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RESUMO 
 
 

O presente trabalho demonstra a importância do conhecimento para o 
processo de inovação, bem como a necessidade das empresas focarem na 
questão da obtenção e transferência de conhecimento que possa alimentar o 
processo de inovação. Com a crescente evolução dos sistemas de informação, 
cada vez mais as empresas tem investido em sofisticados softwares de gestão, 
como tecnologias de EDI (intercâmbio eletrônico de dados), sistemas em 
ambiente web (rede mundial) e sofisticados bancos de dados demandando 
equipamentos de alta capacidade e tecnologia. Com isso, se faz necessária a 
adoção de normas de Segurança da Informação como uma das formas de 
garantir a continuidade do negócio e integridade de todas as informações 
armazenadas em seus bancos de dados, nos seus aspectos físicos, lógicos e 
humanos, bem como a regulação dos acessos às informações, definindo quem 
irá acessar, onde e quando. Entretanto, apesar de assegurar a integridade e 
disponibilidade das informações, a gestão da segurança da informação de 
certa maneira pode acabar restringindo ou dificultando os acessos as 
informações muitas das vezes importantes para a obtenção e transferência de 
conhecimento necessário ao desenvolvimento de inovações. Assim, a pesquisa 
teve como objetivo descrever como os processos de segurança da informação 
da empresa INPA influenciaram a obtenção de conhecimento para duas 
inovações em processo fabril decorrentes da incorporação da prensa Speed 
Size no processo fabril e da obtenção da certificação FSC - Forest Stewardship 
Council. O estudo foi conduzido por meio de uma pesquisa de campo de 
finalidade descritiva com utilização de entrevistas, narrativas, observação direta 
e análise temática para tratamento e analise dos resultados. Verificou-se a 
presença de 5 instrumentos de segurança física e lógica: “Confidencialidade”, 
“Controle geral de proteção”, “Antivírus”, “Backups” e “Instrumentos de 
segurança para instalações”. Os resultados da análise temática das narrativas 
do desenvolvimento das inovações sugerem que os instrumentos acima 
mencionados não interferiram de forma negativa na obtenção de 
conhecimento. Verificou-se também que os formatos de obtenção de 
conhecimento que contribuíram para as inovações foram: “Tecnologias 
embutidas em máquinas, equipamentos e softwares”, “Consultorias 
especializadas” e “Programas de qualidade, treinamento de recursos humanos 
e aprendizado organizacional cumulativo”. Como bloqueio à obtenção de 
conhecimento foi identificado apenas a “falta de capacidade de absorção”, que 
se caracteriza como um bloqueio genérico à transferência de conhecimento e 
não ligado à gestão de segurança de informação propriamente dita. 

 
 

Palavras - Chave 
Segurança da Informação. Inovação. Obtenção de Conhecimento. 
Transferência de Conhecimento. 

 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 

This work demonstrates the importance of knowledge for the innovation 
process and the need for companies to focus on the issue of collection and 
transfer of knowledge that can feed the innovation process. With the increasing 
development of information systems, more and more companies have invested 
in sophisticated software management technologies like EDI (Electronic Data 
Interchange) systems in a web environment (World Wide Web) and databases 
requiring sophisticated equipment high capacity and technology. Thus, it is 
necessary to adopt standards for Information Security as a way of ensuring 
business continuity and integrity of all information stored in their databases, in 
terms of physical, technological and human resources, as well as regulating of 
access to information, defining who will access, where and when. However, 
despite assuring the integrity and availability of information, management of 
information security in a way can end up restricting or hindering access 
information often important for the collection and transfer of knowledge needed 
to develop innovations. Therefore, the research aimed to describe how the 
processes of information security of the company INPA influenced the 
acquisition of knowledge for two innovations in the manufacturing process 
resulting from the incorporation of the machine Speed Size in the manufacturing 
process and attainment of the certification seal by FSC - Forest Stewardship 
Council. The study was conducted through a field survey for descriptive 
purposes with the use of interviews, narratives, direct observation and thematic 
analysis for treatment and analysis of results. It was observed the presence of 
five instruments of physical and logical security: "Confidentiality", "General 
Protection Control", "Antivirus", "Backups" and "Instrument for Facilities 
Security" The results of the thematic analysis of narratives of the development 
of innovations suggest that the instruments mentioned above did not interfere 
negatively in obtaining knowledge. It was also noted that the formats of 
obtaining knowledge that contributed to the innovations were "Embedded 
Technology in Machinery, Equipment and Software", "Specialized 
Consultancies" and "Quality Programs, Training of Human Resources and 
Cumulative Organizational Learning". As a blockage to the acquisition of 
knowledge was only identified the "Lack of Absorptive Capacity," which is 
characterized as a generic blockage to the transfer of knowledge and not 
connected to the management of information security itself. 
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Information Security. Innovation. Obtaining Knowledge. Knowledge Transfer. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O processo de globalização tem estimulado um aumento da competitividade 

de tal magnitude que inovar tornou-se não apenas questão de opção, mas de 

sobrevivência. O atual cenário competitivo não só exerce pressão sobre as 

empresas para introduzir inovações como também para produzi-las mais depressa 

que a concorrência. (TIDD et al, 2001). 

 

Tigre (2006) menciona que.a inovação é essencial para aumentar a 

produtividade e a competitividade das organizações, assim como para impulsionar o 

desenvolvimento econômico de regiões e países. O desenvolvimento não deriva de 

um mero crescimento das atividades econômicas existentes, mas reside 

fundamentalmente em um processo qualitativo de transformação da estrutura 

produtiva no sentido de incorporar novos produtos e processos e agregar valor à 

produção por meio da intensificação do uso da informação e do conhecimento. 

 

Assim torna-se imperativo que as empresas se organizem para buscar fontes 

de competitividade baseadas nos critérios de relação custo - eficiência, de 

qualidade, de variedade e de capacidade de resposta às mudanças ambientais. 

 

Neste sentido, Coutinho e Ferraz (1994) destacam a importância da inovação 

para a competitividade. Ribault et al. (1995) concluem que a competitividade é, por 

essência, a concretização dos esforços de inovação da empresa, quer estes 

esforços incidam sobre o produto, processos ou a sua gestão. 

 
Basicamente as inovações são divididas em dois tipos, inovações em 

produtos ou processos. Esses dois tipos podem ser classificados, em termos de 

grau de novidade, em incremental ou radical. como incremental ou radical. Segundo 

Tigre (2006), o conceito de inovação refere-se às mudanças radicais ou 

incrementais, aplicadas em produtos ou processos com efetiva aplicação comercial. 

O termo incremental e radical se refere ao grau de diferenciação atribuído às 

inovações em relação ao que já existia antes, ou seja, o produto em sua versão 

anterior. 
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Inovação incremental pode ser entendida como a melhoria ou modernização 

de um produto ou processo já existente. Já inovação radical é a invenção - criação 

de alguma coisa nova no mundo, rompendo com os métodos e tecnologias já 

existentes.  

 

Seguindo a linha de pensamento de Schumpeter (1934, 1942), outros autores 

como, Tidd, Bessant e Pavit (2001), consideram a inovação como fator essencial 

para a competitividade das firmas e nações. Ao enfatizarem importância do 

conhecimento para o processo de inovação, os autores apontam para a necessidade 

das empresas focarem na questão da obtenção e transferência de conhecimento 

que possa alimentar o processo de inovação. 

 

Segundo alguns estudiosos do tema, como (LASTRES e CASSIOLATO, 

2005; TIDD et al, 2001; TIGRE, 2006), qualquer tentativa de promover a inovação 

em uma organização passa pela necessidade de fomentar a interação entre as 

pessoas e gerir o conhecimento na empresa. 

 

Um sistema de inovação não pode existir sem que a empresa ponha em 

prática seus conhecimentos. É necessário que alguém produza utilizando tais 

conhecimentos. Além da importância do conhecimento é necessário que a empresa 

identifique as suas fontes e formas internas ou externas de obtenção e transferência 

de conhecimento. 

 

Segundo Tidd (2001), a geração de inovações tende a ser induzida pela 

oferta de novos conhecimentos, enquanto a difusão dessas tecnologias, é em larga 

medida, determinada pela demanda do mercado consumidor. 

 

Com a crescente evolução dos sistemas de informação, cada vez mais as 

empresas tem investido em sofisticados softwares de gestão, como tecnologias de 

EDI (intercâmbio eletrônico de dados), sistemas em ambiente web (rede mundial) e 

sofisticados bancos de dados demandando equipamentos de alta capacidade e 

tecnologia. Com isso, se faz necessária a adoção de normas de Segurança da 

Informação como uma das formas de garantir a continuidade do negócio e 

integridade de todas as informações armazenadas em seus bancos de dados, nos 
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seus aspectos físicos, lógicos e humanos, bem como a regulação dos acessos às 

informações, definindo quem irá acessar, onde e quando. 

 

A informação deve ser considerada um ativo da empresa e seu correto 

gerenciamento é fundamental para o sucesso de qualquer organização. Devido à 

sua importância nos negócios, a informação precisa ser protegida, de forma que 

acessos não autorizados, alterações indevidas e indisponibilidades sejam evitadas 

(CACIATO, 2004). 

 

A segurança da informação pode ser considerada, nos dias de hoje, como um 

processo imprescindível dentro da organização, sendo decisiva em determinadas 

situações que necessitem de contingência para dar continuidade ao negócio, 

permitindo, assim, maior segurança nas tomadas de decisões com base em dados 

íntegros e, conseqüentemente, disponibilidade de informações mais seguras. 

 

Mas como obter e transferir conhecimento necessário ao desenvolvimento de 

inovação em ambientes onde operam processos de gestão da segurança da 

informação? Pois além de assegurar a integridade e disponibilidade das 

informações, a gestão da segurança da informação de certa maneira pode acabar 

restringindo ou dificultando os acessos as informações muitas das vezes 

importantes para a obtenção e transferência de conhecimento. Quais seriam os 

benefícios e malefícios decorrentes da implementação de processos de gestão da 

segurança da informação para obtenção e transferência de conhecimento 

necessário a inovação? É justamente essa resposta que a presente pesquisa busca 

obter. 

 

1.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

 

Como a gestão de segurança da informação influencia o processo de 

obtenção e transferência de conhecimento necessário às inovações?  
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1.2 OBJETIVOS 

 
1.2.1 Objetivo Final 
 

Descrever como a gestão de segurança da informação influencia o processo 

utilizado por empresas para obtenção e transferência de conhecimento necessário 

ao desenvolvimento de suas inovações. 

 

1.2.2 Objetivos Intermediários 
 

 Identificar as inovações – em natureza, grau de novidade, tecnologias 

incorporadas, fonte de conhecimento – desenvolvidas pela empresa nos últimos 

5 anos. 

 Identificar as fontes e formas de obtenção e transferência de conhecimento para 

o desenvolvimento de inovações na empresa selecionada. 

 Identificar os procedimentos e instrumentos de gestão de segurança da 

informação utilizados pela empresa pesquisada. 

 

1.3 SUPOSIÇÃO INICIAL 

 

Mesmo considerando a importância da gestão da segurança da informação e 

seus benefícios para uma organização, supõe-se que os processos de segurança 

lógica (mecanismos implementados por software, usados para restringir o acesso e 

o uso do sistema operacional, redes, programas utilitários e aplicativos), física e os 

controles de acesso, prejudicam o processo de obtenção e transferência de 

conhecimento necessário às inovações.  

 

1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

A presente pesquisa focará as inovações em produtos ou processos 

desenvolvidas nos últimos 5 anos pela INPA – Embalagens Santana S/A em 

Pirapetinga –MG. 

 



17 
 

No que concerne ao processo de inovação, o estudo enfatizará as atividades 

de obtenção e transferência de conhecimento relacionado ao desenvolvimento de 

inovações.  

 

A pesquisa investigará os processos de gestão da segurança da informação 

da empresa selecionada em seus aspectos físicos, lógicos e humanos, com foco na 

proteção da informação – controle de acessos, conforme classificação identificada 

na literatura. 

 

Não serão abordados aspectos específicos de tecnologia da informação que 

influenciam a compra de equipamentos e softwares. 

 

Não constitui objeto desta pesquisa avaliar resultados provenientes das 

inovações identificadas nem o desempenho econômico e financeiro da empresa 

pesquisada, pelo fato de tais aspectos não estarem diretamente ligados à questão 

de pesquisa. 

 

1.5 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

A presente pesquisa terá sua relevância dividida em três dimensões. A 

primeira refere-se à importância para os gestores da INPA – Embalagens Santana 

S/A de conhecerem estratégias para, obtenção e transferência de conhecimento 

necessário ao desenvolvimento de inovações e perceberem a interferência de 

processos da gestão da segurança da informação na busca de conhecimento 

necessário a inovações. 

 

A segunda dimensão refere-se à relevância deste estudo para a literatura 

acadêmica, pois, segundo o tema proposto pela pesquisa, o conhecimento 

necessário a inovações segundo alguns autores sobre o tema (TIDD et al, 2001; 

TIGRE, 2006), dizem que qualquer tentativa de promover a inovação em uma 

organização passa pela necessidade de fomentar a interação entre as pessoas e 

gerir o conhecimento e aprendizagem na empresa. 
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Apesar da extensa investigação sobre a importância da inovação e do 

conhecimento relacionado ao seu desenvolvimento, a literatura existente ainda 

apresenta algumas lacunas relacionadas a esse tema, em uma abordagem mais 

prática, por exemplo, propõe-se a identificação de um caminho que demonstre para 

empresa estudada, a forma em que a gestão da segurança da informação pode 

influenciar na obtenção e transferência do conhecimento necessário a inovações. 

 

A terceira dimensão refere-se à relevância deste estudo para todos os 

colaboradores da INPA – Embalagens Santana S/A. Este estudo representará uma 

contribuição, na medida em que se propõe a estudar e explicar um fenômeno 

importante em seu ambiente. Seus participantes poderão se beneficiar com a 

oportunidade de reconhecer a importância da obtenção e transferência de 

conhecimento necessário ao desenvolvimento de seus processos de inovação. 

 

1.6 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

A presente pesquisa se organiza da seguinte forma: 

 

O primeiro capítulo abordou a introdução da presente pesquisa, a formulação 

do problema, a identificação dos objetivos principal e intermediários, a suposição 

inicial, delimitação e relevância do presente estudo. 

 

O segundo capítulo é composto pelo referencial teórico, onde será 

mencionada a literatura referente a estudos anteriores que tenham relação direta e 

específica com os temas abordados, analisando as fontes e formas de obtenção e 

transferência de conhecimento para o desenvolvimento de inovações, buscando 

analisar as inovações – em natureza, grau de novidade, fontes de conhecimento, os 

conceitos e a importância dos processos de gestão da segurança da informação.  

 

O terceiro capítulo abordou a metodologia aplicada no presente estudo, 

identificando o tipo da pesquisa, os sujeitos da pesquisa, bem como os meios de 

investigação e coleta de dados, tratamento e análise dos resultados e limitações do 

método. 

 



19 
 

O quarto capítulo apresentou as referências relacionadas na revisão da 

literatura mencionadas no capítulo três, identificando as fontes, de onde foram 

extraídos dados, figuras, tabelas e textos. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 INOVAÇÃO 

 
2.1.1 Conceitos Relacionados 

 

O estudo clássico de Schumpeter (1934) que analisou as inovações em 

firmas sugeria inicialmente que as PME (pequenas e medias empresas) eram o 

canal mais apropriado para o desenvolvimento de avanços tecnológicos. Porém, em 

estudos posteriores, Schumpeter (1942) admitiu que grandes empresas mesmo 

sendo em menor número dominavam o mercado em termo de participação em 

vendas, possuíam mais recursos financeiros, estruturais e humanos e assim 

poderiam dedicar maiores esforços em P&D (pesquisa e desenvolvimento), ou seja, 

possuíam vantagens de escala nos processos de P&D que as tornavam mais 

propensas ao desenvolvimento de inovações. O que existia em comum em ambas 

as abordagens de Schumpeter (1934 - 1942) é que tanto nas PME como em 

grandes empresas, a inovação era considerada uma ferramenta vital a sustentação 

e ao desenvolvimento das organizações. Assim, a inovação é vital para a 

manutenção de toda empresa, independendo do seu tamanho ou ramo de atuação. 

 

Acompanhando a visão de Schumpeter (1934 - 1942), outros estudiosos 

como Cyert e March (l963),Tidd, Bessant e Pavit (2001), Freeman (1994) e Dosi 

(1990), também consideram as inovações como um fator fundamental para a 

competitividade das firmas e nações. Grant (1996) e Teece (1998 - 2000) chamam a 

atenção para a importância do conhecimento no processo de inovação e abordam a 

necessidade das empresas focarem no desenvolvimento interno de conhecimento 

que possa alimentar resultados inovadores, sejam inovações de produtos ou 

processos. 

 

O conceito de inovação mudou bastante desde a era schumpeteriana, o 

conceito mais utilizado é de que a inovação seja algo novo, podendo ser uma 

característica de algum produto ou processo, ou mesmo uma nova utilização de um 

serviço ou produto. Conforme Tigre (2006), as inovações referem-se às mudanças 
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radicais ou incrementais, aplicadas em produtos ou processos com efetiva aplicação 

comercial. 

 

Buscando uma abordagem mais ampla a respeitos de inovações, Schumpeter 

(1961) identifica cinco tipos de inovações, introdução de um novo produto ou serviço 

no mercado; melhoria de produtos e processos já existentes; abertura de mercados; 

o desenvolvimento de novas fontes de suprimento e a mudança organizacional. 

 

Apesar de Schumpeter não relacionar de forma direta as inovações ao 

conhecimento científico, Tigre (2006), ressalta que a abordagem de Schumpeter é 

válida para abordar a gestão tecnológica e organizacional, dando ênfase na melhoria 

da competitividade das organizações no mercado. 

 

A inovação vai muito além de uma boa idéia ou do ato de inventar um 

artefato. Apesar de normalmente a inovação ser confundida com a invenção, esta 

última é apenas o primeiro estágio de um longo processo para transformar uma boa 

idéia em algo que realmente possa ser comercializado e utilizado por todos (TIDD et 

al., 2001). Nessa mesma linha de pensamento, Schumpeter (1961, p. 122) dizia que 

enquanto não forem colocadas em prática, as invenções são economicamente 

irrelevantes. Para ele, obter sucesso na inovação de um invento “é obra totalmente 

diversa de inventá-lo”, pois exige diferentes habilidades. 

 

Conforme Tidd et al. (2001), a inovação é um processo organizacional chave 

associado à renovação, da organização; reanimar o que ela oferece e como cria e 

distribui essa oferta. Vista por esse prisma a inovação é uma atividade genérica 

associada à sobrevivência e ao crescimento (PALOMBO e SPINOSA 2008). 

 

A qualificação de inovação, como algo que possui uma efetiva aplicação 

comercial, constitui a definição mais comumente utilizada pelos estudiosos do 

assunto (TIGRE, 2006). 

 

O Manual de Oslo, desenvolvido pela OCDE, constitui, conforme cita Tigre, 

(2006, p. 72), a referência conceitual e metodológica mais utilizada para analisar o 

processo de inovação, ele permite a comparação de estatísticas internacionais e 
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serve como base para a pesquisa da União Européia sobre inovação que, por sua 

vez, inspirou a Pesquisa Industrial sobre inovação Tecnológica (PINTEC). no Brasil. 

Ambas monitoram três tipos de inovação: produto, processos e mudanças 

organizacionais, as informações coletadas abordam o comportamento inovador da 

empresa, os tipos de atividades empreendidas, os impactos percebidos e os 

incentivos e obstáculos à inovação. 

 

O manual de Oslo (2007) refere-se à inovação como a introdução de um bem 

ou serviço novo ou significativamente melhorado em relação as suas características 

ou uso. 

 

2.1.2 Inovação como fator de competitividade 

 

Cada vez mais as organizações buscam elevar sua competitividade com base 

em critérios de custo – eficiência, qualidade, variedade e capacidade de resposta em 

relação às mudanças no ambiente. Esse fenômeno ocorre devido ao fato de 

vivermos hoje em uma era em que as mudanças ocorrem em ritmo acelerado. 

Assim, a inovação, passa a ser um fator vital na geração e desenvolvimento da 

competitividade. (COUTINHO e FERRAZ, 1994). 

 

Para que as empresas sobrevivam no ambiente competitivo é necessário 

adaptarem-se às novas realidades e tornarem-se pró-ativas na reinvenção de seus 

próprios ambientes competitivos (Prahalad e Hamel, 1995).  

