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3. Importância da gestão do conhecimento e o Capital

intelectual para o empreendedorismo inovador.

3.1 Alfabetização informacional. O capital

intelectual e a criação de valor para a

inovação.

3.2 A Inteligência Empresarial. SIGIEM. O projeto

como ferramenta da gestão de inovação e os

negócios.

3.3Inovar na gestão de pessoas . O potencial da

inovação organizacional.

3.4 Exercício prático. Desenvolver com as metas e ações

empreendedoras estabelecidas uma proposta de negócio

inovador.
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O empreendedorismo é a maneira diferenciada de utilização de

recursos aliados à criatividade para a redução de custos,

maximização de resultados e obtenção de vantagem competitiva

aliada à otimização dos processos organizacionais.

Segundo DOLABELA (2008), p.23, "O empreendedor é alguém

que sonha e busca transformar seu sonho em realidade". O

empreendedor é um agente de mudanças muito importante no

desenvolvimento da sociedade atuando de forma inovadora,

dinâmica e buscando a auto realização.

O sucesso de um empreendedor está diretamente ligado ao

conhecimento e forma de domínio de ferramentas de

gerenciamento da organização e tecnológicos, adquiridos por

meio de aprendizado e desenvolvimento de habilidades e

atitudes.
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A liderança e os empreendedores internos precisarão

cultivar habilidades de comunicação, de forma a inspirar

outras pessoas, a inovação necessita de pessoas de partes

diferentes do negócio, e até mesmo de fora dele, que as

especialidades ‘intelectual organizacional com o acréscimo

de seus participantes por meio de suas experiências e

vivências, permitindo aos participantes dessas redes de

conhecimento divulgar suas ideias, transmitirem seus

conhecimentos e ideias, com o compartilhamento entre seus

membros. Conhecimentos em Rede.
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Conhecimento-Empreendedorismo-Inovação.

3.1 Alfabetização informacional. O Capital intelectual e a 

criação de valor para a inovação.

O capital intelectual engloba conhecimentos adquiridos e

acumulados de uma organização, ou seja, os conhecimentos

acumulados de uma empresa inerentes a pessoas, projetos,

patentes, sistemas, metodologias e a interatividade do ativo

humano para com a missão da empresa.

Chiavenato (2004) Capital intelectual é a soma de tudo o que

você sabe. Em termos organizacionais, o maior patrimônio de

uma organização é algo que entra e sai pelas suas portas

todos os dias, ou seja, são os conhecimentos que as pessoas

trazem em suas mentes – seja sobre produtos, serviços,

clientes, processos, técnicas, etc.
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Alfabetização Informacional:

Alfabetização Informacional,

entendido, a priori, como

capacidade de acesso à

Informação e respectiva gestão

funcional. Este enfoque tenta

definir este conceito, discutindo o

contexto da sociedade da

informação, a evolução do

conceito de alfabetização e a

introdução das tecnologias da

informação e da comunicação em

a inovação e inteligência

empresarial.
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Para o desenvolvimento do aprendizado em equipe existem

ferramentas aliadas a novas tecnologias, que facilitam e

viabilizam, por meio de interação, a disseminação do capital

intelectual organizacional com o acréscimo de seus

participantes por meio de suas experiências e vivências,

permitindo aos participantes dessas redes de conhecimento

divulgar suas ideias, transmitirem seus conhecimentos e

ideias, com o compartilhamento entre seus membros.
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A origem do Capital Intelectual surgiu com a Sociedade do

Conhecimento, caracterizadas por uma série de mudanças e

transformações.

Peter Drucker (1996), em seus trabalhos científicos analisou

o poder da informação como originária de ações de sucesso,

essenciais a criação e permanência das organizações no

mercado. Quanto mais cedo obtivermos informações

antecipadas, maiores serão as chances de criar, planejar,

controlar, solucionar ou oportunizar o momento.

Stewart (1998), afirma que o Capital Intelectual constitui a

matéria intelectual - conhecimento, informação, propriedade

intelectual, experiência que pode ser utilizada para gerar

riqueza.
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A Competência Corporativa é um conjunto de ações e

tecnologias essenciais de difícil imitação por parte dos

concorrentes e necessárias para execução dos objetivos

estratégicos.

A competência humana são conhecimentos, habilidades e

atitudes requeridos pelos diferentes níveis de gestão para

atingir os objetivos específicos de cada função

(comprometimento).

