela transferência e 

conversão de conhecimento, entre as três famílias de ativos intangíveis (estrutura externa, 

estrutura interna e competência individual), tanto externo como interno na organização, e 

objetivos específicos: identificar o desenvolvimento de ativos de estrutura externa, de 

competência individual e de estrutura interna, incluindo ferramentas e processos de 

empresas (subsidiárias brasileiras de corporações multinacionais) listadas no levantamento 

da Revista EXAME - Maiores e Melhores do ano de 2012; identificar a transferência / 

conversão do conhecimento entre as diferentes estruturas (internas e externas) e os ativos 

de competência individual. Sendo que sua participação é muito importante e ela se daria da 

seguinte forma: 

1. Identificar qual a real contribuição dos fluxos de conhecimento para as 

organizações alcançarem vantagem competitiva sustentável. 

2. Verificar se existe a criação de valor a partir dos fluxos de conhecimento em duas 

direções: pela transferência e conversão de conhecimento entre as três famílias de 

ativos intangíveis (estrutura externa, estrutura interna e competência individual) 

tanto externo como interno na organização. 

3. Identificar o desenvolvimento de ativos de estrutura externa, de competência 

individual e de estrutura interna, incluindo ferramentas e processos de empresas 
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APÊNDICE E - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO (cont. 1) 

 

(subsidiárias brasileiras de corporações multinacionais) listadas no levantamento 

da Revista EXAME - Maiores e Melhores do ano de 2012. 

4. Identificar a transferência / conversão do conhecimento entre as diferentes 

estruturas (internas e externas) e os ativos de competência individual de empresas 

(subsidiárias brasileiras de corporações multinacionais) listadas no levantamento 

da Revista EXAME - Maiores e Melhores do ano de 2012. 

 

Conforme consta da Resolução CNS/MS nº 196/96 toda pesquisa em qualquer área 

do conhecimento envolvendo seres humanos, envolve riscos e desconfortos, contudo não 

identificamos em princípio maiores problemas e/ou riscos diretos que possam afetar os 

participantes desta pesquisa. 

 

 Vale relacionar, também, os benefícios esperados desta sua participação neste 

trabalho de pesquisa: livre acesso a todas as informações e não somente esclarecimentos 

adicionais sobre o estudo/pesquisa, mas também as consequências e resultados (positivo ou 

negativo) sobre o referido estudo/pesquisa, enfim tudo o que queira saber antes, durante e 

depois de sua participação. 

 

Informamos que o (a) senhor (a) não pagará nem será remunerado por sua 

participação. Garantimos, no entanto, que todas as despesas decorrentes da pesquisa serão 

ressarcidas, quando devidas e decorrentes especificamente de sua participação na pesquisa. 

 

Gostaríamos de esclarecer que sua participação é totalmente voluntária, podendo o 

(a) senhor (a): recusar-se a participar, ou mesmo desistir a qualquer momento sem que isto 

acarrete qualquer ônus ou prejuízo à sua pessoa. Informamos ainda que as informações 

serão utilizadas somente para os fins desta pesquisa e serão tratadas com o mais absoluto 

sigilo e confidencialidade, de modo a preservar a sua identidade. 

 

Estarei disponível para quaisquer esclarecimentos antes, durante e após a conclusão 

da pesquisa sobre a metodologia e outros assuntos a ela correlatos, podendo ser contatado 

através dos dados que seguem: 
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APÊNDICE E - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO (cont. 2) 

 

 

Pesquisador (a) – orientando (a) Comitê de Ética em Pesquisa
1
 

Antonio Thomaz Pacheco Lessa Neto 

Tel. (11) 3670-8513 (Pós ADM) 

Cel. (11) 99272-5139 

e-mail: tplessa@ig.com.br 

Comitê de Ética em Pesquisa da PUC/SP 

R. Ministro Godói, 969 – sala 63C 

05015-001 – Perdizes – São Paulo – SP 

Tel. (11) 3670-8466 

e-mail: cometica@pucsp.br 

 

 

 Você também poderá a qualquer tempo, com ou sem justificativa, retirar o seu 

consentimento de participação desta pesquisa sem qualquer ônus e/ou penalização. 