 

Dessa forma, Coutinho e Ferraz (1994) reforçam a importância das inovações 

para a competitividade nas organizações. Conforme Ribault et al. (1995), a 

competitividade é em sua natureza, a concretização de esforços de inovações da 

organização, sendo estes incidentes sobre produtos, processos ou em sua própria 

gestão. 

 

Devido aos reflexos do processo de globalização sobre a dinâmica e 

rivalidade dos mercados, vivemos em um contexto em que inovar não é apenas 

mais uma opção, mas uma necessidade de sobrevivência para as organizações. 

(COUTINHO e FERRAZ, 1994). 
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O atual cenário competitivo não só exerce pressão sobre as empresas para 

introduzir inovações no mercado como também para produzi-las mais depressa que 

a concorrência. (TIDD et al, 2001). Quando uma empresa implementa, antes de 

qualquer concorrente atual ou potencial, uma inovação ou qualquer estratégia de 

criação de valor difícil de ser copiada, diz-se que essa empresa tem uma vantagem 

competitiva (BARNEY, 1991). 

 

De acordo com Lemos (2001) a velocidade do processo de inovação 

aumentou de forma expressiva nos últimos anos. A evolução tecnológica é 

extremamente veloz e nota–se uma mudança radical no uso do tempo na economia, 

com uma crescente redução do tempo de produção de bens, através da utilização 

de novas tecnologias, formas organizacionais e técnicas de gestão da produção com 

a planejada diminuição do tempo de vida dos produtos. 

 

No atual cenário organizacional, as inovações tornam-se cada vez mais 

importantes na geração da competitividade. 

 

2.1.3 Tipos de Inovação 

 

Considerando a extensão percebida da mudança em relação à versão 

anterior, a inovação tecnológica em produtos, serviços e processos, pode ser 

classificada como incremental ou radical. As inovações, de forma genérica, podem 

também ser classificadas em inovações radicais e incrementais de acordo com seu 

impacto na economia e sociedade (VOLPATO p. 82, 2002). Porém alguns autores 

apresentam outros tipos de classificações, incluindo outros tipos e divisões, como 

por exemplo, podemos citar Tidd et al. (2001), onde relata a inovação intangível e a 

inovação na arquitetura e componentes; e a OECD (1997), que apresenta a 

definição de inovação organizacional. 

 

No que se refere à inovação incremental, é a introdução de qualquer tipo de 

melhoria tecnológica aplicada em produtos ou processos já existentes, podendo 

gerar melhor eficiência, aumento de produtividade e qualidade, reduções de custos, 

além da ampliação das aplicações de produtos e processos. Conforme Volpato (p. 
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82, 2002), inovações incrementais são aquelas que apenas aperfeiçoam os 

produtos, processos e organização da produção sem alterar a estrutura já existente.  

 

Em relação à inovação incremental em produtos, tais melhorias podem ser 

feitas no design, na qualidade ou corresponder ao aperfeiçoamento substancial no 

seu desempenho por meio da utilização de matérias primas ou componentes de 

maior rendimento. Tal definição exclui alterações apenas estéticas ou de estilo, bem 

como a comercialização de produtos novos totalmente desenvolvidos ou produzidos 

por outra empresa (TIGRE, 2006).  

 

As inovações incrementais em processos referem - se a melhorias aplicadas 

em formas de operação podendo ser através da introdução de métodos ou 

tecnologias de produção. Estes novos métodos podem envolver tanto mudanças em 

máquinas e equipamentos bem como na organização produtiva, desde que 

acompanhadas de mudanças na tecnologia de transformação do produto. Esse tipo 

de inovação tem como objetivo a produção de produtos tecnologicamente novos ou 

substancialmente aprimorados que não possam utilizar os processos previamente 

existentes, ou, simplesmente aumentar a eficiência da produção dos produtos já 

existentes. (VOLPATO, 2002). 

 

De forma geral, a inovação incremental seja ela em produtos ou processos, 

não deriva necessariamente de atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D), 

pois ocorre de forma contínua nas organizações, sendo geralmente resultante dos 

processos de aprendizagem internos às empresas e da capacitação acumulada 

(TIGRE, 2006). 

 

No caso da inovação radical, ela envolve o desenvolvimento de algo 

realmente inovador, ou seja, de produtos cujas características tecnológicas e 

utilizações são diferentes dos produtos produzidos anteriormente (OECD, 1997).  

 

Diferentemente das inovações incrementais, a inovação radical geralmente 

deriva de atividades de P&D e ocorre de forma descontínua em relação ao tempo e 

aos setores da economia. Dessa forma, a inovação radical ocorre quando a 
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mudança na tecnologia rompe as trajetórias existentes e os limites da inovação 

incremental (TIGRE, 2006). 

 

Ainda sobre inovação radical, a visão de Volpato (p. 82, 2002) é que a 

inovação radical é aquela que provêm de descobertas ou bases inteiramente novas 

de conhecimento técnico-científico, modificando radicalmente práticas sociais e 

econômicas. 

 

Sobre diversos tipos de inovações para as organizações, Tidd et al (2001) 

relatam que geralmente é dada uma maior ênfase às formas radicais, porém, 

chamam a atenção para a importância de não se desprezar o potencial que a 

mudança incremental sustentada traz para as organizações. No caso das inovações 

incrementais, por sua natureza, permitem respostas mais rápidas às pressões do 

mercado, dessa forma, possibilitando maior continuidade dos produtos e 

conseqüentemente do negócio em que a organização atua. 

 

Seguindo a linha de Tidd et al (2001, p. 33), a inovação incremental 

proporciona maiores ganhos em longo prazo, quando comparada com resultados 

provenientes de mudanças radicais.  

 

2.1.4 O Processo de Inovação 

 

Torna-se importante entender que a inovação é um fenômeno dinâmico, não 

estático e seu mapeamento como processo é de suma importância. De acordo com 

Ferraz et al. (1995), o processo de inovação é muito importante para analisar a 

questão da competitividade, uma vez que seus resultados encontram - se vinculados 

à capacidade de acompanhar as mudanças e o desenvolvimento do mercado, bem 

como a criação e ocupação de novos mercados, ou seja, um processo cada vez 

mais dinâmico. 

 

Segundo Volpato (2002), o processo de inovação refere-se tanto às 

transformações de caráter tecnológico, quanto às mudanças sociais e econômicas. 

Além disso, é possível encontrar na literatura, alguns autores que visualizam o 
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processo de inovação apenas pelo lado científico, bem como autores que abordam 

apenas o lado dos agentes sociais e econômicos.  

 

Além da questão da definição do processo, Volpato (2002) encontrou na 

bibliografia duas linhas claras de enxergar o processo de inovação: uma defendendo 

um modelo linear, e a segunda, mais recente, defendendo o interativo. 

 

A OECD (1997) apresenta o modelo linear como sendo aquele onde 

desenvolvimento, produção e comercialização de novas tecnologias são vistos como 

uma seqüência de tarefas com tempos bem definidos. O modelo linear do processo 

de inovação se origina nas atividades de pesquisa, passa para o desenvolvimento 

do produto, depois para a produção, e por fim a comercialização, como pode ser 

visto na Figura 1: 

 
Figura 1: Modelo linear do processo de Inovação 

 
                      Fonte: OECD, 1997. 

 

Este modelo foi sustentado pelas teorias clássica e neoclássica, mas passou 

a ser considerado superado por se apoiar excessivamente na pesquisa científica 

como fonte de novas tecnologias, além de implicar em uma abordagem 

extremamente seqüencial. Nesse sentido, é importante destacar a abordagem de 

Schumpeter (1961), que classifica o processo de inovação tecnológica em três 

etapas que seriam a invenção, a inovação e a difusão, onde a última seria a entrada 

do produto no mercado consumidor 
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Notou-se também que este modelo implicava em uma abordagem 

tecnocrática do processo, uma visão da inovação associada tão somente à 

construção de artefatos e de desenvolvimento de conhecimentos específicos 

relacionados com produtos e processos. 

 

A queda efetiva do modelo linear, veio pela constatação de que os 

investimentos em P&D não levavam automaticamente ao desenvolvimento 

tecnológico e sucesso econômico do uso da tecnologia. Após tais constatações, 

surgiram as abordagens não-lineares ou interativas, que procuram enfatizar o 

relacionamento entre as etapas, os efeitos de feedbacks (retornos) e a relação do 

processo com outros agentes. 

 

Dosi et al. (1988), representantes da “corrente evolucionista”, afirmam que as 

formas de relacionamento entre pesquisa e atividade econômica são múltiplas e que 

o processo de inovação deve ser percebido como interativo e multi direcional, não 

havendo uma etapa apenas - a da invenção, em que o aumento do conhecimento é 

aproveitado pelo sistema econômico. Para os autores, existem diversos momentos 

do processo de inovação em que o conhecimento científico é aproveitado pelo 

sistema econômico. O modelo não linear foi inicialmente proposto por Kline & 

Rosenberg (1986), onde a relação entre empresas e a pesquisa pode ocorrer 

casualmente e pode incidir em diversas etapas do desenvolvimento, vide Figura 2: 
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Figura 2: Modelo das ligações em cadeia 

 
  Fonte: adaptado de Kline & Rosenberg (1986) 
 

O modelo da Figura 2 demonstra um relacionamento ou interações no interior 

de uma empresa entre as diversas etapas do processo de inovação, não seguindo 

apenas um fluxo único demonstrado no modelo linear, mas seguindo vários 

caminhos. 

 

A mudança do modelo linear para o interativo não foi um simples fato, mas 

uma evolução. Rothwell (1992) identificou cinco gerações nas quais a percepção do 

processo de inovação foi evoluindo, as quais estão dispostas abaixo: 

 

 Primeira – Encontra-se o modelo linear “empurrado” pela tecnologia; 

 

 Segunda – Já se encontra o modelo linear “puxado” pelo mercado; 

 

 Terceira - Encontra-se o modelo acoplado, reconhecendo a interação entre 

diferentes elementos e a realimentação entre eles; 

 

 Quarta – Passa-se para um modelo paralelo, onde a inovação interna da 

empresa integra-se com a inovação externa - em parceria com clientes e 

fornecedores. Esta abordagem enfatiza o papel das alianças: pesquisa e 

desenvolvimento, produção e marketing, entre outras áreas estão 

simultaneamente engajadas no processo de inovação. 
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 Quinta - Encontra-se, por fim, a integração sistêmica e a atuação em rede. O 

modelo passa a quarta geração ao aplicar tecnologias de informação para 

agilizar o processo de desenvolvimento de produto: respostas flexíveis e 

personalizadas, inovação contínua. 

 

É importante destacar nessa abordagem, o papel das interações no processo 

de inovação a partir da terceira geração. Nesse sentido, Tidd et al. (2001)  

evidenciam que, na quinta geração, a inovação é compreendida como um processo 

com uma multiplicidade de atores que implica elevados níveis de integração tanto no 

nível intra-organizacional como interorganizacional. Destaca-se aqui o papel 

determinante da tecnologia da informação e da internet no suporte às redes e às 

interações estabelecidas entre os diversos atores, bem como os desafios que este 

novo meio de comunicação pode impor ao processo de inovação (TIDD et al., 2001). 

 

Por último, como defendem vários estudiosos do tema, (LASTRES e 

CASSIOLATO, 2005; TIDD et al, 2001; TIGRE, 2006), qualquer tentativa de 

promover a inovação em uma organização passa pela necessidade de fomentar a 

interação entre as pessoas e gerir o conhecimento e aprendizagem na empresa. 

 

2.1.5 O Conhecimento como Principal Insumo de Inovações 

 

A inovação é uma questão de conhecimento – criar novas possibilidades, 

como um novo produto ou processo, por meio da combinação de diferentes 

conjuntos de conhecimentos. De acordo com Tidd et al (2003), tais conjuntos podem 

vir na forma de conhecimento sobre o que é tecnicamente possível ou a qual 

configuração pode responder a uma necessidade articulada ou latente. 

 
“Quando as organizações inovam, elas não só processam 
informações, de fora para dentro, com o intuito de resolver os 
problemas existentes e se adaptar ao ambiente em transformação. 
Elas criam novos conhecimentos e informações, de dentro para fora, 
a fim de redefinir tanto os problemas quanto as soluções e assim, 
recriar seu meio.” (NONAKA e TAKEUCHI 1997) 

 



30 
 

Conforme Machado et al. (p. 2, 2008), o progresso econômico acontece 

principalmente dirigido pelos avanços do conhecimento e aplicação da inovação, 

influenciando diretamente no desenvolvimento de nações. 

 

Para Tsujiguchi e Camara (p. 3, 2008), as possibilidades de conhecimento 

não só aumentam a eficiência produtiva, mas colaboram para a ampliação da 

variedade de novos produtos, processos e serviços e até a geração de novos 

setores e demandas. Nonaka e Takeuchi (1997) argumentam que a criação do 

conhecimento organizacional é a chave para as formas características com que as 

empresas japonesas inovam. 

 

Sobre conhecimento, Davenport e Prusak (1998) afirmam que a única 

vantagem competitiva sustentável que uma empresa tem é aquilo que ela 

coletivamente sabe, aliado à eficiência com que ela usa esse conhecimento e a 

prontidão com que ela o adquire.  

 

Anand et al (2002, p.58), definem conhecimento organizacional como 

qualquer informação, crença ou habilidade que a organização possa aplicar às suas 

atividades. 

 

Por criação de conhecimento organizacional Nonaka e Takeuchi (1997, p. 1), 

afirmam que é a capacidade de uma empresa de criar novo conhecimento, difundi-lo 

na organização como um todo e incorporá-lo a produtos, serviços e sistemas. 

 

Rosiri e Palmirano (2003), dizem que, nas organizações o conhecimento se 

encontra não apenas nos documentos, bases de dados e sistemas de informação, 

mas também nos processos de negócios, nas práticas dos grupos e na experiência 

acumulada pelas pessoas. 

 

O que as empresas têm em comum é que seu sucesso deve-se, em grande 

parte, á conversão de conhecimento em inovação. 

  
 “Enquanto a vantagem competitiva pode advir de tamanho ou 
patrimônio, entre outros fatores, o cenário está gradativamente 
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mudando em favor daquelas organizações que conseguem mobilizar 
conhecimento e avanços tecnológicos e conceber a criação de 
novidades em suas ofertas (produtos/serviços) e nas formas como 
criam e lançam essas ofertas.” (TIDD et al, 2003) 

 

Segundo Tigre (2006), as empresas inovadoras geralmente recorrem a uma 

combinação de diferentes fontes de tecnologia, informação e conhecimento tanto de 

origem interna quanto externa. 

 

Neste contexto Tidd et al (2003) afirmam que: 
 

“Tal conhecimento pode já existir em nossa experiência, baseado em 
algo que já vimos ou experimentamos antes, ou pode resultar de um 
processo de busca – busca por tecnologias, mercados, ações da 
concorrência etc. Também pode ser explícito em sua forma, 
codificando de modo que outros possam acessá-los, discuti-lo, 
transferi-lo etc. – ou pode existir de modo tácito: conhecido, mas sem 
formulação.” 
 

2.1.5.1 Dado, Informação e Conhecimento 

 

De acordo com Davenport (1998, p. 18), Dados são simples observações 

sobre o estado do mundo, e a informação são dados dotados de relevância e 

propósito e o conhecimento é a informação valiosa da mente humana, inclui 

reflexão, síntese e contexto. 

 

Para Laudon e Laudon (1999), o conceito de dado é o elemento que 

representa eventos ocorridos na empresa ou circunstâncias físicas, antes que 

tenham sido organizados ou arranjados de maneira que as pessoas possam 

entender. 

 

Sobre o conceito de informação Laudon e Laudon (1999), afirmam que é o 

dado configurado de forma adequada ao entendimento e à utilização pelo ser 

humano.  

 

Ainda sobre os conceitos de dado, informação e conhecimento, para Turban 

et al. (2004, p.326), dados são uma coleção de fatos, parâmetros e estatísticas, a 

informação são dados organizados ou processados, precisos e fornecidos no 
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momento oportuno (ou seja, conclusões tiradas a partir de dados dentro do prazo de 

validade) e precisos (ou seja, com relação aos dados originais) e o conhecimento é 

informação que possui contexto, é relevante e é acionável. Podemos verificar essa 

comparação na figura 3 abaixo: 

 

Figura 3: Dados, informação e conhecimento 

 

 
Fonte: Turban et. al (2004, p. 327) 

 

Para que o conceito sobre conhecimento e sua importância seja mais 

coerente, é importante definir outros elementos que estão diretamente relacionados 

com o termo conhecimento, que seriam os dados e informações (DAVENPORT e 

PRUSAK, 1998). 

  

Ainda segundo Davenport e Prusak (1998), enfatizam o valor do 

conhecimento, quando afirmam que o conhecimento é a informação mais valiosa, 

pois alguém deu à informação um contexto, um significado, uma interpretação, 

alguém refletiu sobre o conhecimento. 

 

O Quadro 1 demonstra a natureza dos termos dado, informação e 

conhecimento segundo Davenport e Prusak (1998). 
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Quadro 1: Comparativo entre dados, informação e conhecimento 

 

 
Fonte: Adaptado de Davenport e Prusak (1998) 

 

Para os autores, o grande desafio está em compreender que os dados podem 

se transformar em informações e este por sua vez, em conhecimento. Dessa forma, 

a gestão da informação é sementeira da gestão do conhecimento. É comum no 

universo organizacional, distinguir o conhecimento com conhecimento tácito e 

explícito. 

 

2.1.5.2 Fontes de obtenção de conhecimento 

 

No atual contexto sócio-econômico, as organizações se deparam com o fato 

de que o conhecimento evolui constantemente, sendo assim, necessária a busca por 

novas fontes de obtenção de conhecimento, inclusive para além das fronteiras 

organizacionais. Consequentemente, grandes quantidades de conhecimento são 

adquiridas de fontes externas, quando as organizações estendem seus vínculos a 

organizações e indivíduos de fora (ANAND et al. 2002).  
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Seguindo o mesmo pensamento acima, Tsujiguchi e Camara (2008), afirmam 

que o processo inovativo não acontece isoladamente, ou seja, na busca por 

inovações as firmas procuram estabelecer relações e interagir com outras 

organizações, pois podem utilizar informações e conhecimentos que se localizam 

também fora de seu ambiente interno. 

 

Imbuzeiro e Marsíglia (2009), afirmam que a obtenção de conhecimento 

refere-se às informações e dados adquiridos do ambiente interno e externo por meio 

das pessoas e que resultam em conhecimento. 

 

Grande parte do conhecimento de uma organização existe dentro de seus 

limites formais - é o chamado conhecimento interno. (ANAND et al. 2002). Porém, 

Anand et al. (2002) afirmam que as organizações freqüentemente utilizam 

conhecimento que não reside em seus limites formais - é o chamado conhecimento 

externo, que pode assumir uma variedade de formas. Como exemplo, uma empresa 

entra em contato com algum consultor para obter conhecimento a respeito de um 

novo mercado ao qual estão interessados em ingressar; ou um CEO pode consultar 

de maneira informal algum colega do mesmo ramo de atividade sobre o impacto das 

novas regulamentações governamentais. 

 

Contudo, Imbuzeiro e Marsíglia (2009), destacam que: 
 

““..atualmente, muitas empresas têm percebido que na socialização 
do conhecimento reside o maior patrimônio organizacional, no 
entanto não utilizam, ou ainda não descobriram como usar, tal 
recurso, o que resulta num conhecimento restrito ao funcionário que 
o adquiriu e não o transmitiu. “Para tanto, faz-se necessária a 
existência de programas que incentivem cada colaborador a pensar e 
ver a organização de modo global e, por sua vez, contribua para a 
difusão do saber que detém.” 

 

Sobre esse fenômeno, Davenport e Prusak (1998) enfatizam que tais 

programas através dos quais os colaboradores possam se encontrar e compartilhar 

seus conhecimentos são essenciais para o compartilhamento do conhecimento 

tácito, ou seja, é importante que as empresas proporcionem um ambiente favorável 

a transferência do conhecimento. 
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Nesta lógica, a obtenção de conhecimento se realiza não apenas através de 

meios estruturados, tais como livros e documentos, mas de contatos pessoa a 

pessoa, que vão desde conversas até relações de aprendizado. IMBUZEIRO e 

MARSÍGLIA (2009). 