Uma pessoa competente tem conhecimento adquirido por

experiências práticas e teorias, habilidades imprescindíveis

ao seu cargo ou função, como: capacidade de síntese, visão

sistêmica, raciocínio lógico e analítico e atitudes

(comportamento). A ética nunca foi tão essencial nas

relações profissionais quanto agora. As empresas esperam

dos seus colaboradores respeito as suas normas e

relacionamento cordial para com todos, favorecendo o clima

organizacional.



Cooperar para competir???

Como avançar a inteligencia empresarial 
em inovação?

•Alfabetização

•Informações

•Conhecimento

•Cooperação

•Competição
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¿O QUE É O ALFIN?

¿O QUE É O ALFIN?

Alfabetização de informação é a capacidade dos indivíduos

para:

-Reconhecer suas necessidades de informação.

-Localizar e avaliar a qualidade das informações.

-Armazenar e recuperar informações.

-Fazer uso eficaz e ético da informação e aplicar

informações.

-Para criar e comunicar conhecimentos e inovar.

Proclamação de Alexandria, de 2005, aprovado pelo

programa de informação, para Todos (IFAP) de la UNESCO.

Conhecimento-Empreendedorismo-Inovação.
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Por que Alfabetização Informacional no século XXI?

Conhecimento-Empreendedorismo-Inovação.

A nova sociedade, e particularmente os empreendedores que

pretende inovar, necessita ensinar a usar a informação que é

o objetivo da Alfabetização Informacional (Ai ou ALFIN):

formar nos cidadãos conhecimentos, habilidades e valores

necessários para o acesso, uso e comunicar informações em

qualquer de suas formas, para fins de estudo, pesquisa ou

no exercício da profissão, assim como para sua superação

cultural e para EMPREENDER E INOVAR.

Envolve mudança de mentalidade!!!!!!!!!!!!!!



A Inteligência Empresarial pode ser definida como a

capacidade de uma organização em capturar, selecionar,

analisar e gerenciar as informações relevantes para a gestão

do negócio.

O conceito de Inteligência Empresarial parte do princípio que

não basta uma empresa investir em bons sistemas de

informação para alcançar uma gestão bem sucedida.

É fundamental que a empresa desenvolva a capacidade para

utilizar adequadamente as informações geradas por estes

sistemas, a fim de agregar valor ao negócio. Introdução ao BI

Business intelligence O que é, para que serve e como é

aplicado.wmv

Conhecimento-Empreendedorismo-Inovação.
3.2 A Inteligência Empresarial. SIGIEM. O projeto como

ferramenta da gestão de inovação e os negócios.

Introdução ao BI   Business intelligence O que é, para que serve e como é aplicado.wmv


Atualmente as organizações se encontram em um ambiente

onde a competição é cada vez mais baseada na capacidade de

transformar informação em Conhecimento e Conhecimento em

decisões e ações de negócio.

O valor dos produtos depende, cada vez mais, do percentual de

inovação, tecnologia e inteligência a eles incorporados e que os

diferenciam dos concorrentes.

Estar à frente nesse cenário é o grande desafio para empresas

EMPREENDEDORAS de qualquer porte.

Conhecimento-Empreendedorismo-Inovação.



Objetivos da Inteligência Empresarial:

-Inovar e criar conhecimento

-Reduzir riscos na tomada de decisão e evitar surpresas

-Direcionar, assertivamente, os planos de negócio e a

implementação de ações

-Criar oportunidades de negócios

-Apoiar o desenvolvimento de produtos/serviços com uma base

de informação confiável, eficiente e ágil

-Monitorar analisar e prever questões relacionadas ao “coração”

do negócio

-Gerar valor aos negócios

Conhecimento-Empreendedorismo-Inovação.



De  Inteligência empresarial a  Inovação:
EXEMPLO DE INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL , 
Projeto Sistema de gestão para a Inteligência 

Empresarial

Dados

Informações

relevantes

Conhecimento

Empreendedorismo

Inovador

INTELIGÊNCIA 

EMPRESARIAL

INCORPORAÇÂO 

DE VALOR 

AGREGADO

SIGIEM
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O QUE É SIGIEM?
O projeto Sistema Gestão de Inteligência Empresarial :SIGIEM

é um Sistema de Información com valor agregado que

transforma os dados brutos em conhecimento e do suporte

para tomada de decisões estratégicas da á gerencia de

empresa e sua comunicação efetiva aos colaboradores,

clientes, parceiros para aprimoramento das boas practicas no

desempenho competitivo e nos negocios da empresa, a

formação de seus recursos humanos e a inovação sustentável

em suas tecnologias, produtos e processos com qualidade.