 

 Seus dados serão mantidos sob minha guarda e responsabilidade. 

 

A presente pesquisa poderá ter seus resultados publicados em revistas científicas, 

anais de congresso, etc., contudo, será garantido seu sigilo e anonimato, assim como 

realizada a troca de nomes e a omissão de dados que possam levar à sua efetiva 

identificação por parte dos que vierem a ter conhecimento destes estudos. 

                                                
1
 Esta pesquisa foi encaminhada para análise e revisão ética do Comitê de Ética em Pesquisa da PUC/SP – 

campus Monte Alegre, obtendo aprovação em xx/xx/xxxx sob o protocolo de pesquisa e parecer nº CAAE 

17788513.4.0000.5482. 

mailto:tplessa@ig.com.br
mailto:cometica@pucsp.br
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APÊNDICE F - DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO 

 

Declaração de consentimento 

Estou ciente de que minha privacidade será respeitada, ou seja, meu nome ou 

qualquer outro dado ou elemento que possa, de qualquer forma, me identificar será 

mantido em sigilo. 

  

Também fui informado de que posso me recusar a participar do estudo ou retirar 

meu consentimento a qualquer momento, sem precisar justificá-lo, e de que, por desejar 

sair da pesquisa, não sofrerei qualquer prejuízo. 

 

 É assegurada a assistência durante toda a pesquisa, bem como me é garantido o 

livre acesso a todas as informações e esclarecimentos adicionais sobre o estudo e suas 

consequências; enfim, tudo o que eu queira saber antes, durante e depois da minha 

participação. 

 

 Enfim, tendo sido orientado quanto ao teor de tudo o que aqui é mencionado e 

compreendido sobre a natureza e o objetivo do referido estudo, manifesto meu livre 

consentimento em participar, estando totalmente ciente de que não há nenhum valor 

econômico a receber ou a pagar por minha participação. 

 

 

Por estar assim ciente, 

 

 

 

Autor da pesquisa 

 

Antonio Thomaz Pacheco Lessa Neto 

Respondente 

 

__________________________________ 
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APÊNDICE G - MODELO DE MENSAGEM ELETRÔNICA PARA A FASE DE PRÉ-

TESTE DA SURVEY 

 

Convite para PRÉ-TESTE do QUESTIONÁRIO de PESQUISA ACADÊMICA MESTRADO PUC-SP  

 

Gostaria de pedir sua ajuda como um dos quatro primeiros avaliadores, que eu mesmo tratei de eleger, 

das questões contidas neste questionário (Partes I e II), ainda considerado como pré-teste, antes de enviá-

lo em definitivo para demais respondentes da minha base disponível de aproximadamente 350 e-mails. 

 

O título da minha pesquisa é: FLUXOS DE CONHECIMENTO EM SUBSIDIÁRIAS DE 

CORPORAÇÕES MULTINACIONAIS: UMA SURVEY DE EMPRESAS NO BRASIL  

 

Antes de iniciar, solicito sua leitura do arquivo anexo (páginas 1 e 2) chamado TCLE - TERMO DE 

CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO. 

  

Segue anexo também, para melhor entendimento tanto do propósito quanto do conteúdo, 2 (dois) 

arquivos .PDF contendo respectivamente o Protocolo de Survey e o Roteiro de Perguntas da Survey. 