 

O processo de inovação é, portanto, um processo interativo realizado com a 

participação de variados agentes sócio-econômicos que possuem diferentes tipos de 

informações e conhecimentos que acabam sendo incorporados em produtos e 

processos. É o caso, por exemplo, das informações aos quais as organizações 

podem ter acesso, utilizando seus funcionários, seus vínculos formais e informais 

com agentes externos, tais como clientes, organizações parceiras e funcionários de 

outras organizações. (LEMOS, 2001). 

 

Sobre as fontes de obtenção de conhecimento necessários a inovação, Tigre 

(2006) destaca que, as empresas inovadoras geralmente recorrem a uma 

combinação de diferentes fontes de tecnologia, informação e conhecimento tanto de 

origem interna quanto externa. Segundo o autor: 

 
“As fontes internas de inovação envolvem tanto as atividades 
explicitamente voltadas para o desenvolvimento de produtos e 
processos quanto à obtenção de melhorias incrementais por meio de 
programas de qualidade, treinamento de recursos humanos e 
aprendizado organizacional. 
As fontes externas, por sua vez, envolvem: 1) a aquisição de 
informações codificadas, a exemplo de livros e revistas técnicas, 
manuais, software, vídeos etc.; 2) consultorias especializadas; 3) 
obtenção de licenças de fabricação de produtos; 4) tecnologias 
embutidas em máquinas e equipamentos.” (TIGRE, 2006). 

 

A escolha de diferentes fontes de tecnologia pelas empresas está associada 

às características da tecnologia em si, às escalas produtivas e às estratégias 

adotadas pelas empresas. Analisando o Quadro 2, observa-se as principais fontes 

de tecnologia utilizada pelas empresas. 
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Quadro 2: Fontes de tecnologia mais utilizadas pelas empresas 

       Fonte: adaptado de Tigre (2006) 

 

Conforme Anand et al. (2002), para identificar que tipo de conhecimento se 

está buscando, é necessário entender suas diferentes tipologias. Sobre a natureza 

do conhecimento, uma das tipologias, Tigre (2006) afirma que o conhecimento 

utilizado em atividades econômicas é usualmente dividido em codificado (explícito) 

ou tácito.  

 

Para Nonaka e Takeuchi (1997), existem dois tipos de conhecimento: o 

explícito, contido nos manuais e normas de praxe, e o tácito, que só se obtém pela 

experiência, e que só se comunica indiretamente por meio de aprendizado e com o 

auxílio de metáforas e analogias. 

 

O conhecimento codificado é apresentado sob a forma de informação, através 

de manuais, livros, revistas técnicas, software, fórmulas matemáticas, documentos 

de patentes, bancos de dados etc. (TIGRE, 2006) 

 

Já o conhecimento tácito, envolve habilidades e experiências pessoais ou de 

grupo, apresentando um caráter mais subjetivo, sendo de difícil mensuração e 

transmissão, o que dificulta a transformação do mesmo em informação. (TIGRE, 

2006). 

Fontes de Tecnologia Exemplos 
Desenvolvimento tecnológico próprio 
 

P&D, engenharia reversa e experimentação 

Contratos de transferência de tecnologia 
 

Licenças e patentes, contratos com universidades e centros de 
pesquisas 

Tecnologia incorporada 
 

Máquinas, equipamentos e software embutido 

Conhecimento codificado 
 

Livros, manuais, revistas técnicas, Internet, feiras e exposições, 
software aplicativo, cursos e programas educacionais. 
 

Conhecimento tácito 
 

Consultoria, contratação de RH experiente, informações de 
clientes e treinamento prático. 
 

Aprendizado cumulativo 
 

Processo de aprender fazendo, usando, interagindo etc. 
devidamente 
documentado e difundido na empresa. 
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Para Anand et al (2002), os formatos mais adequados à obtenção de 

conhecimento dependem de sua natureza, ou seja – explícito versus tácito – e do 

volume de conhecimento que se está buscando 

 

Anand et al. (2002), demonstram através do Quadro 3, exemplos de tais 

fontes e tipos de conhecimento assim obtidos. O conhecimento explícito pode ser 

obtido a partir de fontes externas mediante o uso de meios de comunicação 

impessoais, como o intercâmbio eletrônico de dados, bem como por meio de fax e 

carta. O conhecimento tácito, por sua vez, exige meios de comunicação pessoais 

que permitam a interação direta e intensa entre os indivíduos Daft e Lengel apud 

Anand et al (2002).. 

 

Quadro 3: Exemplos de fontes e tipos de obtenção de conhecimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Fonte: adaptado de Anand et al. (2002) 

 

Para Nonaka e Takeuchi (1997), o conhecimento organizacional é gerado 

através da transformação do conhecimento tácito em explícito e vice-versa. 

 

Para esses autores, essa transformação ocorre ao longo de quatro modos de 

conversão do conhecimento conforme demonstrado abaixo e no Quadro 4: 

1 – Socialização: Transformação do conhecimento tácito em tácito; 
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2 - Externalização: Transformação em conhecimento tácito em explícito; 

3 – Combinação: Transformação do conhecimento explícito em explícito; 

4 – Internalização: Transformação do conhecimento explícito em tácito. 

 

Quadro 4: Os quatro modos de conversão do conhecimento 

 
                                    Fonte: Adaptado de Nonaka e Takeuchi, 1997 

 

A socialização é um processo de compartilhamento de experiências e criação 

do conhecimento tácito, a partir de modelos mentais ou habilidades técnicas 

compartilhadas, ou seja, um indivíduo pode adquirir conhecimento tácito diretamente 

de outros, sem usar a linguagem verbal. 

 

A externalização é a expressão do conhecimento tácito em uma forma 

tangível, que possa ser compreendida por outros. De conhecimento tácito pessoal 

para conhecimento da empresa (conhecimento explícito), como por exemplo: Os 

manuais. 

 

A combinação é um processo de reunião de conceitos em um sistema de 

conhecimento (sistematização). Esse modo de conversão do conhecimento envolve 

a combinação de conjuntos diferentes de conhecimento explícito. Os indivíduos 

trocam e combinam os conhecimentos através de meios como documentos, 

reuniões, conversas ao telefone ou redes de comunicação computadorizadas. 
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A internalização é o processo de incorporação do conhecimento explícito no 

conhecimento tácito. É intimamente relacionada ao “aprender fazendo”. 

 

Além da dimensão epistemológica do conhecimento (sua natureza), a 

geração de novos conhecimentos baseados em compartilhamento também é vista 

por Nonaka e Takeuchi (1997) em sua dimensão ontológica conforme figura a 

seguir. Nessa dimensão, o conhecimento nasce em um nível individual, sendo 

expandido pela dinâmica da interação (socialização do conhecimento) para um nível 

organizacional e, posteriormente, para um nível interorganizacional. (BALESTRIN et 

al. p. 10, 2005). 

 
A geração de conhecimento surge quando a interação do 
conhecimento tácito e do conhecimento explícito eleva-se 
dinamicamente de um nível ontológico inferior até níveis mais altos. 
Nessa dimensão ontológica, observa-se que o conhecimento só é 
criado por indivíduos (NONAKA e TAKEUCHI, 1997).  

 

Seguindo esse mesmo pensamento, Balestrin et al. (p. 10, 2005) destacam 

que: 

 
“Uma organização ou uma rede interorganizacional não pode criar 
conhecimento, mas pode proporcionar um espaço de relações 
positivas e construtivas entre os atores e entre os atores e seu 
ambiente. Assim, as trocas de dados, de informação, de opinião, de 
colaboração e de mobilização sobre um projeto confrontado às 
necessidades e ao desconhecido convergem a um efetivo ba (espaço 
físico, virtual ou mental) para a ampliação do conhecimento nas 
organizações.” 
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Figura 4: Espiral de criação do conhecimento 

 

 

Fonte: Adaptado de Nonaka e Takeuchi, 1997 

 

Para Balestrin et al. (p.11, 2005), esse processo inicia no nível individual e, 

através da interação entre conhecimento tácito e explícito, entre indivíduos, grupos e 

organizações, transforma-se em um nível de conhecimento mais completo, profundo 

e significativo. Para tornar tal processo efetivo, é preciso existir um ambiente de 

sinergia e estímulo onde as emoções, sentimentos, experiências e imagens mentais 

sejam compartilhadas. 

 

Balestrin et al. (p. 11, 2005), observam então, que:  

 
“Uma rede interorganizacional poderá proporcionar um ambiente 
favorável à existência de uma efetiva interação entre pessoas, 
grupos e organizações, ampliando de maneira interorganizacional o 
conhecimento criado inicialmente pelos indivíduos. Essa dinâmica 
promove a complementaridade de competências por meio da qual o 
conhecimento, as práticas, os valores, os processos, a cultura e as 
diferenças dos indivíduos são compartilhados coletivamente em favor 
de um projeto comum.  
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2.1.5.3 Formas de transferência de conhecimento 

 

Para Davenport e Prusak (1998), a transferência do conhecimento ocorre de 

maneira permanente e espontânea nas organizações. Porém, para Simões (2008), a 

transferência espontânea ocorre de maneira fragmentada e localizada. O autor ainda 

enfatiza que um dos principais objetivos da gestão do conhecimento é atribuir um 

certo nível de formalização à transferência de conhecimento e, dessa forma, 

desenvolver estratégias específicas para incentivar a transferência de forma 

espontânea.  

 

Ainda de acordo com Simões (2008): 

 
“Muitos autores continuam direcionando a transferência do 
conhecimento para a área da informática e dos sistemas de 
informação, o que não é totalmente incorreto, pois esta área é muito 
relevante dado que existem diversas tecnologias que podem ajudar à 
transferência do conhecimento, porém existem outras variáveis que 
podem influenciar, de forma positiva ou negativa, essa mesma 
transferência. 
 

As organizações contratam freqüentemente pessoas inteligentes e então as 

isolam ou carregam-nas com tarefas que as deixam pouco tempo para pensar e 

nenhum para conversar”  (DAVENPORT e PRUSAK, 1998, p. 88) 

 

Dessa forma, o sucesso da transferência do conhecimento, segundo Silva e 

Neves apud Simões (2008, p. 2) é determinado pelos “valores, normas e padrões de 

comportamento que incorporam a cultura organizacional mais do que pelas 

ferramentas proporcionadas pela tecnologia, embora estas sejam essenciais, em 

particular no caso de organizações grandes e complexas”. 
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A transferência de conhecimento, segundo Davenport e Prusak (1998) 

envolve duas ações:  

 
 “transmissão (enviando ou apresentando o conhecimento a um 
potencial receptor) e absorção pelo receptor. Se o conhecimento não 
for absorvido, não pode ser considerado como transferido. Tornar o 
conhecimento meramente disponível, não é sinônimo de 
transferência”. O acesso é necessário, mas não é nenhum meio 
suficiente para assegurar que aquele conhecimento será usado. “O 
objetivo da transferência de conhecimento é melhorar a habilidade de 
uma organização para fazer coisas e então aumentar o seu valor”. 
 

O pensamento de Davenport e Prusak (1998) é ilustrado na figura 5 abaixo. 

 

Figura 5: Variáveis que incluem a transferência do conhecimento 

 

 

 
        Fonte: Adaptado de Davenport e Prusak (1998). 

 

Para Sveiby (1997), a comunicação entre as pessoas (empregados & 

empregados & clientes & parceiros) pode ocasionar transferência de conhecimento e 

desenvolvimento do processo de tomada de decisões para obtenção de melhores 

resultados para as empresas 

 

Segundo Brito (2008), os estudos de Sveiby aprofundaram as questões 

relacionadas à forma como as empresas devem proceder ao gerenciamento do 

conhecimento como um ativo intangível, ou seja, que não se depreciam com o 

tempo e que podem ser compartilhados, ao novo perfil necessário para a classe 

trabalhadora no desempenho do papel de transferência do conhecimento.  

 

Sveiby mostra por meio dos exemplos da Microsoft e de dezenas de 

empresas dos mais diversos ramos de negócio que nas últimas décadas, o maior 

responsável pelo aumento dos fluxos de caixa de uma empresa tem sido o 

adequado gerenciamento de seus ativos intangíveis, diferentemente do passado, 

quando o que contava eram os seus recursos tangíveis. (SVEIBY, 1998, p.3)  
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Segundo o autor, a transferência do conhecimento pode ser feita por meio 

dos mecanismos por ele denominados de transferência por informação e 

transferência por tradição. O primeiro é utilizado para transferir informações 

articuladas, independentes do indivíduo, estáticas, rápidas, codificadas e de fácil 

distribuição em massa. Esse mecanismo facilita a transferência do conhecimento 

explícito, tendo como grande aliado a tecnologia da informação, porém, segundo 

Davenport e Prusak (1998), a tecnologia é o meio condutor, isto é, o sistema de 

armazenagem para a troca de conhecimentos, não criando saberes nem garantindo 

ou promovendo a geração de conhecimento ou o seu compartilhamento numa 

cultura empresarial que não o favoreça. Quanto ao segundo mecanismo, ele é mais 

adequado para transferir capacidades articuladas e não-articuladas, dependentes e 

independentes, dinâmicas, lentas, não-codificadas e de difícil distribuição em massa, 

o que o torna mais eficiente para transferência de conhecimento tácito. 
 

No Quadro 5 apresenta-se uma comparação entre os métodos de 

transferência por informação e transferência por tradição. 

 

Ainda hoje a transferência por tradição parece continuar sendo a melhor 

forma de transferência de conhecimento. O aprendizado prático é a melhor maneira 

de se aprender no ambiente de trabalho. Pessoas aprendem principalmente 

seguindo os exemplos de outras, praticando e conversando. Não gostamos de ler e 

interpretar instruções. “Portanto, a competência é transferida com mais eficácia 

quando o receptor participa do processo” (SVEIBY, 1998, p.52). 

 

Porém, a transferência por tradição leva tempo, e hoje o tempo é um recurso 

que está escasso na vida dos indivíduos. Outra desvantagem da tradição é que 

grande parte dela é tácita, o que faz com que as pessoas envolvidas na 

transferência tenham que exercer as mesmas profissões para que o processo de 

transferência seja eficiente. Em seguida, esse autor esquematiza as duas formas de 

transferência do conhecimento, conforme Quadro 5. Subentende-se, em sua análise, 

que é muito importante haver uma interação entre informação e tradição, entre 

conhecimento explícito e tácito. 
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Sveiby (1998) afirma que o método mais comum de transferência de 

conhecimentos – a palestra – é também o menos eficaz. Sugere que exaustivos 

estudos demonstraram que depois de cinco dias as pessoas se recordam de menos 

de um décimo do que ouviram. 

 

Discrimina dois tipos de transferência de conhecimento: pela audição: são 

exemplos as palestras e os audiovisuais; pela tradição - “aprender fazendo” é um 

método desse tipo. 

 

Para esse autor, se o objetivo for o de aumentar a competência, a 

transferência de conhecimento pela informação (audição) não é um método 

confiável. Métodos mais “osmóticos” semelhantes a tradicional transmissão de 

conhecimento mestre-aprendiz são mais eficazes (SVEIBY, 1998). 

 

A influência da concepção corrente de informação estruturada como 

conhecimento, e da necessidade de ênfase prática colocada por um mundo 

acelerado, pois o método da transferência pela tradição, embora muito mais 

eficiente, é demorado, exige tempo para que ocorra. Isso, porém, não é motivo para 

que não se desenvolvam estratégias espontâneas de troca, pois são a garantia 

efetiva de transferência de conhecimento. 

 

Quadro 5 - A transferência de conhecimento pela informação e pela tradição 

 
 

 

 

 

 

    Fonte: Sveiby (1998, p. 53) 

 

Davenport (1998, p. 108) assegura que “[...] a transferência espontânea e não 

estruturada do conhecimento é vital para o sucesso de uma empresa”. 
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O termo gestão do conhecimento implica a transferência formalizada, embora 

um de seus elementos essenciais seja o desenvolvimento de estratégias específicas 

estimuladoras das trocas espontâneas. O Quadro 6 apresenta alguns fatores 

culturais que inibem a transferência do conhecimento. Pela análise desse quadro, 

percebem-se os elementos de atrito, geralmente originados em diferenças culturais 

e de status entre indivíduos e também algumas sugestões para superação desses 

obstáculos, com a finalidade de se criar uma cultura que favoreça a transferência e 

crescimento do conhecimento dentro da organização. 

 

   Quadro 6 - Fatores culturais inibidores da transferência do conhecimento 

    Fonte: Davenport (1998) 
 

Para Davenport (1998) os valores e crenças das pessoas exercem forte 

impacto sobre o conhecimento organizacional, pois esses determinam, em grande 

parte, aquilo que o conhecedor visualiza, absorve e conclui a partir de suas 

observações. Alguns indivíduos com valores diferenciados visualizam ou percebem 

diferentes fatos em uma mesma situação e organizam seus conhecimentos em 

função dos seus valores influenciam pensamentos e atos dos indivíduos. As 

organizações possuem, então, histórias próprias originárias de atos e palavras das 

pessoas, expressando valores e crenças corporativos. 

 

Através de uma matriz 3 X 3, Sveiby (2000) propõe que a transferência de 

conhecimento ocorre a partir de três repositórios básicos de conhecimento, segundo 

Turban et. al, (2006), um repositório de conhecimento é um local central de 
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conhecimento registrado, abaixo podemos visualizar os três tipos mencionados por 

Sveiby (2000) a saber: indivíduos, estrutura interna da organização e estrutura 

externa à organização (Quadro 7). 

 

Quadro 7: Estruturas básicas da transferência de conhecimento 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fonte: Sveiby (2000) 

 

Com base na matriz acima, Sveiby (2000), identifica alguns possíveis tipos de 

transferência de conhecimento, a saber: 

 

I. Entre os indivíduos; 

II. De indivíduos para a estrutura externa; 

III. Da estrutura externa para os indivíduos; 

IV. De indivíduos para a estrutura interna; 

V. Da estrutura interna para os indivíduos; 

VI. Dentro da estrutura interna; 

VII. Dentro da estrutura externa; 

VIII. Da estrutura externa para a interna;  

IX. Da estrutura interna para a externa. 
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2.2 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

 

A informação, de acordo com Barbaes et al. (2007), nem sempre é tratada de 

maneira adequada pelos gestores, principalmente em pequenas empresas que 

geralmente ocupam todo seu tempo procurando sobreviver no mercado. 

 

Segundo esses autores, no passado a informação dentro de uma empresa 

era centralizada e poucas pessoas tinham acesso a ela, não havia automação e 

espaço para armazenagem, ocorrendo situações de empresas fecharem as portas 

por conta do falecimento da pessoa que detinha as informações. 

 

Segundo Sêmola (2003), hoje o compartilhamento de informações é uma 

prática moderna e necessária para as empresas. 

 

De acordo com esse autor, a implementação da segurança da informação é 

norteada por três princípios básicos. São eles:  

 

 Confidencialidade – toda informação deve ser protegida de acordo com o 

grau de sigilo de seu conteúdo, visando à limitação de seu acesso e uso 

apenas às pessoas para quem elas são destinadas;  

 Integridade – toda informação deve ser mantida na mesma condição em 

que foi disponibilizada pelo seu proprietário, visando protegê-la contra 

alterações indevidas, intencionais ou acidentais;  

 Disponibilidade – toda informação gerada ou adquirida por um indivíduo ou 

instituição deve estar disponível aos seus usuários no momento em que os 

mesmos delas necessitem para qualquer finalidade. 

 

As medidas de segurança que visam preservar os três princípios acima 

podem ser classificadas, em função da maneira como abordam as ameaças, em 

duas grandes categorias definidas por Silva, et. al, (2003) como: 

 

 Prevenção: é o conjunto das medidas que visam reduzir a probabilidade 

de concretização das ameaças existentes; 
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 Proteção: é o conjunto das medidas que visa dotar os sistemas de 

informação com capacidade de inspeção, detecção, reação e reflexo, 

permitindo reduzir e limitar o impacto das ameaças quando estas se 

concretizam. 

 

A manutenção da segurança é um processo em permanente evolução, 

mutação e transformação, que deve envolver todos os níveis da empresa e ser 

encarada como um facilitador para o alcance de níveis de confiabilidades 

satisfatórios da informação, além de ser uma forma de aumentar os níveis de 

confiança internos e externos (SILVA et. al, 2003).  

 

Dessa forma, a segurança da informação, e conseqüentemente dos sistemas 

de informação, não envolve apenas fatores tecnológicos; para Silva et. al, (2003), 

ela engloba um número elevado de disciplinas, dentre elas: segurança de redes, 

segurança física, controle de acessos, segurança do pessoal, gestão de projetos, 

formação, conformidade, etc. 