Conhecimento-Empreendedorismo-Inovação.
OBJETIVO GERAL SIGIEM

Caracterizar as empresas para identificar as necessidades de 

Inteligência Empresarial e contribuir a atingir os resultados das vendas 
planejadas com sucesso.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE SIGIEM
1. Desehnar o Sistema Gestão de Inteligência Empresarial (SIGIEM ) para implantar a

Inteligência competitiva e impactar mais rapidamente no desempenho produtivo da

empresa e suas resultados econômicos sustentável com a execução de projetos de

pesquisas e desenvolvendo a vigilância tecnológica conforme as necessidades da

empresa empreendedora.

2. Determinar os fluxos dos processos da empresa que permitam o acesso à

informação como forma de melhorar a gestão de os negócios e o Marketing Relacional

da empresa e sua relacionamento con suas clientes através do uso das Tecnologias

da Informação (TI).

3. Implantar el Sistema de Gestão de Informação, como parte do SIGIEM para refere-

se ao processo de coleta, organização, análise, compartilhamento e monitoramento de

informações que oferecem suporte a gestão de negócios da empresa.

4. Implementar o ERP SIGIEM e a Gestão do Conhecimento para executar como um

só projeto a ser implementado para melhorar a eficácia e eficiência dos negócios e

satisfação dos clientes.
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TERMO DO ABERTURA DO PROJETO SIGIEM. Exemplo.
PROJETO INTELIGÊNCIA EMPRESARIAL. ACS .SIGIEM24-10-2014.pptx

PROJETO INTELIGÊNCIA EMPRESARIAL. ACS .SIGIEM24-10-2014.pptx
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Conhecimento, inovação e empreendedorismo formam,

assim, um tripé indissociável para o sucesso das

organizações na nova Economia. A esta sinergia entre

Conhecimento, Inovação e Empreendimento damos o nome

de Inteligência Empresarial.



Conhecimento-Empreendedorismo-Inovação.

Gerir pessoas é administrar complexidade. O ser humano é o

ativo que exige maior atenção por parte das organizações,

visto que são mutáveis e tem aspirações diversas, a

interdependência do emocional e o físico.

O gestor de RH tem por obrigação analisar os cargos e suas

respectivas funções para traçar o perfil adequado, norteando o

recrutamento e seleção.

Gerir pessoas é maximizar os recursos das instituições,

aderindo a missão e visão, respeitando e cumprindo metas.

3.3 Inovação na gestão de pessoas. O potencial da Inovação 

organizacional. Aprendizagem Organizacional e Gestão do Conhecimento.wmv

Aprendizagem Organizacional e Gestão do Conhecimento.wmv


As pessoas são o ativo mais precioso
das organizações. Por esta razão, a
gestão de pessoas dedicadas à inovação
nas empresas parece carregar uma
importância especial. O fato de que
uma parte importante dos problemas,
soluções, práticas e desafios da gestão
da inovação pode ser formulada em
termos de pessoas ressalta a
importância delas.

Retornando

aos 

CONCEITOS

Conhecimento-Empreendedorismo-Inovação.
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Alguns exemplos e adjetivos que diferem, competência, 

habilidade e atitudes:

Competência

a) Noções técnicas

b) Experiência na área de atuação

c) Empreendedorismo

d) Técnicas de comunicação, vendas, informática, etc.

Habilidades

a) Liderar

b) Gerenciar conflito

c) Comunicação

d) Poder da oratória

e) Poder de síntese

Atitudes

a) empatia                                    d)concentração

b) bom- humor                             e) boa memória, etc.

c) criatividade



Que é necessário ter em conta para desenvolver uma 
adequada estratégia de INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL ?
Prioridades identificadas para o desenvolvimento econômico
social sustentável dos negócios.

A Demanda Tecnológica ou banco de problemas dos clientes e
setores estratégicos.

A Oferta Tecnológica dos Centros de Investigação, Universidades
e outros no meio interno e externo.

Fontes de Financiamento interna e externas.

Adequado trabalho por projetos.

Informação de Mercado, fontes de financiamento, concorrência,
Inteligência competitiva , e seu uso para a comunicação.

Capital intelectual competente.
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Não podemos seguir fazendo o mesmo e pedir resultados

diferentes.

Cada vez a maior competência............

No mundo de hoje todas as empresas inovam. O dilema é

aumentar a capacidade de inovação, fazendo mais rápido.

Como?????

Conhecimento-Empreendedorismo-Inovação.



Inovação organizacional
Estas condições dão-se em tua organização?

Que achas que podes melhorar ou desenvolver?

Fomentam-se e aproveitam as ideias e os pontos de vista

diferentes que ajudam a melhorar.