 

Para facilitar, este questionário já foi criado no próprio aplicativo gratuito de pesquisa denominado 

SURVEY MONKEY. Contudo, justamente por estar usando a opção gratuita, temos uma limitação de 

apenas 10 questões por questionário. Logo, fui obrigado a criar 2 (dois) questionários separados que serão 

acessados diretamente pelos 2 (dois) links distintos disponibilizados a seguir: 

 

Fluxos de CONHECIMENTO_Survey de Empresas no Brasil - Parte I=> 

Link:http://pt.surveymonkey.com/s/MBSP5K9  

 

Nota: esta Parte I contém um CONVITE, seguido de 3 (três) questões para obter detalhes da empresa do 

entrevistado, como: Tipo, Idade e Setor. Finalizando com um detalhamento teórico prévio para ajudar na 

resposta de mais 2 (duas) questões 

 

Fluxos de CONHECIMENTO_Survey de Empresas no Brasil - Parte II=> Link: 

http://pt.surveymonkey.com/s/MBQBH8L  

 

Nota: esta Parte II também contém um CONVITE, seguido de 9 (nove) questões, agrupadas 3 (três) a 3 

(três), cada grupo de 3 (três) com um detalhamento teórico prévio para ajudar na resposta. 

 

Basta clicar em cada um deles separadamente (ou copiar e colar numa nova guia da web) para que possa 

visualizar diretamente as questões abordadas nesta pesquisa em particular. 

 

  
 

http://pt.surveymonkey.com/s/MBSP5K9
http://pt.surveymonkey.com/s/MBQBH8L
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APÊNDICE G - MODELO DE MENSAGEM ELETRÔNICA PARA A FASE DE 

PRÉ-TESTE DA SURVEY (cont.) 

 

Depois de responder todas as questões de ambas as Partes (I e II), favor ler também a Declaração de 

consentimento (apenas a página 3 do TCLE), preencher seu nome no campo denominado Respondente 

(como sujeito participante da pesquisa), rubricar, datar e devolver somente esta página escaneada para 

arquivo junto ao projeto de pesquisa, conforme determinação do Comitê de Ética em Pesquisa da 

PUC/SP. 

  

Qualquer dúvida basta entrar em contato por e-mail e/ou telefone. Fique à vontade para criticar e/ou 

sugerir melhorias na apresentação/conteúdo do texto das questões/afirmativas.  

 

Antecipadamente agradeço sua atenção e paciência por disponibilizar seu tempo para não só para avaliar 

criticamente, mas também responder sinceramente este questionário pré-teste de minha pesquisa de 

dissertação. 

 

 

Sds/Abs,  

 

Thomaz Lessa 

 

cel.: (11) 99272-5139 
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APÊNDICE H - MODELO DE MENSAGEM ELETRÔNICA PARA A 1ª. RODADA 

DA SURVEY 

 

Convite QUESTIONÁRIO de PESQUISA ACADÊMICA MESTRADO ADM PUC-SP / 1a. 

RODADA - 1o. ENVIO 

Prezado (a) Sr (a)., sou aluno Antonio Thomaz Pacheco Lessa Neto do curso de Pós-Graduação 

Stricto Sensu / PEPG Administração - Nível MESTRADO da Faculdade de Economia, 

Administração, Contábeis e Atuariais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP. 

O (A) senhor (a) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa intitulada: “FLUXOS DE 

CONHECIMENTO EM SUBSIDIÁRIAS DE CORPORAÇÕES MULTINACIONAIS NO 

BRASIL: UMA SURVEY DE EMPRESAS NO BRASIL” de minha autoria, orientada pelo Prof. 

Dr. Belmiro do Nascimento João docente da Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e 

Atuariais da PUC-SP, curso de mestrado de Administração, departamento de Administração 

da PUC/SP. 

Links com mais detalhes de minha vida profissional: br.linkedin.com/in/thomazlessa/    e 

acadêmica: http://lattes.cnpq.br/9542708674589428    

Orientador: Belmiro do Nascimento João - vida acadêmica: http://lattes.cnpq.br/5455434263444485     e 

profissional: br.linkedin.com/in/belmiro/    

Depois de responder todas as 14 questões constantes das Partes I (3 questões), II (9 questões) e III 

(2 questões), favor ler também a Declaração de consentimento (apenas a página 3 do TCLE), 

preencher seu nome no campo denominado Respondente (como sujeito participante da pesquisa), 

rubricar, datar e devolver somente esta página escaneada para arquivo junto ao projeto de pesquisa, 

conforme determinação do Comitê de Ética em Pesquisa da PUC/SP. 