 

2.2.1 Aspectos Conceituais sobre Gestão da Segurança da Informação 

 

A segurança da informação protege a informação de diversos tipos de 

ameaças, onde essas podem ser não-intencionais – falhas humanas, falhas dos 

sistemas, riscos do ambiente e intencionais – roubo de dados, uso indevido de 

dados e sabotagem, para garantir a continuidade do negócio ela pode ser obtida 

através de uma série de controles, que podem ser políticas, práticas, procedimentos, 

estruturas organizacionais e funções de software (ABNT, 2001, p. 1). 

 

Para Carvalho (2008), a segurança da Informação (SI) é um termo que 

descreve técnicas, recursos, componentes e hábitos que permitam que usuários 

considerem um sistema de informações confiável. O objetivo principal da segurança 

da informação é aumentar o nível de confiança que o sistema inspira nos seus 

usuários. Isso tudo a fim de que sejam evitadas fraudes e possíveis invasões, 

gerenciando, protegendo e distribuindo as informações de forma segura dentro e 

fora da organização. 
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Para Souza et. al, (2007, p. 2), devido aos constantes avanços 
tecnológicos e a larga utilização de sistemas de informação, a cada 
dia que passa, a segurança torna-se um dos temas mais relevantes 
para gestores de Tecnologia da Informação (TI) e demais 
responsáveis nas organizações. Um verdadeiro arsenal de 
regulamentações, metodologias e certificações associadas a uma 
grande variedade de ferramentas de hardware, software e sistemas 
de prevenção está em permanente desenvolvimento para poder 
suprir as necessidades de segurança. 

 

Para Silva et. al, (2003), a SI se refere à proteção das informações de uma 

determinada empresa ou pessoa, isto é, aplica-se tanto as informações corporativas 

quanto às pessoais. Entende-se por informação todo e qualquer conteúdo ou dado 

que tenha valor para alguma organização ou pessoa. Ela pode estar guardada para 

uso restrito ou exposta ao público para consulta ou aquisição. 

 

Atualmente o conceito de Segurança da Informação é definido pela norma 

ISO/IEC 17799:2005, que se inspirou na norma inglesa (British Standard) BS 7799. 

A série de normas ISO/IEC 27000 foi reservada para tratar de padrões de 

Segurança da Informação, incluindo a complementação ao trabalho original do 

padrão inglês.  

 

2.2.2 A Importância da Segurança da Informação 

 

Segundo Carvalho (2008), vivemos hoje em um mundo globalizado, com o 

espaço geográfico fragmentado, porém fortemente articulado por redes, onde a 

informação, independente de sua forma, é um dos principais patrimônios de uma 

organização moderna, sendo vital em quaisquer níveis hierárquicos dentro de 

qualquer instituição que deseja se manter competitiva no mercado. Considerada um 

ativo importantíssimo para o sucesso do negócio a informação deve ser gerenciada 

e protegida.  

 

A informação deve ser considerada um ativo da empresa e seu correto 

gerenciamento é fundamental para o sucesso de qualquer organização. Devido à 

sua importância nos negócios, a informação precisa ser protegida, de forma que 

acessos não autorizados, alterações indevidas e indisponibilidades sejam evitadas 

(CACIATO, 2004). 
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Ainda segundo Carvalho (2008), nos últimos anos as tecnologias da 

informação e comunicação têm evoluído de forma muito rápida, possibilitando maior 

eficiência e rapidez nas tomadas de decisões por parte de uma organização, por 

isso, a possibilidade de uma empresa não utilizar sistemas de informações tornou-se 

praticamente nula. Nesse contexto a importância de se utilizar processos de 

segurança da informação é vital para a competitividade e principalmente 

sobrevivência dessas organizações.  

 

A informação já faz parte do dia-a-dia das organizações e pessoas, sua 

indisponibilidade acarreta prejuízo financeiro e faz dela, talvez o bem mais valioso 

da organização e, por isso mesmo, precisa ser preservada, garantida e bem 

gerenciada. (CACIATO, 2004). 

 

Silva et. al, (2003) relatam que no passado a questão da segurança da 

informação era muito mais simples, pois os arquivos contendo inúmeros papéis 

poderiam ser guardados fisicamente, mas com a chegada das tecnologias da 

informação e comunicação essa questão se tornou mais complexa, hoje a maioria 

dos computadores se conectam a internet e conseqüentemente a internet conecta-

se a eles, além disso, os dados em formato digital são portáteis, este fato fez que 

estes ativos tornassem os maiores alvos de criminosos. Além disso, existem 

inúmeras causas de insegurança que podem afetar os sistemas de informação como 

alagamentos, incêndios, poeira, problemas elétricos, fraudes, uso inadequado dos 

sistemas, entre outros. 

 

Portanto para esses autores, não existe segurança plena, torna-se necessário 

a identificação dos pontos vulneráveis e a partir daí avaliar os riscos e impactos, e 

logo em seguida providenciar para que a segurança da informação seja eficaz.  

 

Infelizmente Silva et. al, (2003), afirmam que na prática, muitas empresas não 

dão o devido valor a essa questão e por muitas vezes paga-se um preço muito alto, 

sendo assim, o melhor caminho é reduzir ao máximo quaisquer riscos às 

informações, seguindo um percurso no sentido único de manter a disponibilidade e 

integridade dos sistemas de informação.  
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Carvalho (2008) afirma que para se implantar um processo eficaz de 

segurança da informação dentro de uma organização é necessário levar em 

consideração questões como análise de riscos, a definição da política de segurança 

e por fim um plano de contingência.  

 

Ainda segundo Carvalho (2008), a análise de riscos tem como objetivo básico 

à identificação dos pontos de riscos que uma informação está exposta, identificando 

dessa forma quais os pontos que precisam de maior ênfase em proteção. Uma 

política de segurança da informação é a formalização explícita de quais ações serão 

realizadas em um sentido único de garantir a segurança e disponibilidade dos 

mesmos, esta política é de extrema importância uma vez que descreve as regras 

necessárias para o uso seguro dos sistemas de informação. Os planos de 

contingência também possuem papel fundamental, pois descrevem o que deve ser 

feito em caso de problemas com as informações.  

 

Para Silva et. al, (2003), normalmente as pessoas são o elo mais frágil 

quando o assunto é segurança da informação, as soluções técnicas não 

contemplam totalmente sua segurança, desta forma torna-se necessário que os 

conceitos pertinentes a segurança sejam compreendidos e seguidos por todos 

dentro da organização, inclusive sem distinção de níveis hierárquicos.  

 

Para Carvalho (2008), uma vez identificados os riscos a que as informações 

estão expostas deve-se imediatamente iniciar a implementação de processos de 

segurança física e lógica, com o intuito de alcançar um nível aceitável de segurança. 

 

O sistema de proteção da informação deve considerar aspectos ligados a: 

segurança física da informação, segurança lógica, segurança das relações 

financeiras, garantia da reputação e imagem da organização, aspectos legais, 

comportamento dos funcionários, ou seja, deve abranger os ativos tangíveis e 

intangíveis de uma organização. (PELTIER, 2001). 
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2.2.3 Política de Segurança da Informação 

 

Para que todos os esforços e investimentos em tecnologia sejam bem 

sucedidos, é essencial que as empresas assimilem novas regras de segurança, 

transformando-as em parte integrante da sua cultura, incorporando-as às atividades 

de seu cotidiano com naturalidade. 

 
Neste sentido, algumas instituições costumam desenvolver uma 
política de segurança corporativa bastante rígida, com controles e 
processos rigorosos, diretrizes e orientações claras, objetivas e 
adequadas que ajudam a minimizar os riscos e reduzir o impacto 
sobre o negócio (SÊMOLA,2003). 

 

Conforme Gonçalves (2002 apud Moraes et. al, 2007), as Políticas de SI 

(Segurança da Informação) são um conjunto de diretrizes, regras bem determinadas 

e práticas, que regulam como uma organização deve gerenciar, proteger e distribuir 

suas informações e recursos. 

 

Para Moraes et. al, (2007, p. 3), a Política de SI e outros controles de 

segurança tem a finalidade de procurar garantir que a SI seja mantida, e que os 

dados armazenados nos computadores sejam confiáveis e disponíveis. 

 

Ainda segundo Moraes et. al, (2007, p. 3), o objetivo da criação de Políticas 

de SI, de acordo com a NBR ISO/IEC 17799: 2005, é o de prover uma orientação e 

uma base de práticas para a SI. É importante estabelecer uma Política clara, que 

seja apoiada por toda a organização. 

 
Para facilitar a elaboração de Políticas de SI, foi estabelecida pela 
ABNT a NBR ISO/IEC 17799, com padrões de metodologia de 
implementação de segurança. A NBR ISO/IEC 17799 é equivalente à 
norma ISO 17799, proveniente da BS 7799, criada pelo BSI (British 
Standards Institute) em 1995, que é um conjunto de padrões 
britânicos, o primeiro documento a ser reconhecido 
internacionalmente como guia de práticas de SI. (MORAES et. al, 
2007, p. 3) 
 

De acordo com a NBR ISO/IEC 17799 (ABNT, 2005), o conjunto de Políticas 

de SI de qualquer organização deverá incluir: 
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 A Definição de SI, resumo de metas e escopo e a importância da 

segurança, como um mecanismo que capacita o compartilhamento da 

informação; 

 

 Declaração do comprometimento da alta direção, apoiando as metas e 

princípios da SI; 

 

 Estrutura para estabelecer os objetivos de controles, incluindo a estrutura 

de análise, avaliação e gerenciamento de risco; 

 

 Explicação das políticas, princípios, padrões e requisitos de conformidade 

de importância específica para a organização, por exemplo: 

 

o Conformidade com a legislação e cláusulas contratuais; 

o Requisitos de conscientização e treinamento de segurança; 

o Gestão de continuidade de negócios; 

o Conseqüências das violações na política de SI; 

 

 Definição das responsabilidades gerais e específicas na gestão da SI, 

incluindo o registro dos incidentes de segurança; 

 

 Referências à documentação que possam apoiar a política. 

 

De acordo com a NBR ISO/IEC 17799 (ABNT, 2005), a política de SI deve ser 

aprovada pela direção, publicada e comunicada, através de toda a organização para 

os usuários na forma que seja relevante, acessível e compreensível para o leitor 

interessado. 

 

Para Moraes et. al, (2007, p. 4), o principal objetivo da Política de SI é 

proteger as informações e os recursos computacionais que as apóiam, sendo 

essencial que ela estabeleça normas para backup de dados. 
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2.2.4 Processos de Gestão da Segurança da Informação 

 

De acordo com Sêmola (2003), os processos de segurança da informação 

devem basear-se em 3 principais características: 

 

 Perda de Confiabilidade, quando, por exemplo, há uma quebra de sigilo, a 

descoberta da senha do administrador da rede por exemplo. 

 Perda de Integridade, ocasionada quando o acesso de terceiros as 

informações alteram os dados presentes no mesmo conjunto. 

 Perda de disponibilidade, resultante de inacessibilidade das informações, 

mudança de senha por fator externo, exclusão da informação ou 

derivados. 

 

Ainda na visão do autor acima, mais que elaborar processos concisos é 

preciso mapeá-los e estruturá-los. Por isso a rotina de implementação de processos 

de segurança da informação e sua manutenção se tornam complexos e é necessário 

dividir os processos em etapas para alcançar os objetivos. 

 

E sem a aliança entre a tecnologia e a percepção das pessoas, processo 

algum será ativo e eficaz. 

 

2.2.4.1 Tipos de Controles de Proteção 

 

Segundo Turban et. al, (2004, p.546), os controles de proteção são divididos 

em duas categorias principais: controles gerais e controles de aplicativos. Cada um 

possui diversas subcategorias de acordo com a figura 6. 
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Figura 6: Os principais controles de proteção 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                      Fonte: Turban et. al, (2004, p. 546) 

 

Para Turban et. al, (2004, p. 546), os controles gerais são implantados para 

proteger o sistema, independentemente do aplicativo específico.. 

 

As principais categorias de controles gerais são controles físicos, controle de 

acesso, controle de segurança de dados, controles de comunicação (redes) e 

controle administrativos. (TURBAN et. al, 2004, p.546). 

 

Sobre controles físicos Turban et. al, (2004, p. 546), destacam que: 

 
“a segurança física refere-se à proteção das instalações e dos 
recursos computacionais. Isso inclui proteger a propriedade física, 
bem como os computadores, os centros de dados, software, manuais 
e redes. A segurança física é a primeira linha de defesa e 
normalmente a mais fácil de construir. Fornece proteção contra a 
maioria dos perigos naturais, bem contra riscos humanos. Uma 
segurança física adequada poderá incluir diversos controles, tais 
como: Desenho adequado do centro de dados, escudo contra 
campos eletromagnéticos, sistema de desligamento emergencial de 
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energia elétrica, detecção e extinção de incêndios, bombas de água, 
entre outros.” 

 

Sobre controle de acesso, Turban et. al, (2004, p. 546), o define como a 

restrição imposta a usuários não autorizados de acessar uma parte ou toda 

informação. Tais controles podem utilizar sistemas de identificação biométrica, como 

por exemplo, fotografia do rosto, impressões digitais, geometria da mão, leitura da 

íris, voz, assinatura entre outros. Também podem utilizar controles de web (internet), 

como por exemplo, autenticação, podendo essa ser biométrica, criptografia, 

testadores de cabos, firewalls e proteção contra vírus. 

 

A respeito de controles de segurança de dados Turban et. al, (2004, p. 548), 

relatam que: 

 
 “o controle de acesso se preocupa com a proteção dos dados contra 
sua revelação acidental ou intencional para pessoas não autorizadas, 
ou com modificações ou destruição não autorizada. As funções de 
segurança de dados são implementadas através de sistemas 
operacionais, programas de controles de acesso de segurança, 
produtos de bancos de dados/comunicação de dados, procedimentos 
recomendados de backup/recuperação, programas de aplicativos e 
procedimentos de controle externo. A segurança dos dados deve 
tratar dos seguintes aspectos: confidencialidade, disponibilidade e 
integridade dos dados.” 

 

Sobre controles de comunicação, a proteção às redes é algo cada vez mais 

importante à medida que cresce o uso da internet, de intranets e do comércio 

eletrônico. (TURBAN et. al, 2004, p.548) 

 

E sobre controles administrativos, enquanto os controles gerais discutidos 

anteriormente eram de natureza técnica, estes lidam com a definição de diretrizes e 

o monitoramento de seu cumprimento. (TURBAN et. al, 2004, p.548). 

 

A respeito de outros controles gerais, Turban et. al, (2004, p. 548), citam os 

controles de programação, controles de documentação e controles de 

desenvolvimento de sistemas. 
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Em relação aos controles de aplicativos, Turban et. al, (2004, p. 548), relatam 

que os mesmos procuram proteger as instalações de computação e dar segurança 

para hardware, software, dados e redes. No entanto, os controles gerais não 

protegem o conteúdo de cada aplicativo específico. Por isso, freqüentemente são 

embutidos controles dentro dos aplicativos, ou seja, eles fazem parte do software, e 

normalmente são escritos sob formas de regras de validação. Eles podem ser 

classificados em três categorias principais: controles de entrada, controles de 

processamento e controles de saídas. 

 

Para Turban et. al, (2004, p. 548), controles de entrada são desenhados para 

impedir a alteração ou a perda de dados. Os dados são verificados quanto a sua 

precisão, inteireza e consistência. 

 

Sobre controles de processamento, os autores afirmam que eles garantem 

que os dados sejam completamente processados, sendo válidos e precisos e que os 

programas sejam executados corretamente. 

 

E por último os controles de saída, para Turban et. al, (2004, p. 549), 

garantem que os resultados do processamento sejam precisos, válidos, completos e 

consistentes. 

 

2.2.4.2 Características da Segurança da Informação 
 

Uma vez identificados os responsáveis pela informação existente nos 

Sistemas de Informação (SI), esta poderá ser facilmente classificada de acordo com 

a sua sensibilidade e, posteriormente, protegida de acordo com essa classificação. 

De acordo com (SILVA et. al, 2003, p.58). 

 

A terminologia na área de proteção de dados possui as seguintes 

características: 

 

Confidencialidade: a vantagem competitiva das empresas assenta muitas 

vezes na informação que possuem e na capacidade de controlar a sua divulgação 

(os exemplos mais claros poderão ser as empresas de investigação e 
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desenvolvimento, ou as metodologias específicas de uma organização). Para isso, 

deverão existir mecanismos que garantam a confidencialidade da informação, mas 

que não impeçam o acesso antecipado de pessoas autorizadas à mesma.  

 

Prevenir o acesso não autorizado a informação confidencial, o direito de 

acesso à informação dependerá de vários fatores tais como: A atual legislação; a 

opinião pública; a política institucional e a atitude das instituições. 

 

Integridade: a integridade é um dos aspectos vitais, todo o valor da 

informação reside na confiabilidade, o erro de uma vírgula poderá comprometer a 

integridade de um enorme volume de dados e poderá acarretar prejuízos 

significativos. Dessa forma, deverão existir sistemas de validação da informação 

existente. Dependendo do grau de importância da informação, estes poderão ser 

automáticos (regras automáticas de validação), ou poderá ser necessário programar 

processos manuais de validação. Poderão, por exemplo, ser instituídos 

procedimentos de revisão, por amostragem da integridade dos dados existentes. A 

integridade é igualmente vital para a recuperação de informação perdida, uma vez 

que o valor das cópias que não apresentam garantias de integridade é praticamente 

nulo. A classificação da informação em termos de integridade visa adequar o custo 

das medidas de proteção ao impacto das perdas esperadas (ou possíveis). 

 

A integridade busca garantir a alteração ou modificação não autorizada de 

informação confidencial, ou seja, é a garantia de que uma informação não foi 

alterada durante seu trajeto - do emissor para o receptor ou durante o seu 

armazenamento, tendo a garantia de dados íntegros, por exemplo, um receptor pode 

assegurar que uma mensagem recebida tenha realmente aquele conteúdo.  

 

Disponibilidade: Possuir a informação necessária, mas não a ter disponível no 

momento adequado equivale a não possuí-la. As medidas de proteção de dados 

deverão contemplar aspectos que facultem o acesso aos mesmos. Porém, além 

disso, deverão ser capazes de distinguir entre acessos autorizados e acessos não 

autorizados.  
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Entretanto segundo Silva et. al, (2003, p.59) é importante conseguir equilibrar 

a necessidade de acesso à informação com a necessidade de preservação da 

confidencialidade da mesma. Medidas de proteção utilizadas não deverão expor os 

dados (permitir o acesso indevido) nem impedir ou dificultar o acesso (devido) a 

esses dados. Porém, podem surgir situações onde a posse e o acesso à informação 

é mais importante do que a manutenção da sua segurança. 

 

2.2.4.3 Processos de Segurança Lógica 

 

Para manter seus sistemas de informações seguros, a organização deve 

primeiramente definir o que proteger. Sem a existência de medidas de segurança 

lógica, a informação encontra-se exposta a ataques. (SILVA et. al, 2003, p.79). 

 

Os autores relatam que para manutenção da segurança no tráfego de 

informações na rede, a criptografia de dados é um dos principais recursos. Senhas, 

mensagens, arquivos e outros dados podem ser transmitidos de forma codificada 

pelos sistemas de informação, envolve o uso de algoritmos matemáticos especiais, 

ou chaves para transformar dados digitais em um código antes que esses dados 

sejam transmitidos, tais informações só podem ser acessadas e entendidas pelos 

usuários autorizados.  

 

Outro importante método de controle é o firewall de rede que consiste em um 

sistema de computador “guardião” que protege as intranets e demais redes de 

computadores da empresa contra ataques, funcionando como um filtro e ponto 

seguro de transferência para acesso à Internet e demais redes. Segundo Silva et. al, 

(2003), o firewall é essencial para organizações que dependem da Internet ainda 

muito insegura e vulnerável. Programas antivírus são softwares que devidamente 

atualizados, protegem micro computadores contra os ataques de vírus. 

 

Os vírus se espalham de uma maneira, muito rápida, causando grandes 

prejuízos às organizações quando paralisam as suas operações/produções. Só que, 

mesmo com antivírus, o papel do gestor dos Sistemas de Informação é exatamente 

conscientizar o usuário final para que não abra arquivos suspeitos ou desconhecidos 
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em seus computadores, pois a maior parte das infecções por vírus é transmitida pela 

Internet, através do correio eletrônico de seus funcionários.  