Têm mecanismos claros para saber que passa o mercado

e planificar necessidades futuras.

O capital humano tem suficiente informação, autonomia e

capacidade de decisão.

Correm-se riscos calculados com o objetivo de melhorar,

assumindo a possibilidade de equivocar-se.

Informa-se frequentemente sobre as mudanças do meio.

Conhecimento-Empreendedorismo-Inovação.



Necessidades de Capacidades 
organizacionais da empresa atual?

• Flexibilidade.  Habilidade  para responder às mudanças e incerteza do 
meio e tomar em consideração a natureza e os efeitos dos fatores 
internos e externos. INOVAÇÕES ORGANIZACIONAIS .

• Simplicidade.  Aliviar estruturalmente as organizações. 

• Integração. A criação e atuação com filiais próprias no exterior é uma 
opção arriscada e complexa que compromete maiores volumes de 
recursos e capacidade organizativa para estar integrados baixo os 
mesmos valores e filosofia corporativa 

• Conhecimento. A gestão do conhecimento tem sido, sem dúvida, a 
variável estratégica que com mais força tem irrompido nos últimos 
anos.
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Inovação organizacional:

Introdução de mudanças

criadas pela gerência que

são novas para a

organização.

Conhecimento-Empreendedorismo-Inovação.



As inovações organizacionais em práticas
de negócio compreendem novos métodos
para a organização de rotinas e procedimentos
para a condução do trabalho. Isso inclui, por
exemplo, o desenvolvimento de novas
práticas para melhorar o compartilhamento

do aprendizado e do conhecimento. Um exemplo
é a introdução de práticas para a codificação

do conhecimento, pelo estabelecimento de
bancos de dados com as melhores práticas .

Retornando 

aos 

CONCEITOS

Conhecimento-Empreendedorismo-Inovação.

A Gestão do Conhecimento é um canal de
compartilhamento, disseminação e
distribuição de informações corporativas
entre os membros de sua equipe.

Aumentará a velocidade, a segurança e a
organização no fluxo de informação e
conhecimento dentro da sua empresa,
proporcionando maior eficiência dos
negócios, colaboradores e satisfação dos
clientes.



A estratégia da EMPRESA é quem deve
dar o sentido da inovação e fornecer uma
linha central para expressar uma vontade
do fundamento da empresa .

As novas formas de organização, levam
consigo uma revolução cultural porque as
pessoas devem aprender a viver com a
mudança e perder sua aversão pelo risco.
A flexibilidade de uma estrutura
empresarial manifesta-se em sua
capacidade de adaptação, de forma
permanente, às mudanças.

CONCEITOS

Retornando

aos
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PROBLEMA: COMO ATUALIZAR A ESTRATÉGIA PARA A 
INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL EM  UMA EMPRESA  

EMPREENDEDORA 

DECISÕES

RISCOSINCERTEZA

MUDANÇAS DOS ARREDORES

COERÊNCIA

INTEGRAÇÃO

MONITORAÇÃO 

Há necessidade 
urgente de   
inovações 

organizacionais 
para gerenciar a 

empresa de 
forma integrada 

e coerente.

Ano 2017

Conhecimento-Empreendedorismo-Inovação.



ESTRATEGIA PARA A INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL

FASE I

Identificação de 
oportunidades para a 

inovação organizacional 
em relação aos 

objetivos e desafios 
aprovados para 2016

Estudo organizacional
FASE II

Mudanças que 
impactam em: 

estrutura . Mudanças 
na distribuição das 

instalações e meios de 
trabalho, priorizando a 

produção para 
estimular um melhor 

ambiente de trabalho.

Preparação e design

FASE III

Ações corretivas em estudo 
por sucessivas inovações em 

correspondência com as 
necessidades identificadas 

pelos clientes e 
colaboradores ,mercado e 
aumento da eficiência no 
atendimento ao cliente

Implantação
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Sucessos 2017

Lucro e alto 
Reconhecimento

Social , resultado da 
Inovação

organizacional

Satisfação
do

Cliente

CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Coerência
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RESUMO

As novas formas de organização, levam
consigo uma revolução cultural porque as
pessoas devem aprender a viver com a
mudança e perder sua aversão pelo risco. A
flexibilidade de uma estrutura empresarial
manifesta-se em sua capacidade de
adaptação, de forma permanente, às
mudanças e as Inovações organizacionais.
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Exercício 3

Desenvolver com as metas e ações empreendedoras

estabelecidas uma proposta de negócio inovador.

MUITO OBRIGADA!

PERGUNTAS E SUGESTÕES PARA TROCAR IDEIAS 