Qualquer dúvida basta entrar em contato por e-mail e/ou telefone. 

Antecipadamente já agradeço a atenção de todos e o tempo disponibilizado para responderem este 

breve questionário de apenas 14 questões (anexo também Roteiro de Perguntas).  

Sds/Abs, Thomaz Lessa 

cel.: (11) 99272-5139 

http://br.linkedin.com/in/thomazlessa/
http://lattes.cnpq.br/9542708674589428
http://lattes.cnpq.br/5455434263444485
http://br.linkedin.com/in/belmiro/
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APÊNDICE I - MODELO DE MENSAGEM ELETRÔNICA PARA A 2ª. RODADA DA 

SURVEY 

 

Convite QUESTIONÁRIO de PESQUISA ACADÊMICA MESTRADO ADM PUC-SP / 2a. 

RODADA - 2o. ENVIO - U R G E N T E !!  

Prezado(a) Sr(a)., sou aluno Antonio Thomaz Pacheco Lessa Neto do curso de Pós-Graduação 

Stricto Sensu / PEPG Administração - Nível MESTRADO da Faculdade de Economia, 

Administração, Contábeis e Atuariais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP. 

O(A) senhor(a) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa intitulada: “FLUXOS DE 

CONHECIMENTO EM SUBSIDIÁRIAS DE CORPORAÇÕES MULTINACIONAIS NO 

BRASIL: UMA SURVEY DE EMPRESAS NO BRASIL” de minha autoria, orientada pelo Prof. 

Dr. Belmiro do Nascimento João docente da Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e 

Atuariais da PUC-SP, curso de mestrado de Administração, departamento de Administração 

da PUC/SP. 

Links com mais detalhes de minha vida profissional: br.linkedin.com/in/thomazlessa/    e 

acadêmica: http://lattes.cnpq.br/9542708674589428    

Orientador: Belmiro do Nascimento João – vida acadêmica: http://lattes.cnpq.br/5455434263444485     e 

profissional: br.linkedin.com/in/belmiro/   

Link disponível para acesso ao GOOGLE DOCS onde encontra-se o referido QUESTIONÁRIO: 

 https://docs.google.com/forms/d/1HeVHqqE_BNxUD4Q3iedMAuV2d2o8WTh8Ft0YI1GilH

E/viewform     

Depois de responder todas as 14 questões constantes das Partes I (3 questões), II (9 questões) e III 

(2 questões), favor ler também a Declaração de consentimento (apenas a página 3 do TCLE), 

preencher seu nome no campo denominado Respondente (como sujeito participante da pesquisa), 

rubricar, datar e devolver somente esta página escaneada para arquivo junto ao projeto de pesquisa, 

conforme determinação do Comitê de Ética em Pesquisa da PUC/SP. 

Qualquer dúvida basta entrar em contato por e-mail e/ou telefone. 

Antecipadamente já agradeço a atenção de todos e o tempo disponibilizado para responderem este 

breve questionário de apenas 14 questões (anexo também Roteiro de Perguntas).  

Sds/Abs, Thomaz Lessa / cel.: (11) 99272-5139 

http://br.linkedin.com/in/thomazlessa/
http://lattes.cnpq.br/9542708674589428
http://lattes.cnpq.br/5455434263444485
http://br.linkedin.com/in/belmiro/
https://docs.google.com/forms/d/1HeVHqqE_BNxUD4Q3iedMAuV2d2o8WTh8Ft0YI1GilHE/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1HeVHqqE_BNxUD4Q3iedMAuV2d2o8WTh8Ft0YI1GilHE/viewform
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APÊNDICE J - PLANILHA CONSOLIDADA COM RESPOSTAS DA SURVEY  

 