 

No armazenamento de informações, as organizações devem manter backups 

(cópias de segurança) de dados confiáveis, que nada mais são do que a duplicação 

dos dados da empresa guardados em outro meio que não seja o mesmo. Esse 

procedimento é uma forma de contingência, caso haja perda das informações 

guardadas no banco de dados da empresa. 

 

2.2.4.4 Segurança quanto à integridade física das informações (Backup) 

 

Segundo Moraes et. al, (2007, p. 2), no passado, o backup simplesmente 

significava cópia de segurança:  

 
“Entretanto, no presente ambiente de Tecnologia da Informação, o 
backup e a proteção dos dados são utilizados para prover 
continuidade ao negócio, replicação de dados, recuperação de 
desastres e redução nos custos de infra-estrutura. Porém a melhor 
maneira para assegurar os dados, seja local ou remotamente, pode 
ser um desafio desanimador, se não forem estabelecidas normas 
estratégicas para este fim.” 

 

Para Moraes et. al, (2007), para a proteção das informações e para 

atenderem a padrões de segurança e regulamentações governamentais, as 

organizações estabelecem um conjunto de Políticas de Segurança da Informação. 

Para auxiliar na elaboração de Políticas de Segurança da Informação existe a norma 

NBR ISO/IEC 17799 homologada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, 

que é um conjunto de normas e padrões, baseados em melhores práticas. 

 

Conforme o autor acima, mesmo estabelecendo políticas de segurança, as 

organizações não estão livres de erros humanos, ataques de vírus, catástrofes 

naturais, e outras ameaças. E caso ocorram perdas de informações é preciso 

recuperá-las, e isto se torna possível se o processo de backup e recuperação de 

dados for seguro. 
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Em relação integridade física do sistema, os processos também são diversos 

e às vezes misturam-se com os classificados como sendo de prevenção e de 

recuperação em casos de falha ou perda. Destacam-se dois tipos: Os voltados a 

evitar roubos e desastres e os voltados às técnicas de cópias ou duplicações de 

segurança – Backup. 

 

No primeiro caso, utilizam-se instalações com proteções contra incêndio, 

enchentes e roubo, como cofres especiais e uso de materiais adequados na 

construção. 

 

No caso da duplicação, os mecanismos incluem processos redundantes e até 

em locais distintos. Algumas recomendações: 

 

 Elaborar esquemas para backup de arquivos e recuperação a partir de 

desastres. 

 Guardar cópias de programas e de dados em locais fisicamente distintos. 

 Levar em consideração a compra de um cofre especial para meios de 

armazenamento magnético usados com freqüência; cofres comuns a 

prova de fogo não são suficientemente resistentes ao calor além de 

danificar o conteúdo dos meios de armazenamento. 

 Procurar estabelecer acordos com empresas que tenham um sistema igual 

ou muito próximo para permitir o uso dos sistemas vitais. 

 Prever que o sistema possa ficar indisponível no pior momento possível. 

 Planejar procedimentos para estar preparado para indisponibilidade do 

sistemas. 

 

Turban et. al, (2004, p. 554), relatam que no caso de um desastre de grandes 

proporções, muitas vezes é necessário transferir a instalação central de computação 

para um local de backup remoto. Segundo esses autores esse procedimento é 

chamado de Hot site. Uma outra opção de menor custo seria o procedimento Cold 

site, onde fornecedores externos fornecem espaço livre de escritório com piso, 

ventilação e fiação especiais. Em uma situação de grande emergência, a empresa 
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com problemas transfere seus próprios computadores, ou computadores alugados 

para aquele local.  

 

2.2.4.5 Procedimentos de recuperação 

 

A reconstituição de dados perdidos poderá ser conseguida, caso necessário, 

através de procedimentos de recuperação dos mesmos junto a terceiros (por 

exemplo, clientes e fornecedores).  A preservação de informações, tais como 

plantas, diagramas, contratos, contatos de fornecedores e outros, podem constituir 

um importante meio auxiliar do processo de recuperação de equipamentos e 

instalações. 

 

Assim, quando ocorrer uma falha ou avaria, uma vez sanado e efetuado o 

procedimento de recuperação se disporá da informação no mesmo estado quando 

se realizou o último registro de operações. (MEIRELLES 2004, p. 469). 

 

2.2.4.6 Processos de Segurança Física 

 

Segundo Pinochet et. al, (2007, p. 1), a globalização trás a tona uma 

sociedade industrial ávida por informação e conhecimento, tornando-os fatores 

fundamentais para a sobrevivência das organizações. Surgem assim novas 

preocupações que nem sempre tem relação com o foco de seu negocio; uma delas 

é a segurança em ambientes físico e a segurança patrimonial. 

 

Sobre o conceito de segurança física Caruso e Steffen (1999 apud Pinochet 

et al. 2007, p.1), definem que: 
 

“segurança física relaciona-se diretamente com os aspectos 
associados ao acesso físico a locais e a recursos de informações, 
tais como disponibilidade física ou o próprio acesso físico, sejam 
esses recursos às próprias informações, seus meios de suporte e 
armazenamento ou os mecanismos de controle de acesso às 
informações. Além disso, está também relacionada com as técnicas 
de preservação e recuperação das informações e seus meios de 
suporte e armazenamento.” 
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A segurança de ambientes físicos já faz parte do cotidiano das empresas que 

a utilizam para gerenciar processos, controlar acessos e proteger seu patrimônio 

tangível e intangível. Ela pode ser abordada de duas formas: segurança de acesso, 

que trata das medidas de proteção contra acesso físico não-autorizado; e segurança 

ambiental, que trata da prevenção de danos por causas naturais. (PINOCHET et. al, 

2007, p.1). 

 

Baseada na tecnologia da informação, a segurança em ambientes físicos para 

Pinochet et. al, (2007), visa: 

  
“implantar sistemas e métodos para controlar e monitorar o acesso 
de pessoas em determinadas salas ou locais, evitar ou diminuir a 
tentativa de invasão ou destruição de patrimônio, gerenciar 
processos de trabalho como uma linha de montagem de uma fábrica, 
uma sala de treinamento, automatizar portas e iluminação.” 

 

Sobre os controles de acesso físico Pinochet et. al, (2007) afirmam que os 

mesmos têm como objetivo proteger equipamentos e informações contra usuários 

não autorizados, prevenindo o acesso a esses recursos. Apenas as pessoas 

expressamente autorizadas pela gerência podem ter acesso físico aos sistemas de 

computadores. 

 

2.2.4.6.1 Implementação da segurança física nas empresas 

 

O ambiente físico no qual a empresa opera pode constituir um dos mais 

importantes elementos no que diz respeito ao armazenamento da informação. 

(SILVA et. al, 2003, p. 64). Muita da tecnologia demonstrada nos filmes futuristas 

ainda não é realmente praticável, apesar de já existir a possibilidade de capturar 

indevidamente dados à distância, com relativa facilidade, a partir das radiações 

emitidas pelos monitores dos computadores, através dos cabos de alimentação 

elétrica, ou das placas de rede WLAN. Para a maioria das empresas, estes perigos 

não serão realistas, mas existem outros riscos físicos para os quais as organizações 

devem estar atentas. 

 

Em zonas densamente povoadas, como os centros urbanos, a questão da 

escolha da localização da Empresa pode estar altamente condicionada a essa 



64 
 

questão. Porém, a importância da definição de áreas, dentro da própria Empresa, 

contribui decisivamente para a construção de ambientes seguros. Alguns erros de 

projeto, como por exemplo, falta de espaço físico podem fragilizar a capacidade de 

proteção da informação. 

 

A segurança física deverá ser pensada de forma a estabelecer níveis de 

proteção contra acessos não autorizados. Segundo esta lógica, o banco de dados e 

servidores deverão encontrar-se o mais perto do centro das instalações, obrigando à 

passagem por diversos níveis de validação. Pelo contrário, os componentes menos 

valiosos, ou mais facilmente substituíveis, poderão ficar em zonas menos 

protegidas, mas nunca dispensando por completo qualquer tipo de proteção. 

 

2.2.4.6.2 Controle de acessos 

 
O controle de quem entra e de quem sai das instalações é um 
aspecto particularmente importante da segurança física. Não basta 
ter um guarda à entrada e obrigar todos os visitantes a se 
registrarem. É fundamental ter a certeza, por exemplo, de que os 
visitantes não levam material da Empresa sem autorização expressa 
do responsável por esse equipamento. (SILVA et. al, 2003, p. 67) 
 

Adicionalmente, são necessárias medidas adicionais para garantir que as 

soluções de controle não são ultrapassadas, evitando situações em que, por 

comodismo, uma porta seja deixada aberta, por exemplo. Mas o controle de acessos 

não se resume a uma portaria com guardas e, eventualmente, um sistema de vídeo 

em circuito fechado. Tal controle deve ser estendido a todas as áreas sensíveis, 

principalmente aos centros de dados e aos arquivos centrais. 

 

Na sala de servidores da organização, por exemplo, poderão ser registrados 

os acessos de todos os operadores e administradores, incluindo as suas horas de 

entrada e de saída. Haverá casos em que, para além de um sistema automático de 

controle, como por exemplo, um leitor de cartões magnéticos, fará sentido a 

existência de um livro de registro de acessos, onde todos deverão inserir a data e 

hora de entrada e saída, bem como uma rubrica para autenticação do registro. 

Existem igualmente soluções, baseadas em tecnologia, que permitem definir, de 

forma automatizada, horários de acesso a determinados locais, e que podem ser 
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implementadas com um impacto relativamente reduzido sobre o funcionamento 

normal da organização.  

 

Nenhuma destas medidas fará sentido sem o devido acompanhamento. 

Quantos são os casos conhecidos de empresas em que a segurança na entrada 

serve apenas de “decoração”? O registro dos acessos deverá ser verificado pelo 

responsável pela segurança, em particular o dos acessos às zonas mais sensíveis 

da organização, e quaisquer situações mais duvidosas deverão ser prontamente 

questionadas e esclarecidas. Para tal será necessário sensibilizar os colaboradores 

da Empresa para que, estes também, sejam parte do mecanismo de segurança 

física responsável pela detecção de intrusos. 

 

2.2.4.6.3 Eliminação de resíduos 

 
Os resíduos são o que o próprio nome indica: restos, lixo, coisas que 

deixaram de possuir interesse e que, como tal, são eliminadas. (SILVA et. al, 2003, 

p. 68) 

 

A forma de eliminação, porém, não é freqüentemente a mais indicada e acaba 

por criar potenciais compromissos à segurança da Empresa. Tal como todos temos 

cuidado ao destruir a carta do nosso banco com o código de um cartão de débito, 

também deveremos dedicar igual atenção ao modo como a informação sensível é 

eliminada. Uma “disciplina” muito popular entre os hackers consiste, muito 

resumidamente, em vasculhar os contentores de lixo de uma empresa em busca de 

informação. E os resultados são, muitas vezes, preciosos: desde listas com dados 

pessoais, listagens de números de telefone diretos, organogramas funcionais, 

impressões de configurações de equipamento, de tudo se encontra num caixote de 

lixo. E muito desse “lixo” poderá constituir uma valiosa fonte de informação para um 

ataque futuro. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Buscando atingir os objetivos do presente trabalho, entendeu-se que a melhor 

opção metodológica para o desenvolvimento desta pesquisa, seria a pesquisa de 

campo, de natureza qualitativa e finalidade descritiva. A pesquisa de campo consiste 

na investigação empírica realizada no local onde ocorre ou ocorreu um fenômeno ou 

que dispõe de elementos para explicá-lo. (VERGARA, 2005). 

 

Segundo Vergara (2005), a pesquisa descritiva expõe características de 

determinada população ou de determinado fenômeno. Portanto, a investigação foi 

descritiva, pois demonstrou as características, fontes e formas de obtenção e 

transferência de conhecimento, inovações e descreveu os processos de gestão de 

segurança da informação implementados pela empresa pesquisada.  

 

3.2 EMPRESAS PESQUISADAS E SUJEITOS DA PESQUISA 

 

A presente pesquisa teve como objeto de estudo a INPA - Indústria de 

Embalagens Santana S/A, localizada na cidade de Pirapetinga - MG. 

 

A opção pela INPA para a realização da presente pesquisa ocorreu pelo fato 

da instituição apresentar diversas características que contribuíram para o 

desenvolvimento do presente trabalho. Tais características estão relacionadas 

abaixo: 

 

 Acessibilidade. A diretoria da instituição autorizou a pesquisa de campo em 

suas unidades, demonstrando interesse pelo trabalho, proporcionando dessa 

forma, acesso e participação necessária para o desenvolvimento da pesquisa.  

 

 A instituição incentiva o desenvolvimento de inovações em suas áreas, 

buscando sempre aprimorar seus processos com suporte da tecnologia, 

prezando pela sinergia entre seus departamentos, visando à obtenção e 

transferência de conhecimentos necessários a inovação. 
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 Possuir produtos inovadores. A instituição deveria ter, pelo menos, um produto 

inovador assim reconhecido pelo(s) diretores (s). 
 

 Contemplar processos em segurança da informação: A instituição deveria 

também, possuir processos em segurança da informação, sendo eles em seus 

aspectos físicos e lógicos. 

 

 Apresenta uma estrutura organizada e formalizada, possibilitando a obtenção 

de informações fidedignas que contribuem para o desenvolvimento do 

presente estudo. 

 

Os sujeitos da pesquisa foram quatro pessoas da alta gerência e dois 

colaboradores que narraram o desenvolvimento das inovações, onde, cada gerente 

indicou duas inovações e os colaboradores que acompanharam de perto o processo 

de desenvolvimento de cada uma das inovações citadas, sendo: 4 gerentes (de 

operações, comercial/suprimentos, desenvolvimento e qualidade/marketing) e 2 

colaboradores, perfazendo um total de 6 participantes. 

 

Os critérios para seleção 

 

Segundo Vergara (2005), os sujeitos da pesquisa são as pessoas que 

fornecerão os dados de que serão necessários. 

 

3.3 COLETA DE DADOS:  

 

3.3.1 Estruturação da Pesquisa 

 

Inicialmente foram entrevistadas quatro pessoas da alta gerência (em 

principio os responsáveis pelas áreas de operações, comercial/suprimentos, 

desenvolvimento e qualidade/marketing) da empresa para: 

 

- identificar os procedimentos utilizados para gerenciar a segurança da informação 

da empresa,  
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- identificar as fontes e formas de obtenção e transferência de conhecimento para o 

desenvolvimento de inovações na empresa selecionada e  

- identificar as inovações - em natureza, grau de novidade, fonte de conhecimento – 

desenvolvidas pela empresa nos últimos 5 anos.  

 

Foi solicitado a cada entrevistado que indicasse duas inovações (em processo 

ou produto) que tenham contribuído de forma relevante para vantagem competitiva 

da empresa, e que informasse o nome do colaborador da empresa que tenha 

acompanhado de perto o desenvolvimento (em especial a fase de obtenção de 

conhecimento) de cada uma das inovações citadas. A partir das indicações, foram 

selecionadas as duas inovações que receberam o maior número de indicações.  

 

Foi solicitado então a cada um dos colaboradores que acompanharam de 

perto o desenvolvimento dessas inovações, que narrasse da forma mais livre 

possível as estórias do desenvolvimento das mesmas. Durante as narrativas, 

procurou-se verificar se os narradores mencionavam a natureza e grau de novidade 

da inovação, as vantagens e desvantagens para a organização decorrentes da 

inovação, as fontes e as formas de obtenção de conhecimento utilizadas e 

principalmente os fatores que tenham facilitado e bloqueado o processo de obtenção 

de conhecimento utilizado na inovação. 

 
3.3.2 Meios de Investigação e Coleta de Dados 

 

Segundo Vergara (2005), o leitor deve ser informado de como se pretende 

obter os dados necessários para responder ao problema proposto. A presente 

pesquisa utilizou os seguintes meios: 

 

a) Análise Documental – Foram analisados alguns documentos da instituição, como 

por exemplo, seu plano estratégico e seus projetos de investimentos em inovações. 

 

b) Observação direta: A interação direta entre o pesquisador e o objeto de estudo 

reforça a competência na extração e interpretação de dados do fenômeno estudado 

(YIN, 2005). Assim, nesta pesquisa, houve uma interação direta com os envolvidos 

nos projetos 
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d) Entrevistas – As entrevistas foram direcionadas por um roteiro semi-estruturado 

conforme Apêndice I. Tais entrevistas foram gravadas e transcritas literalmente (ver 

Apêndice III. Segundo Yin (2005), a eficácia das entrevistas no tratamento das 

questões humanas faz delas uma fonte essencial de evidências para os estudos de 

casos. 

 

e) Narrativas - guiadas pela lista de temas (Apêndice II) apresentada na próxima 

seção e transcritas literalmente no Apêndice IV. Segundo Labov (1977), a narrativa é 

uma técnica de recapitular a experiência passada através da combinação da 

sequência verbal de sentenças com a seqüência de eventos que de fato ocorreram. 

 

3.4 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A técnica de análise temática, uma forma de análise de conteúdo, foi utilizada 

para tratamento e análise dos resultados. De acordo com Roesch (1999), a análise 

de conteúdo é um método que busca levantar inferências válidas a partir de um 

texto, classificando palavras, frases ou mesmo parágrafos em categorias. Segundo 

Vergara (2005), o texto corresponde aos dados coletados, que podem ser desde 

cartas e respostas a questionários abertos até transcrições de entrevistas. 

 

O procedimento básico da análise de conteúdo volta-se para a definição de 

categorias pertinentes ao propósito da pesquisa. Segundo Vergara (2005, p. 18): 

“categorias são rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo de elementos sob 

um título genérico, agrupamento esse efetuado em razão dos caracteres comuns 

destes elementos”. 

 

A análise de conteúdo admite a abordagem qualitativa. Enfatiza o que é 

significativo e relevante no texto, sem necessariamente ser freqüente. Focaliza a 

identificação de peculiaridade e as relações entre os elementos, admitindo, portanto, 

a análise sob subjetividades (VERGARA, 2005). 

 

No caso da presente pesquisa, a analise temática foi utilizada para avaliar a 

partir de material transcrito das narrativas a ocorrência (presença) de forma 



70 
 

manifesta ou latente de temas previamente retirados da teoria (BOYATZIS, 1999). 

Esses temas, listados no Apêndice II, são aqueles relacionados às fontes de 

conhecimento e as formas de obtenção e transferência de conhecimento a ser 

utilizado no desenvolvimento de inovações na empresa pesquisada e aos processos 

de gestão de segurança da informação implementados pela empresa. A partir do 

levantamento da ocorrência (presença), em termos de freqüência e profundidade, 

desses temas, foi possível avaliar como a gestão de segurança da informação da 

empresa interfere no processo de obtenção e transferência de conhecimento 

necessário às inovações.  

 

3.5 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

 

Existe uma grande preocupação em relação aos estudos qualitativos, no que 

se refere a sua validade e generalizações, ambas acontecem de forma diferente de 

um estudo quantitativo e dos levantamentos, sendo necessária a realização de uma 

análise temática, um tipo de análise de conteúdo de textos (dados) e teorias com o 

objetivo de levantar inferências válidas, minimizando as limitações nesse tipo de 

estudo. Para Cooper e Schindler (2003), uma das principais limitações do método de 

pesquisa de campo, seria a presença de viés proporcionado pela presença do 

entrevistador, uma vez que o mesmo pode influenciar as respostas dos 

entrevistados sem que perceba e uma vez que estes podem não falar a verdade ou 

podem não dar respostas completas. 
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4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1 SETOR DE EMBALAGENS DE PAPELÃO  

 

Nas últimas décadas, a caixa de papelão ondulado tornou-se uma das mais 

importantes e conhecidas embalagens. Resistente, leve e de fácil obtenção, tem a 

maior parte de sua produção – aproximadamente 80% - proveniente da recuperação 

de papel velho. 

 

Em 2001, a fabricação de caixas, acessórios e chapas de papelão ondulado 

foi de 1.749.157 toneladas. Em novembro do ano passado, a fabricação foi de 

aproximadamente 162000 toneladas com faturamento de 322 milhões de reais, 

segundo dados da Associação Brasileira de Papelão Ondulado. 

 

A primeira utilização do papelão ondulado como embalagem foi registrada em 

1871 para proteger produtos frágeis como garrafas de vidro. De lá para cá, a 

aplicação desta matéria-prima evoluiu muito para acondicionar e transportar os mais 

diversos gêneros alimentícios, higiene e limpeza, produtos químicos e agro-

químicos, eletrodomésticos e equipamentos. 

 

Hoje a embalagem de papelão ondulado tem uso em maior escala no setor de 

hortifrutigranjeiro. Ela vem substituindo as tradicionais caixas de madeira e de 

plástico. Reduz perdas de frutas em função do melhor acolchoamento, e é 

totalmente paletizável. Oferece ainda melhor aspecto higiênico, evita a proliferação 

de doenças e a contaminação dos produtos. 

 

Através de décadas, gerações sucessivas de melhorias tem sido 

implementadas não somente em relação aos aspectos de resistência química, mas 

também aos processos industriais e à apresentação da embalagem no ponto-de-

venda. 

 

Segundo a ABPO (2010), as principais evoluções no setor de embalagens de 

papelão ondulado foram a modernização do parque industrial e a conscientização da 
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necessidade da implantação dos conceitos de Boas Práticas de Fabricação, a 

padronização da qualidade e normatização. 

 

O fornecedor de embalagem é tido como uma extensão da indústria de 

alimentos. Para otimização do processo produtivo, os projetos devem ser tratados 

de forma global, do dimensionamento da embalagem primária (envoltório ou 

recipiente que se encontra em contato direto com os produtos), passando pela 

embalagem secundária (é a embalagem destinada a conter a embalagem primária 

ou as embalagens primárias) até a paletização. 

 

Os novos rumos na indústria de embalagens de papelão ondulado sinalizam 

para avanços tecnológicos que aprimoram o desenvolvimento de papéis, conferindo 

alto desempenho em resistência e redução das gramaturas (peso/gramas) das 

estruturas. 

 

Também surgem tratamentos superficiais que melhoram a performance das 

embalagens quando submetidas a ambientes com alta umidade relativa. Já existem 

no mercado equipamentos que resinam os papéis tornando-os resistentes à 

umidade e permitindo sua reciclagem depois de usados. 

 

Esta nova tecnologia vem atender às necessidades das embalagens que 

devem ser mantidas a baixas temperaturas e alta umidade, garantindo a integridade 

do produto. 

 

O segmento de papelão ondulado é muito dinâmico. Cada dia surgem 

novidades em equipamentos e matérias-primas que visam a automação do processo 

e obtenção de alta produtividade. Só para se ter uma idéia da evolução nos últimos 

10 anos, o rendimento de uma máquina que atingia a fabricação de cerca de 10000 

caixas por hora, hoje chega a atingir 25000 caixas por hora. 

 

Também encontra-se disponível no mercado uma ampla quantidade de 

equipamentos para fechamento automático das embalagens, para as mais variadas 

aplicações. Por este motivo muitas empresas estão automatizando suas linhas de 

produção, o que exige que o fornecedor de papelão ondulado também acompanhe 
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essas mudanças para garantir a adequação do papelão às novas exigências do 

processo. 

 

Observa-se ainda o uso de tecnologias chave – representam aquelas que 

constituem o núcleo dos atuais processos e produtos da organização e que 

oferecem um elevado impacto competitivo – elas são importantes estrategicamente 

para a organização e podem ser bem protegidas através de patentes ou outra forma. 

Como por exemplo, a Prensa Speed Size da empresa Alemã Voith, utilizada na 

fabricação das chapas e embalagens de papelão ondulado e que adiciona um filme 

de amido de alta consistência que garante maior resistência, uniformidade e 

durabilidade do produto. 

 

Outra importante mudança neste campo é a utilização de plotter que permite 

maior flexibilidade ao desenvolvimento do projeto e fornecimento de embalagem. 

Hoje é possível confeccionar amostras da embalagem com mais agilidade. Antes, 

este processo também era feito manualmente. Presentemente a embalagem de 

papelão ondulado tem sido cada vez mais utilizada como diferencial de marketing, 

no que concerne à apresentação (estética) do produto - uma vez que, anteriormente, 

o foco de sua utilização era voltado para o acondicionamento e o transporte. 

 

O setor está investindo em impressoras com mais de duas cores e com 

dispositivos que melhoram a qualidade da impressão, sem contar com o incremento 

na qualidade das matrizes de impressão, tintas e papéis. 

  

Atualmente, a indústria utiliza matrizes de impressão que proporcionam 

melhor amassamento das ondas e tintas com baixo teor de metal que permitem 

maior resistência à umidade e ao atrito. 

 

4.2 A EMPRESA PESQUISADA 

 

Pirapetinga é uma cidade típica do interior mineiro, com pouco mais de 10 mil 

habitantes. Nesta cidade, em 1961, foi fundada a INPA, Indústria de Embalagens 

Santana SA, que é a maior fonte de arrecadação de impostos do município e 

emprega mais de 800 funcionários. Produzir papel e embalagens de papelão 
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ondulado é o negócio da empresa, tem como principais clientes a Coca – Cola, 

Parmalat, Kraft Foods, Unilever e Nestlé. A INPA fabrica, atualmente, 9000 

toneladas mensais de vários tipos de papéis para embalagens como papel miolo, 

capa e papel branco. São 15 milhões de m² em embalagens de papelão ondulado 

usando, como matéria-prima, 90% de aparas de papelão ondulado e 10% de 

celulose.  

 

Mas, crescer significa, também, encontrar novos nichos de mercado. A INPA 

tem clientes de vários segmentos como os de produtos alimentícios, frigoríficos, 

laticínios, cerâmica, limpeza, eletrodomésticos, bebidas, química, siderurgia, 

confecções, vidros, enlatados e petrolíferos. O meio ambiente é tratado com 

seriedade através do tratamento adequado dos efluentes industriais, da 

descontaminação de lâmpadas de mercúrio por empresa especializada e de 

iniciativas como a criação de uma fábrica de telhas e placas, a partir do uso de 

rejeitos da fabricação de papel. 

 

A INPA comemorou a renovação até 2011 da certificação ISO 9001-2000 que 

foi obtida pela primeira vez em 2002. Ter um certificado como esse é uma garantia 

para os clientes da qualidade das embalagens que a empresa fabrica. Além da 

assistência médica, os funcionários contam com programas sociais que integram o 

calendário de datas comemorativas. Um dos programas de grande sucesso é o 

“Bem-Vindo à INPA”, onde os familiares de funcionários, em datas pré-agendadas, 

visitam a fábrica para conhecer de perto o processo produtivo. E, sem esquecer a 

Educação, a INPA mantém, em suas dependências, turmas de Alfabetização e de 

Ensino Fundamental e acompanha o desenvolvimento escolar dos funcionários que 

estão cursando o Ensino Médio no Centro de Ensino Supletivos, em Santo Antônio 

de Pádua. 

 

4.3 ESTRUTURA DE TI DA EMPRESA PESQUISADA 

 

 A INPA Embalagens, uma das maiores no mercado brasileiro de papelão 

ondulado, está investindo para ampliar a integração de seu sistema de gestão 

empresarial (software de gestão) com o objetivo de reduzir e aperfeiçoar seus 

processos e elevar sua produtividade. 
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O Departamento de Tecnologia da INPA Embalagens trabalha 

constantemente para melhoria de toda a empresa, com serviços de manutenção de 

hardware, software e gestão da tecnologia da informação. 

 

Os principais sistemas de gestão (software de gestão) são o ERP - enterprise 

resource planning (planejamento dos recursos da empresa) fornecido pela Microsiga 

- Totvs, utilizado para o processamento e integração de transações das áreas 

funcionais de toda empresa. A INPA utiliza também os softwares Trimbox e 

Trimpapel, fornecidos pela empresa Símula, onde o primeiro tem como objetivo o 

processamento das informações técnicas referentes à produção e o segundo 

processa informações sobre as características do papel produzido, esses dois 

últimos se comunicam entre si. 

 

Em 2008 a empresa adquiriu novos servidores (computadores de grande 

porte) com a empresa Dell Computadores, de última geração para otimizar a 

performance de sua base de dados integrada. Além disso, em parceria com a 

empresa Indicca Tecnologia, novas melhorias foram desenvolvidas no recebimento 

e envio de correio eletrônico (e-mail) através de políticas de segurança que 

garantiram mais integridade nas mensagens, através de um poderoso filtro Anti-

SPAM (bloqueio de mensagens indevidas) e Anti-Vírus corporativo da empresa 

Symantec. 

 

Com estas novas melhorias, a otimização da produtividade pela tecnologia da 

informação teve crescimento de cerca de 30% além de consideráveis ganhos em 

agilidade na comunicação externa através do correio eletrônico. 

 

Em parceria com a Embratel, a INPA dobrou a capacidade de seu link 

(ligação) com a Internet tornando mais rápida a comunicação com suas filiais, 

escritórios, parceiros de negócio e clientes. 

 

As informações estratégicas da empresa necessárias ao processo de 

obtenção e transferência de conhecimento ficam armazenadas em seus sistemas 

ERP, Trimbox e Trimpapel. Porém, não existe nenhum sistema específico para a 

gestão do conhecimento, ou para os processos de obtenção e transferência de 
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conhecimento necessário as inovações, ou seja, não há nenhum modelo de 

repositório de conhecimento integrado com as tecnologias utilizadas pela INPA. 

 

4.4 FONTES E FORMAS DE OBTENÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE 

CONHECIMENTO PARA INOVAÇÕES 

 

 Em relação às fontes internas de obtenção de conhecimento necessárias as 

inovações na empresa pesquisada, pode-se observar que a empresa possui um 

setor de planejamento e desenvolvimento para obter conhecimento interno e esse 

conhecimento também é adquirido através do setor de produção e comercial 

conforme as respostas abaixo dos entrevistados. 

 
“Nós temos aqui uma equipe de desenvolvimento de embalagens, 
que é o setor específico dessa parte e responsável por toda a parte 
de desenvolvimento.” (Gerente de Qualidade - Engenheiro) 

 
“Uma fonte de inovação seria própria fábrica né, a fonte produtiva, 
como departamento de produção, elas nos trazem informações sobre 
limitantes, ou o que para eles é bom, o que é mais fácil produzir, 
tanto a produção quanto o PCP, ela vê se esse tipo de embalagem 
tem um fluxo melhor, e diante dessas informações e também da área 
comercial, que é um departamento interno, nós direcionamos o 
desenvolvimento.” (Gerente de Desenvolvimento) 
 
 “Nós possuímos aqui um setor de desenvolvimento de produtos, 
onde são feitos os planejamentos e desenvolvimento dos produtos 
para isso e temos a área comercial também que auxilia bastante 
nessa questão.” (Gerente Comercial - Administrador) 
 

Sobre as fontes externas de obtenção de conhecimento, pode-se observar 

nas falas dos entrevistados que a empresa participa de feiras, palestras, 

associações, parcerias com clientes e fornecedores de diversos ramos de atividade 

além de utilizar livros e manuais. Verifica-se também que a empresa utiliza com 

muita ênfase as informações externas de seus clientes para obter conhecimento e 

desenvolver seus produtos. 

 
“A gente tem no Brasil duas fontes mesmo que a gente ta 
consultando essas questões de inovação, você tem né! O que é o 
centro tecnológico de embalagens, situado em Campinas, específico 
de desenvolvimento de embalagens né! E temos também a ABPO 
que é a Associação Brasileira de Papelão Ondulado que ela traz 
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muita questão de inovação, então temos as reuniões periódicas né!” 
(Gerente de Qualidade - Engenheiro) 
 
“Fornecedores, clientes, entidades, a literatura, tudo isso são base 
para nosso conhecimento, consultoria externa é mais difícil, não é 
tão comum nesse nosso mercado. Participamos de feiras, agora no 
dia 05/04/10 vamos participar de uma feira, nela são demonstrados 
alguns conhecimentos técnicos, mas a fonte mais pesada de 
conhecimento externo mesmo seriam nossos clientes, trazemos as 
aplicações práticas que eles desejam para o projeto, muitas das 
vezes nós vamos nos clientes levando muitas informações mas 
também trazemos muita coisa.” (Gerente de Desenvolvimento) 
 

“São nossos fornecedores, palestras, feiras e convenções como 
também a ABPO.” (Gerente Industrial) 
 
“Nossas fontes externas são feiras, associações como a ABPO que 
somos associados, visitas técnicas em clientes e fornecedores, 
manuais e livros.” (Gerente Comercial - Administrador) 
 

A respeito das formas de obtenção de conhecimento interno, verifica-se que a 

empresa possui processos de desenvolvimento de protótipos, pesquisa básica, e 

programas de treinamento e desenvolvimento organizacional, através do 

treinamento de seus funcionários com base nas novas tecnologias adquiridas. Outro 

ponto também interessante é que a empresa promove um sistema de rodízio entre 

funcionários de diferentes setores, com o objetivo de aumentar o conhecimento e 

aprendizado dos mesmos. 

 
 “Além disso temos o desenvolvimento de protótipos, quando um 
cliente deseja uma determinada embalagem específica para ele ou 
para determinada situação, a nossa equipe desenvolve no setor de 
desenvolvimento esse protótipo e o submete a testes buscando 
atender suas necessidades.” (Gerente de Qualidade – Engenheiro) 
 

“Nós temos aqui ao lado nossa área de protótipos, temos uma 
máquina que você pode ver aqui dentro que ela cria o modelo da 
embalagem, um projeto antes dele virar pedido, antes de ser liberado 
para o cliente, antes de ser avaliado pela área comercial.” (Gerente 
de Desenvolvimento) 
 

“Tudo feito em forma de um pacote de treinamento, a partir daí você 
trabalha com uma curva de aprendizado, você faz um rodízio 
internamente entre os funcionários, através de treinamentos 
internos.” (Gerente Industrial) 
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“Através de atividades de rodízio entre funcionários, palestras, 
treinamentos internos com as áreas envolvidas, como produção, o 
pessoal do desenvolvimento juntamente com a gerencia industrial 
aplica treinamentos para os funcionários.” (Gerente Comercial – 
Administrador) 
 

No que se refere às formas de obtenção de conhecimento externo 

necessários as inovações na empresa pesquisada, elas ocorrem principalmente sob 

forma de (i) reuniões mensais de que a INPA participa em associações como a  

ABPO (Associação Brasileira de Papel Ondulado) e também junto ao IPT (Instituto 

de Pesquisa Tecnológica), (ii) utilização de livros, manuais, revistas, (iii) contatos e 

parcerias com Fornecedores, (iv) feiras comerciais promovidas pela ABPO 

(Associação Brasileira de Papel Ondulado) e (v) visitas a clientes. 

 
“Reuniões mensais da associação né! Que nós temos junto ao IPT – 
Instituto de Pesquisa Tecnológica em São Paulo, chamamos de inter-
laboratoriais , verifica-se a parte do comportamento físico da 
embalagem, as avaliações dos laboratórios das empresas no Brasil.” 
(Gerente de Qualidade – Engenheiro) 
 

“Livros, manuais, revistas, Fornecedores, feiras comerciais como a 
ABPO, visita a clientes.” (Gerente de Desenvolvimento) 

 
“Normalmente, ou é através de mala direta, aí um fornecedor tem um 
equipamento e manda uma mala direta pra mim né! Daí você pede 
um cara pra vim aqui dar uma palestra e feiras, exposições.” 
(Gerente Industrial) 
 

“Livros, associações, manuais, fornecedores, esses através de feiras, 
pesquisa com fornecedores e clientes.” (Gerente Comercial – 
Administrador) 
 

Em relação aos mecanismos para transferência de conhecimento 

internamente, foram citados os programas de treinamentos “on the Job” para 

funcionários, treinamentos específicos, reuniões e palestras. Para treinamentos 

internos a empresa seleciona alguns funcionários chaves que serão futuros 

multiplicadores de conhecimento, ou seja, esses funcionários serão encarregados de 

repassar conhecimento para uma determinada equipe. Através dessa prática 

percebe-se também que a empresa incentiva o compartilhamento do conhecimento. 
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No que concerne a transferência externa de conhecimento, foram citadas 

palestras e treinamentos que a INPA promove em particular para os clientes, que 

conforme mencionado anteriormente são uma fonte vital de conhecimento externo. 

Observa-se que a INPA tanto obtém conhecimento externo de seus clientes e 

fornecedores quanto repassa conhecimento aos mesmos. 

 
“Então aqui nós temos a questão dos treinamentos on the Job, no 
próprio trabalho, e a gente tem os treinamentos específicos também.” 
(Gerente de Qualidade – Engenheiro) 
 
“Então através de treinamentos, palestras com clientes.” (Gerente de 
Qualidade – Engenheiro) 
 

“Eu tenho uma visão particular que a informação deve ser 
compartilhada, quando você compartilha as informações você dá 
possibilidade das pessoas crescerem junto com você, às vezes nos 
treinamentos ou quando passo alguma informação a pessoa vira pra 
mim e fala “ você vai me dar isso?” Daí respondo, vou te dar por 
que? Daí brinco, dizendo que a pessoa não vai fazer igual a mim, e 
sim melhor.” (Gerente de Qualidade – Engenheiro) 

 
“Existe toda uma norma, todo um controle e tudo isso precisa ser 
controlado, então existem reuniões, palestras, treinamentos, para se 
verificar como funciona, daí você determina um plano de 
implementação.” (Gerente de Desenvolvimento) 
 
“Nós utilizamos em geral, nosso conhecimento é passado para os 
clientes e os clientes nos passam conhecimento.” (Gerente de 
Desenvolvimento) 
 

“Normalmente a gente programa essa disseminação via treinamento, 
treinamento formal né, e depois disso tem os multiplicadores.” 
(Gerente Industrial) 
 
“Nós procuramos fazer com que todos os nossos representantes 
vendam a idéia.” (Gerente Industrial) 
 

 
“Então esse conhecimento ele tanto é levado pela INPA para outros 
clientes ou fornecedores como Fornecedores para INPA, então ela 
troca muito informação, mas tem muito mais do parceiro externo do 
que da INPA para o parceiro.” (Gerente Comercial – Administrador) 
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4.5. PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE SEGURANÇA DA 

INFORMAÇÃO 

 

Sobre os procedimentos e instrumentos de gestão da segurança da 

informação os entrevistados afirmaram que a política de segurança da empresa é 

bem definida, todos os níveis conhecem suas responsabilidades e a Diretoria 

entende a importância desse controle. 

 

A empresa utiliza procedimentos de segurança física e lógica, com mais 

ênfase nessa última. No caso da física, os procedimentos se restringem ao acesso 

físico de visitantes na empresa. O controle de acessos fica na portaria e o processo 

funciona com a utilização de catracas com uso de cartão magnético. No interior da 

fábrica existem câmeras de monitoramento diário das atividades, com o objetivo de 

verificar incidentes e o fluxo dos processos, mas o acesso físico às instalações por 

parte dos funcionários é bem livre. 

 

No caso da segurança lógica a empresa utiliza senhas de acesso aos 

sistemas informatizados de gestão (software de gestão). Ela também define os 

limites de acesso para cada usuário; ou seja, cada usuário tem acesso apenas a 

funções específicas de seu trabalho. Backup (cópias de segurança da base de 

dados) são utilizados, os funcionários trabalham em rede e seus arquivos são 

armazenados em um servidor por motivos de segurança e de legislação. Para citar 

um exemplo a legislação tributária exige que as notas fiscais eletrônicas fiquem 

armazenados por um determinado período. 

 
“A segurança da informação ela é bem definida na fábrica, então eu 
por exemplo eu sei o que posso falar o que pode sair e o que deve 
ficar dentro da empresa.” (Gerente de Qualidade – Engenheiro) 
 

“O nosso processo de gestão de segurança física é acesso a fábrica 
através de identificação na portaria, mediante utilização de cartão 
magnético nas catracas e os acessos dos funcionários de setores 
diferentes são acompanhados. E as informações lógicas, utilizamos 
para tudo o backup, algumas questões até mesmo em função da 
legislação, em função de notas fiscais online né.” (Gerente de 
Qualidade – Engenheiro) 
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“Hoje, por exemplo, como a maioria dos documentos ficam na rede, 
existe uma codificação de acesso, ou seja, uma senha de acesso, 
backup, por exemplo, lá, você tem sua matriz de acesso, cada 
funcionário tem um limite de acesso, e cada gestor da ou retira 
acesso de seus colaboradores, e só irão visualizar aquilo que eu 
autorizar.” (Gerente de Qualidade – Engenheiro) 

 
“Eu acho que é vital, pois às vezes nós trabalhamos anos para 
conseguir uma receita e as vezes essa receita foge, ou seja, sai do 
nosso controle, você está dando o mapa da mina para ele, cada um 
tem sua receita, cada empresa, então se você deixar aberto isso 
demais, deixar isso sem controle para que pessoas externas ou não 
autorizadas não tenha acessos a informações vitais, pois derrepente 
o mapa fiscal da empresa eu não preciso ter.” (Gerente de 
Desenvolvimento) 
 

“Internamente sobre os acessos físicos os funcionários têm um 
acesso relativamente fácil, mas no que se refere a visitas, existe toda 
uma política de visitas, daí tem um agendamento, para que aquela 
visita, qual o foco da visita e mediante isso alguém está sempre 
acompanhando essas visitas aqui dentro da fábrica, mas por uma 
questão até mesmo do próprio pessoal, é uma questão de você tipo, 
olha não dê um processo, existe toda uma política, e isso tudo é 
definido.” (Gerente de Desenvolvimento) 
 

“Existem os perfis né, para cada função existem os limites de 
acessos, ali você o perfil de acessibilidade, mas se você precisar 
ampliar você precisa de autorização e cartão magnético na portaria 
para acesso a fábrica, nos setores não tem esse dispositivo, além 
dos backups da rede todos os dados são salvos na rede, tem o 
backup da base dados.” (Gerente de Desenvolvimento) 
 

“Aqui isso é bem feito, os acessos são bem delimitados, mas como te 
disse é muito aberto no que diz respeito à informação, no aspecto 
geral, o que são fechados são limites de acesso ao sistema.” 
(Gerente Industrial) 

 
“É o que faz preservar nosso patrimônio, controles de acessos temos 
apenas nas áreas cruciais.” (Gerente Industrial) 

 
“Só temos praticamente controles de proteção aos sistemas de 
gestão, não existe um controle de acesso físico aos setores, apenas 
na entrada da fábrica por parte de visitantes e fornecedores, que 
devem ser identificados.” (Gerente Industrial) 

 
“Senha ao sistema, o usuário digita a sua senha e acessa o seu perfil 
determinado e cartão magnético nas catracas que ficam na 
recepção.” (Gerente Industrial) 
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“Isso é bem definido, os acessos eles são restritos aos níveis 
hierárquicos, daí você tem a gerencia, a direção, alguns acessos 
você tem, outros não.” (Gerente Comercial – Administrador) 
 

“Olha, de médio pra baixo, porque se você trabalha muito a questão 
da segurança da informação numa empresa que não tem patentes 
de produtos, a gente não deve se importar muito, se fosse uma 
indústria química por exemplo, você precisa de uma segurança 
altíssima. Agora o nosso mercado é aberto, se você for na ABPO 
você tem todos os modelos de caixa.” (Gerente Comercial – 
Administrador) 
 

“Nós temos os dois, lógico, que são os acessos ao sistema de gestão 
e a rede de dados e a base de dados só a informática que acessa, 
até hoje não tivemos nenhum problema e o físico né, temos três 
portarias que são monitoradas 24 horas, temos sistemas de 
monitoramento dentro da fábrica, que são gravados, se acontecer 
algum acidente da fábrica, nós conseguimos recuperar a imagem 
naquela determinada hora. (Gerente Comercial – Administrador) 
 

“Nós utilizamos senha, perfil de acesso, fazemos os backup em um 
servidor de backup, cartões magnéticos nas catracas das portarias.” 
(Gerente Comercial – Administrador) 

 

4.6. PRINCIPAIS INOVAÇÕES RECENTES 

 

Sobre as principais inovações desenvolvidas pela empresa nos últimos 5 

anos, foram mencionadas (i) a introdução no processo fabril da empresa da máquina 

Speed Size, produzida pela empresa Alemã Voith, e (ii) a conformação do processo 

fabril às exigências do FSC - Forest Stewardship Council (Conselho de Manejo 

Florestal). Ambas representam melhorias no processo produtivo da empresa e 

podem ser consideradas como inovações com grau médio de novidade em relação à 

versão anterior do processo. 

 

A inovação Speed Size é uma prensa que prepara o papel já em sua fase 

final, ela trabalha com o papel praticamente seco, pois o papelão passa por três 

etapas, (i) fase úmida, ou seja, ele ainda é praticamente água, é quando o papel sai 

da caixa de entrada e entra na mesa de formatura, é feita a drenagem da água e 

existe uma tela permeável onde o papel começa a se formar, (ii) seção de prensa, 

tem a função de prensar e regularizar o perfil do papel e retirar também a água, (iii) 

secaria, através de vapor em alta temperatura retira-se todo restante da umidade do 

papel através do vapor para aumentar a resistência do papel. A inovação Speed 
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Size atua justamente na segunda etapa, quando o papel é prensado e retirado o 

excesso de água, após isso a Speed Size aplica um filme de amido de alta 

consistência, o amido aplicado no papel o torna mais resistente e o impermeabiliza 

contra umidades, como exemplo, uma caixa de papelão para acondicionar carnes 

em caminhões refrigerados. 

 
“Foi a implantação do Speed Size no papel, foi uma coisa 
importantíssima que elevou demais a qualidade de nosso papel, 
pois a nossa caixa 85% é papel, é um equipamento que aplica 
amido no papel, com isso propiciou ganho de gramatura, 
melhorando a qualidade de nossas caixas.” (Gerente de 
Desenvolvimento) 

 
“Nós criamos um produto, que foi esse que nós compramos da 
Voith, daí nós criamos o produto size, nós partimos para o papel 
100% size, o que é isso? É um papel com revestimento de amido e 
tem maior resistência, que seria a speed size, essa é a maior 
inovação que nós tivemos e isso fez com que a INPA alavancasse.” 
(Gerente Industrial) 

 
“Mas uma outra inovação importantíssima foi a implantação de um 
equipamento chamado speed size, na máquina número 4, que foi 
um equipamento de adição de aditivos, no caso o amido, foi a 
primeira no mercado nacional de papel pardo reciclado a ter, é, ou 
seja, melhorou a produção, você passa a ter papéis mais finos, com 
a mesma qualidade de testes físicos, é de papéis mais pesados 
obviamente, o que se busca é utilizar a menor quantidade de fibras 
e manter uma qualidade melhor. E acho que essas são as duas que 
eu enxergo.” (Gerente Comercial - Administrador) 
 

“No caso da Speed, seria mais de processo, pois o produto é o 
mesmo, é mais o processo que melhorou, é um processo que 
melhorou o produto. Seria um incremento, mais uma melhoria 
mesmo.” (Gerente Industrial) 

 

No que concerne a inovação FSC Forest Stewardship Council (Conselho de 

Manejo Florestal) trata-se de um selo de origem que garante que o produto ou seu 

componente é proveniente de matéria prima oriunda de uma floresta bem manejada. 

O FSC é uma organização, que define os padrões para o bom manejo da floresta. 

Não é uma certificadora, é um sistema de certificação, que estipula padrões que 

garantem o manejo responsável das florestas, no que se refere a aspectos sócio-

ambientais. 
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Trata-se, portanto de um processo de auditoria que tem como objetivo 

garantir que todas as fibras utilizadas pela INPA são provenientes de fontes 

controladas, ou seja, não entra nenhuma fibra na empresa para fabricação que não 

seja de fonte controlada. A empresa possui uma lista de acompanhamento de todos 

os fornecedores certificados pelo FSC, bem como das especificações e 

documentação da matéria prima. Adicionalmente os fornecedores não podem ter 

impostos atrasados e praticar trabalho infantil e precisam efetivamente possuir CNPJ 

ativo.  

 

O processo fabril da empresa continua sendo o mesmo, o que muda são os 

processos de aquisições de fibras, tais processos não podem ser realizados sem 

critérios e precisam satisfazer os pré-requisitos do FSC. Trata-se de uma cadeia de 

custódia, a atuação do FSC recai não só em unidades florestais, como por exemplo, 

grandes e pequenos produtores, mas também em grandes e pequenos 

beneficiadores e fábricas. 

 
“Uma das inovações seria a certificação do selo FSC, ou seja, é o 
conceito, de que de origem de fibras, a INPA tem essa certificação, 
é uma certificação de manejo geral de madeiras.” (Gerente de 
Qualidade – Engenheiro) 
 

“Tem tudo a ver a certificação com o produto, pois está certificando 
o produto, mas eu acho que é mais em processo, porque você vai 
controlar, vai modificar formas de fabricar e etc.” (Gerente de 
Qualidade – Engenheiro) 

 
“E o selo FSC, que também é muito importante para empresa, pois 
o mercado já passa a cobrar isso, e o selo FSC abre muitas portas, 
na verdade ele não abre mais ele deixa de fechar, alguns clientes 
só compram de fornecedores certificados, e a INPA conseguiu isso 
em todos os seus produtos e insumos, daí isso facilita, pois você 
não precisa mais ficar controlando percentual.” (Gerente de 
Desenvolvimento) 

 
“No caso da speed o produto, e no caso da biomassa e FSC seria 
em processo. Eles seriam modificações nas estruturas já 
existentes, seriam incrementos.” (Gerente Comercial - 
Administrador) 
 “No caso do FSC foi mais um incremento, algumas partes nós 
tínhamos e outras não, foi mais um trabalho de manutenção e 
conscientização e normalização.” (Gerente de Desenvolvimento) 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

O presente capítulo procurou confrontar o que os autores visitados no 

referencial teórico afirmam sobre a influência da gestão de segurança da informação 

sobre o processo de obtenção e transferência de conhecimento necessário às 

inovações, com os resultados da pesquisa realizada na empresa INPA. Ou seja, o 

referencial teórico foi confrontado com as respostas obtidas nas entrevistas com a 

alta gerência da empresa e com os resultados da análise temática efetuada sobre as 

narrativas dos colaboradores acerca do desenvolvimento de duas inovações: Speed 

Size e Selo FSC. 
 

5.1 A INOVAÇÃO SPEED SIZE 

 

Trata-se de uma prensa de fabricação alemã fornecida pela empresa Voith, 

sendo utilizada na fabricação de chapas de papelão e tem como principal 

característica a adição de um filme de amido no papel que aumenta a 

impermeabilidade e a resistência do mesmo. O equipamento foi adquirido há cerca 

de três anos e substituiu uma máquina conhecida como Size Press, que era uma 

prensa de forma que utilizava um processo muito parecido, só que de maneira bem 

mais simples, no lugar do filme de amido ela utilizava um chuveiro aspersor na fase 

inicial da fabricação do papel, ao contrário da Speed Size que utiliza o amido na fase 

final do processo de fabricação do papelão.  

 

A presente inovação proporcionou melhoria no processo produtivo e nos 

produtos da INPA, pois o amido aplicado provê alta consistência ao papel produzido, 

o que não ocorria no antigo processo em que o papel ficava muito molhado. 

Consequentemente a consistência era baixa e a produção tinha dificuldade na pró-

secagem para fazer o papel chegar ao final do processo com um percentual de 

apenas 8% de umidade. No processo anterior para se conseguir uma secagem 

satisfatória os operadores acabavam tendo que diminuir a velocidade da máquina 

para conseguir alcançar uma secagem ideal, isso resultava em perda de 

produtividade e conseqüente perda de vantagem competitiva.  
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Conclui-se, portanto que a introdução da speed size no processo de 

fabricação do papelão pode ser considerada uma - “inovação incremental” – em 

processo e produto. Ou seja, sua implementação representou uma melhoria na 

versão anterior do processo, sem alterar de forma radical a linha evolutiva do 

mesmo. Deve-se atentar, entretanto que a percepção do grau de novidade depende 

da percepção do usuário. No caso da INPA, eles percebem tal melhoria como uma 

inovação de médio a alto incremento, principalmente em função da vantagem 

competitiva decorrente.  
 

Cabe ressaltar que as inovações em processo levam também a inovações em 

produtos e vice e versa. No caso de uma inovação em processo, trata-se de 

mudanças no processo de produção do produto ou serviço. Gera impacto no produto 

final e produz benefícios no processo de produção, geralmente com aumentos de 

produtividade e redução de custos. Sobre as inovações em produtos, elas consistem 

em modificações nos atributos do produto, com mudança na forma como ele é 

percebido pelos consumidores. Na maior parte das vezes isso produz também 

necessidade de melhorias em processo. Percebeu-se então que a introdução da 

Speed no processo fabril da INPA não só levou a ganhos em produtividade, mas 

também a melhorias na qualidade de seus produtos em função da adição do filme de 

amido realizado pela Speed. Tendo sido a INPA a primeira empresa fabricante de 

embalagem de papelão no Brasil a utilizar a prensa Speed Size, em certa medida, 

ela obteve uma vantagem competitiva no seu setor. 

 

O principal fator motivador para implantação desse equipamento surgiu da 

oportunidade de atender a uma crescente demanda por embalagens mais leves, 

resistentes e de melhor qualidade. Essa inovação, portanto, está mais alinhada ao 

conceito de market pull (“puxado” pelo mercado) onde o desenvolvimento de 

inovações surge com base em uma necessidade do mercado, ao contrário do 

conceito de Technology-push (“empurrado” pela tecnologia) que se refere ao 

desenvolvimento de inovações direcionadas primordialmente por fatores de natureza 

tecnológica. 

 

O processo de desenvolvimento dessa inovação ocorreu da seguinte forma (i) 

identificação de uma demanda efetiva e crescente, (ii) busca de conhecimento 
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externo à empresa, com clientes e através de contatos e testes com a empresa 

Voith, com o objetivo de superar suas limitações tecnológicas e obter um 

equipamento capaz de atender seus clientes mais exigentes e lhe dar um diferencial 

competitivo e assim proporcionando vantagem sobre seus concorrentes, (iii) 

comercialização das embalagens produzidas com o novo equipamento. Conclui-se, 

portanto que o processo de inovação da Speed Size passa pela segunda geração do 

processo de inovação, o modelo linear “puxado” pelo mercado (market pull) e 

contém características da quarta geração, modelo paralelo em que a inovação 

ocorre por meio de parcerias com clientes e fornecedores. Este último modelo 

enfatiza o papel das alianças: pesquisa e desenvolvimento, produção e marketing, 

entre outras áreas que estejam simultaneamente engajadas no processo de 

inovação. De acordo com os entrevistados, os clientes da empresa são os maiores 

responsáveis pelo direcionamento de suas atividades. 

 

A introdução da speed representou para a INPA a obtenção de conhecimento 

de fonte externa por meio da incorporação de “tecnologias embutidas em máquinas, 

equipamentos e softwares”. Tal forma de obtenção de conhecimento é bastante 

utilizada por empresas brasileiras e a tecnologia assim obtida pela INPA pode ser 

considerada uma tecnologia chave para a empresa. Isso porque ela faz parte do 

núcleo dos atuais processos e produtos da organização e oferece um elevado 

impacto competitivo. Ela é importante estrategicamente para a organização e pode 

ser bem protegida, do acesso por concorrentes, por meio de procedimentos de 

segurança de informação como, processos de segurança física em instalações e 

segurança lógica, que compreendem a utilização de câmeras, catracas eletrônicas, 

definição de senhas e perfis de acesso ao equipamento.  

 

Foi identificada uma forma de obtenção de conhecimento interno sob a forma 

“programas de qualidade, treinamento de recursos humanos e aprendizado 

organizacional.” Tais atividades compreendem programas de qualidade, treinamento 

de recursos humanos e aprendizado organizacional. Na fase inicial de implantação a 

empresa Alemã Voith realizou testes (controle de qualidade) com o papel produzido 

pela INPA com o objetivo de verificar alguma possibilidade de incompatibilidade de 

medidas em relação ao papel utilizado. Além disso, o fornecedor desenvolveu 
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treinamentos com os gerentes e colaboradores envolvidos com a utilização do 

equipamento. 

 

Verifica-se que tais formas e fontes de obtenção e transferência de 

conhecimento identificados na pesquisa coincidem com aquelas apontadas em 

estudos já desenvolvidos por pesquisadores do tema “Inovação”, em especial por 

Anand (2002) e Tigre (2006). 

 

Sobre as dificuldades relacionadas à transferência para a força de trabalho do 

conhecimento necessário à introdução do equipamento no processo fabril e sua 

operação, verificou-se que a falta de capacitação profissional e o baixo nível de 

escolaridade de seus colaboradores, características comuns na região, foram os 

principais. Tal situação configura o que a teoria denomina “falta de capacidade de 

absorção”, um dos bloqueios genéricos encontrados na transferência interna ou 

externa de conhecimento, usualmente manifestado como incapacidade de valorizar, 

assimilar e aplicar o novo conhecimento em finalidades comerciais. A empresa tem 

se esforçado para superar tais bloqueios, promovendo treinamentos, como por 

exemplo, o desenvolvimento de um programa de capacitação profissional em 

parceria com o SESI de Pirapetinga. 

 

Foi verificado que a INPA implementa iniciativas como programas de 

treinamento, exercícios de simulação de processos e operações de equipamentos e 

rodízios entre funcionários de diferentes setores. Essas iniciativas envolvem 

basicamente, práticas de learning-by-doing (aprender fazendo), que são centrais na 

fase do processo de conversão de conhecimento conhecida como internalização do 

conhecimento explícito. Com auxílio de documentos, manuais, histórias orais e 

através de aprendizado e experimentação, o conhecimento explícito é incorporado 

em ações e práticas gerando aquilo que a teoria denomina conhecimento 

operacional. 

 

Pode-se verificar que no caso da presente inovação, a empresa incorporou 

aos seus processos os conceitos e tecnologias adquiridas por meio de treinamentos 

ministrados pela empresa fornecedora da Speed Size. Isso representa uma 
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conversão de conhecimento do tipo internalização, ou seja, conhecimento explícito 

foi convertido em conhecimento tácito por meio do “aprender fazendo”. 

  

Verificou-se que o acesso à tecnologia incorporada na Speed Size 

(parâmetros de desempenho e utilização) é restrito aos funcionários envolvidos com 

essa etapa do processo e seus gerentes imediatos. Tal restrição ilustra um bloqueio 

à transferência de conhecimento relacionado especificamente à segurança da 

informação, que é denominado pela teoria de “restrição de acesso a equipamentos”. 

Tal restrição abrange os recursos de informações, tais como disponibilidade física ou 

o próprio acesso físico, sejam esses recursos às próprias informações, seus meios 

de suporte e armazenamento ou os mecanismos de controle de acesso às 

informações. No caso da INPA, seus funcionários não o percebem como um 

bloqueio referente à transferência de conhecimento, pois para eles isso se trata 

apenas de uma forma de assegurar o acesso as informações restritas sobre o 

equipamento, visando reduzir o risco de pessoas não autorizadas utilizarem o 

equipamento, bem como essas informações serem acessadas por concorrentes. 

 

Conclui-se, que essa percepção dos entrevistados é contrária ao que 

preconiza a teoria, onde o bloqueio “restrição de acesso a equipamento” pode 

bloquear o processo de transferência de conhecimento.  

 

A empresa considera importante investir em segurança da informação e 

implementou diversas iniciativas relacionadas com esse tema. A INPA possui uma 

política de segurança bem definida, com regras claras e documentadas, com ênfase 

nos controles lógicos de proteção, como utilização de backups (cópias de 

segurança) de seus bancos de dados, perfis de acesso e utilização de senhas aos 

sistemas aplicativos de gestão e equipamentos. Cabe ressaltar que, para que uma 

política em segurança da informação seja bem definida, segundo um dos 

pressupostos teóricos, é necessário que a mesma possua um conjunto de diretrizes, 

regras bem determinadas e práticas, que regulam como uma organização deve 

gerenciar, proteger e distribuir suas informações e recursos. 

 

Como mencionado no parágrafo acima, a empresa concentra seus 

investimentos em instrumentos de segurança lógica, especificamente em controles 
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de acesso e backups. Percebe-se uma preocupação da empresa em assegurar suas 

informações em caso de algum sinistro e mantê-las em sigilo, limitando os acessos a 

pessoas autorizadas. Com isso, identifica-se a presença de dois princípios básicos 

em segurança da informação que são considerados uns dos bloqueios à 

transferência de conhecimento, a “confidencialidade” e “disponibilidade”, onde o 

primeiro princípio diz que, toda informação deve ser protegida de acordo com o grau 

de sigilo de seu conteúdo, visando à limitação de seu acesso e uso apenas às 

pessoas para quem elas são destinadas, quanto ao segundo princípio diz que, toda 

informação gerada ou adquirida por um indivíduo ou instituição deve estar disponível 

aos seus usuários no momento em que os mesmos delas necessitem para qualquer 

finalidade. 

 

Identificou-se também a utilização de processos de segurança física, como 

por exemplo, a utilização de catracas eletrônicas na portaria da empresa e utilização 

de câmeras em todo o parque industrial. Tais instrumentos configuram bloqueios à 

transferência de conhecimento, denominados “instrumentos de segurança para 

instalações”, e se referem ao desenho adequado das instalações e centros de 

processamento de dados, bem como, proteção contra campos eletromagnéticos, 

sistema de desligamento emergencial de energia elétrica, detecção e extinção de 

incêndios, bombas de água, entre outros. 

 

Ainda sobre os processos de segurança da informação, conclui-se que os 

processos identificados na INPA não contradizem o que é afirmado por autores 

sobre o assunto, como Silva (2003), Turban (2004), Sêmola (2003) e Caciato (2004). 

Entretanto, analisando-se os conceitos sobre o tema “inovação” e “obtenção e 

transferência de conhecimento”, preconizados por alguns autores como Tsujiguchi e 

Camara (2008) e Imbuzeiro e Marsíglia (2009), para se inovar é preciso acesso a 

informações, sendo necessário estabelecer interações dentro e fora da empresa 

 

5.2 A INOVAÇÃO FSC - FOREST STEWARDSHIP COUNCIL  
 

A obtenção do selo FSC (Forest Stewardship Council) por uma empresa 

garante que seus produtos ou seus componentes são provenientes de matéria prima 

originária de uma floresta bem manejada. O certificado estabelece que todas as 
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fibras processadas pela INPA devem ser provenientes de fontes controladas. Em 

novembro de 2008 a INPA recebeu os auditores do IMAFLORA (Instituto de Manejo 

e Certificação Florestal e Agrícola), órgão credenciado para as auditorias do FSC no 

Brasil, que realizaram as auditorias para a Certificação. Em abril de 2009 a empresa 

recebeu o Certificado registrado sob o código: SW-COC-004047 / SW-CW-004047, 

emitido pelo órgão Smartwood Aliance. 

 

A certificação pelo FSC - Forest Stewardship Council (Conselho de Manejo 

Florestal), popularmente chamada de “selo verde”, partiu da necessidade de atender 

aos clientes que assim como ela também estão preocupados com a questão 

ambiental. A referida certificação foi fundamental para a INPA se projetar como uma 

empresa ambientalmente responsável, pois presentemente a preocupação 

ambiental é uma questão de grande relevância para as empresas, tanto no que se 

refere às reduções dos impactos de suas atividades no meio ambiente as quais são 

exigidas pela grande maioria de seus clientes. Em outras palavras, a implantação 

desse selo confere a INPA um diferencial competitivo no mercado de embalagens de 

papelão. 

 

Essa inovação pode ser considerada como uma “inovação incremental” – em 

“processo” e “produto”. Ou seja, sua implementação representou uma melhoria na 

versão anterior do processo, sem alterar de forma radical a linha evolutiva do 

mesmo. O selo FSC também representou melhorias em produtos da INPA na 

medida em que os clientes passaram a associar a empresa a causas ecológicas, um 

resultado típico de estratégia de diferenciação de produtos em imagem. 

 

Sobre as fontes e formas de obtenção e transferência de conhecimento, a 

empresa utilizou “consultorias especializadas” como fonte de obtenção de 

conhecimento externo para a referida inovação. Em outras palavras, a empresa 

contratou os serviços de uma consultoria para adequar o seu atual sistema de 

gestão da qualidade aos requisitos do FSC. 

 

Entretanto, antes da certificação, a INPA já possuía um sistema de gestão da 

qualidade implantado e sendo utilizado. Isso facilitou muito no processo de 

certificação, pois já existiam controles de documentos, registros, ações corretivas e 
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preventivas, planejamento periódico de auditorias e controle de produtos não 

conformes. Com isso, pode-se afirmar que boa parte do conhecimento necessário a 

essa inovação a empresa já o possuía internamente. Houve uma adaptação do 

sistema de gestão da qualidade já existente, tornando-se um sistema de gestão 

integrada de acordo com as exigências do FSC. 

 

No que concerne à obtenção de conhecimento interno, identificou-se também 

a presença do formato “programas de qualidade, treinamento de recursos humanos 

e aprendizado organizacional”. Tal presença é percebida devido ao fato de o setor 

de qualidade buscar aprimorar seus processos através de treinamentos internos, 

palestras e programas de capacitação. Apesar de terem recebido treinamentos de 

consultorias eles também investem em programas de treinamentos para obterem 

melhorias em seus processos. 

 

Durante a implementação da inovação, foi possível perceber a presença do 

processo de conversão do conhecimento conhecido como “combinação”, que é 

definido como a combinação de conjuntos diferentes de conhecimento explícito a 

partir do banco de conhecimentos da empresa. Essa afirmação é possível devido à 

constatação de que os funcionários da INPA compartilharam conhecimento com a 

consultoria especializada, por meio de documentos, reuniões e palestras e 

posteriormente sistematizaram esse conhecimento em banco de conhecimento da 

empresa. 

 

Em relação aos bloqueios genéricos à transferência de conhecimento interno 

e externo, foi identificado o que a teoria denomina de “falta de capacidade de 

absorção.” Trata-se de uma incapacidade de valorizar, assimilar e aplicar o novo 

conhecimento em finalidades comerciais foi apontado para a referida inovação como 

um dos maiores bloqueios a obtenção e transferência de conhecimento. O baixo 

nível de instrução dos funcionários tornou mais lento o processo de implantação do 

selo FSC, principalmente na parte inicial. 

 

Verificou-se que o acesso às informações técnicas como regras e processos 

é restrito aos funcionários envolvidos com essa etapa do processo de controle de 

matéria prima e seus gerentes imediatos. Tal restrição evidencia um bloqueio 
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relacionado à transferência de conhecimento relacionada especificamente à 

segurança da informação, o que a teoria denomina de “confidencialidade”. Por 

confidencialidade se entende que toda informação deve ser protegida de acordo 

com o grau de sigilo de seu conteúdo, visando à limitação de seu acesso e uso 

apenas às pessoas para quem elas são destinadas.  

 

No que concerne ao selo FSC, cada funcionário acessa apenas as 

informações que são relativas às suas funções, não visualizando dados de outros 

setores e outras funções que não tenham haver com suas tarefas. Tal bloqueio é 

relatado apenas como um procedimento de segurança contra acessos indevidos 

sobre informações do FSC. De fato tais limitações não são reconhecidas pelos 

funcionários como um bloqueio aos processos de obtenção e transferência de 

conhecimentos necessários as inovações.  

 

A respeito dos controles de proteção, identifica-se o chamado “controle geral 

de proteção” que tem por finalidade proteger sistemas, independentemente do 

aplicativo específico. Assim, a INPA utiliza senhas de acesso geral ao sistema de 

gestão da empresa. Adicionalmente, cada funcionário possui um perfil com acessos 

específicos a determinados sistemas. A INPA não percebe controle como um 

bloqueio a transferência de conhecimento e sim apenas como um procedimento de 

segurança. 
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6 CONCLUSÕES 

 

Este capítulo compreende as conclusões desta pesquisa, as limitações dos 

resultados e as sugestões para trabalhos futuros. 

 

6.1 CONCLUSÕES DA PESQUISA 

 

O objetivo dessa pesquisa foi descrever como a gestão de segurança da 

informação influencia o processo utilizado por empresas para obtenção e 

transferência de conhecimento necessário ao desenvolvimento de suas inovações. 

Através de entrevistas com gerentes sobre as inovações implementadas nos últimos 

5 anos, foram identificadas duas inovações relevantes para a empresa pesquisada. 

A incorporação da prensa Speed Size no processo fabril e a alteração nesse mesmo 

processo fabril decorrente da obtenção da certificação FSC - Forest Stewardship 

Council (Conselho de Manejo Florestal), popularmente chamada de “selo verde”.  

 

Os resultados da pesquisa sugerem que as formas de obtenção e 

transferência de conhecimento que contribuíram para a implementação das 

inovações analisadas na INPA foram: “Tecnologias embutidas em máquinas, 

equipamentos e softwares”, “Consultorias especializadas” e “Programas de 

qualidade, treinamento de recursos humanos e aprendizado organizacional 

cumulativo”, as duas primeiras originando-se em fontes externas e a terceira em 

fonte interna. Sobre essa última forma, pode ser observada a alta freqüência com 

que ela foi utilizada na INPA para o desenvolvimento das duas inovações 

analisadas. Em outras palavras, os resultados da pesquisa sugerem que a empresa 

investe intensamente em treinamentos e programas de qualidade, visando melhorar 

a capacitação de seus colaboradores. 

 

Em relação aos bloqueios genéricos à transferência de conhecimento 

necessário, identificou-se apenas a “falta de capacidade de absorção”. Tal bloqueio 

trata-se de uma incapacidade de valorizar, assimilar e aplicar o novo conhecimento 

está diretamente relacionado a níveis não adequados de capacitação profissional e 

o nível de instrução de funcionários da empresa. Em certa medida o bloqueio 

identificado está diretamente relacionado à terceira forma de obtenção de 
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conhecimento mencionada no parágrafo anterior. Isto porque, para implementação 

das inovações citadas, a INPA precisou desenvolver vários programas de 

treinamentos e programas de qualidade para capacitar e melhorar os níveis de 

instrução de seus funcionários. 

 

A respeito dos procedimentos e instrumentos de gestão da segurança da 

informação utilizados pela empresa pesquisada, verificou-se a presença de 

procedimentos de segurança física e lógica como: “Confidencialidade” – utilização 

de senhas e perfis de acesso, “Controle geral de proteção” – controles de proteção 

de sistemas (hardware e software), “Antivírus”, “Backups” (cópias de segurança), 

“Instrumentos de segurança para instalações” - catracas eletrônicas e câmeras. 

 

A pesquisa partiu da suposição de que mesmo considerando a importância da 

gestão da segurança da informação e seus benefícios para uma organização, os 

processos de segurança lógica, física e os controles de acesso, prejudicam o 

processo de obtenção e transferência de conhecimento necessário às inovações. 

Tal suposição não foi verificada nas entrevistas e nos relatos dos colaboradores, 

pois ambos mencionaram como bloqueio à transferência de conhecimento apenas a 

“falta de capacidade de absorção”, que se caracteriza como um bloqueio genérico à 

transferência de conhecimento e não ligado à gestão de segurança de informação 

propriamente dita.  

 

Outro fato importante verificado que confirma a não verificação da suposição 

acima é que a empresa não utiliza KMS - Knowledge Management System (sistema 

de gestão do conhecimento) integrado aos seus sistemas informatizados, ou seja, 

não existe um modelo de repositório de conhecimento informatizado. Ficando as 

informações necessárias a obtenção e transferência de conhecimento nas bases 

transacionais de seus sistemas ERP - Enterprise Resource Planning (planejamento 

de recursos da empresa), Trimbox (Produção) e Trimpapel (características do 

papel). 

 

Dessa forma, foi possível concluir que os instrumentos de segurança da 

informação não interferiram de forma negativa no processo de inovação na empresa 

pesquisada, devido ao fato de que as informações necessárias ao processo de 
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obtenção e transferência de conhecimento não estarem armazenadas em 

repositórios de conhecimento informatizados. Tais instrumentos interferiram de 

forma positiva no processo de obtenção e transferência de conhecimento necessário 

a inovações da INPA, uma vez que os mesmos têm por finalidade garantir o acesso 

e a disponibilidade das informações armazenadas em seus sistemas de gestão 

empresarial. Uma empresa que não possui os referidos instrumentos está vulnerável 

a desastres e acidentes, sejam eles intencionais ou não, o que acarretaria perda 

total ou parcial de suas informações ou até mesmo os acessos indevidos 

prejudicaria o processo de obtenção e transferência de conhecimento necessário a 

inovações. 

 

Para que os instrumentos de segurança da informação não interfiram de 

forma negativa no processo de obtenção e transferência de conhecimentos 

necessários a inovações, é preciso que as empresas estabeleçam uma política de 

segurança da informação clara e coerente. Ou seja, definindo exatamente quem irá 

acessar as informações, onde e quando e a definição de instrumentos de segurança 

compatíveis com as suas necessidades, de forma que os acessos a informações 

vitais a determinados colaboradores não sejam equivocadamente restringidos. É 

justamente essa correta escolha de instrumentos de segurança da informação bem 

como a definição clara de acessos que garante uma influencia positiva nos 

processos de obtenção e transferência de conhecimentos necessários a inovações 

da empresa pesquisada. 

 

6.2 LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

 

A validação de resultados tem sido uma preocupação constante nos estudos 

baseados em pesquisa qualitativa, onde as seleções e configurações de evidências 

permitem flexibilidade interpretativa e ambigüidade expressiva. Para Boyatzis 

(1998), a análise temática é um processo que faz parte dos métodos qualitativos, 

mais especificamente, da análise de conteúdo. Tal análise busca codificar 

informações qualitativas objetivando a facilitação do trabalho do pesquisador em seu 

encontro com o insight e com a compreensão do fenômeno que está sendo 

observado e analisado. 
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O processo de escolha de temas, bem como a geração e associação dos 

respectivos códigos denotativos, constitui talvez, a fase mais delicada da análise 

temática. Delicada, pois uma escolha insensível dos temas compromete toda a 

interpretação enriquecida do discurso. Boyatzis (1998 p. 8) afirma que entre os 

objetivos importantes de sua obra está a intenção de “ajudar leitores a aprender 

como sentir e identificar esses temas”. 

 

Termos como ‘insight’, ‘compreensão’ e ‘sentir’, característicos da linguagem 

qualitativa já apontam para o tipo e nível de limitação metodológica que o 

pesquisador precisará considerar e tentar superar. O ‘sentir’ a que Boyatzis (1998) 

se refere envolve a capacidade pessoal do investigador para permitir a afluência de 

seus valores e crenças pessoais, experiências da sua própria vida e da vida em sua 

espécie, para fundamentar as melhores escolhas temáticas que precisa fazer. 

 

Portanto, existem tanto limitações metodológicas radicadas na própria 

interioridade do pesquisador, sempre em busca de sua máxima espontaneidade, 

como limitações nas pessoas que participam da pesquisa, pois, pela própria 

natureza de sua participação, têm dificuldade de se beneficiar diretamente, dos 

resultados da pesquisa. 

 

6.3 SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 

 

Sugere-se que o estudo possa ser repetido em empresas similares que 

efetivamente possuam KMS - Knowledge Management System (sistema de gestão 

do conhecimento) e em outros setores da indústria, bem como a replicação desta 

pesquisa com maior número de entrevistados em empresa que permita a divulgação 

de sua identificação que poderia ser útil para complementar o estudo em questão. 
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APÊNDICE I 

 

Roteiro de Entrevista Semi – Estruturado Aplicado a Alta Gerência 
 

Perguntas Possíveis respostas Referencial 
Teórico 

1 - Quais foram às fontes externas 
de conhecimento necessárias às 
inovações? 

FONTES EXTERNAS 
 Conhecimento codificado (livros, 

manuais, periódicos científicos 
etc). 

 Conhecimento tácito (pessoas). 
 Laboratórios de pesquisa de 

universidades. 
 Institutos e centros de pesquisa, 

públicos e privados. 
 Laboratórios de empresas. 
 Feiras industriais e comerciais. 
 Conferências científicas. 
 Consultores e intermediários 

(brokers) de tecnologia. 

Páginas 35, 36: 
Tigre (2006) e 
Página 34: Anand 
et al. (2002) 

2 - Quais foram às fontes internas 
de conhecimento necessárias às 
inovações? 

FONTES INTERNAS 
 Setor de P&D. 
 Departamento de Marketing. 
 Departamento de Produção. 
 Etc. 

Páginas 35, 36: 
Tigre (2006) e 
Página 34: Anand 
et al. (2002) 

3 - Como o conhecimento interno 
para essas inovações foi obtido? 

POR MEIO DE: 
 Atividades de pesquisa (básica e 

aplicada). 
 Atividades de desenvolvimento 

(de protótipos, modelos etc). 
 Atividades de Engenharia de 

projeto. 
 Atividades de engenharia de 

produção. 
 Atividades relacionadas a TIB 

(Tecnologia Industrial Básica) 
como metrologia, certificação, 
normalização, controle de 
qualidade. 

 Atividades explicitamente 
voltadas para o desenvolvimento 
de produtos e processos por 
meio à obtenção de melhorias 
incrementais por meio de 
programas de qualidade, 
treinamento de recursos 
humanos e aprendizado 
organizacional. 

Páginas 33, 34: 
Anand et al. 
(2002) 

4 - Como o conhecimento externo 
para essas inovações foi obtido? 

POR MEIO DE: 
 Aquisição de informações 

codificadas, a exemplo de livros e 
revistas técnicas, máquinas, 

Páginas 33, 34: 
Anand et al. 
(2002) 
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software, vídeos etc. 
 Consultorias especializadas. 
 Obtenção de licenças de 

fabricação de produtos. 
 Tecnologias embutidas em 

máquinas e equipamentos. 
 Engenharia reversa. 
 Cooperação em rede. 
 Compra de insumos críticos de 

alta tecnologia. 
 De fornecedores. 

5 - Como o conhecimento foi 
transferido internamente? Quais 
foram os principais bloqueios? 

PRINCIPAIS BLOQUEIOS 
 Ambigüidade causal. 
 Conhecimento ainda não testado. 
 Falta de motivação do emissor. 
 Conhecimento visto como não 

confiável. 
 Falta de motivação do receptor. 
 Falta de capacidade de 

absorção. 
 Falta de capacidade de retenção. 
 Contexto organizacional infértil. 
 Relacionamento difícil. 

Páginas 43, 42: 
(SVEIBY, 1998, 
p.52) e Página 42: 
Davenport (1998) 

6 - E externamente? E os 
bloqueios? 
 

PRINCIPAIS BLOQUEIOS 
 Ambigüidade causal. 
 Conhecimento ainda não testado. 
 Falta de motivação do emissor. 
 Conhecimento visto como não 

confiável. 
 Falta de motivação do receptor. 
 Falta de capacidade de 

absorção. 
 Falta de capacidade de retenção. 
 Contexto organizacional infértil. 
 Relacionamento difícil. 

Páginas 45: 
Davenport (1998) 
e Página 44: 
Sveiby (1998) 
 

7 - Cite duas inovações que julga 
de maior relevância para a 
vantagem competitiva da empresa 
desenvolvidas nos últimos 5 
anos. 

Identificar as inovações – em 
natureza, grau de novidade, fonte de 
conhecimento – desenvolvidas pela 
empresa nos últimos 5 anos. 
 

Página 22: 
COUTINHO e 
FERRAZ, 1994. 

8 - Em relação às inovações 
indicadas anteriormente, são de 
produto ou processo? Elas 
representam apenas melhorias 
em suas características ou se 
tratam de algo realmente inovador 
onde suas características são 
totalmente diferentes do produto 
ou processo anterior? 

 Processo 
 Produto 
 Radical 
 Incremental 
 

Páginas 24 e 25: 
Tigre (2006) 
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09 - Fale um pouco sobre as 
tecnologias envolvidas nas 
inovações citadas. 
 

Que conhecimentos dominados pela 
empresa estão incorporados nessas 
inovações: 
 Fabricação de celulose? 
 

Página 36: Tigre 
(2006) 

10 - Quais foram as fontes de 
conhecimento utilizadas nessas 
inovações? 
 

Vide pergunta 1 e 2 Página 37: Anand 
et al. (2002) 

11 - Houve algum tipo de 
incentivo para troca de 
conhecimentos? Os trabalhos em 
equipe são estimulados? 

INCENTIVOS: 
 Premiação à equipe. 
 Promoção. 
 Remuneração à equipe. 
 Reconhecimento da equipe. 

Página 41, 42: 
Davenport e 
Prusak (1998) 

12 - O que acha da atual política 
de segurança da informação 
adotada pela empresa? É bem 
definida? 
 

PRINCIPAIS POLÍTICAS: 
 A Definição de SI, resumo de 

metas e escopo e a importância 
da segurança, como um 
mecanismo que capacita o 
compartilhamento da informação. 

 Declaração do comprometimento 
da alta direção, apoiando as 
metas e princípios da SI. 

 Estrutura para estabelecer os 
objetivos de controles, incluindo a 
estrutura de análise, avaliação e 
gerenciamento de risco. 

 Explicação das políticas, 
princípios, padrões e requisitos 
de conformidade de importância 
específica para a organização. 

 Definição das responsabilidades 
gerais e específicas na gestão da 
SI, incluindo o registro dos 
incidentes de segurança. 

 Referências à documentação que 
possam apoiar a política. 

Página 52: 
Sêmola (2003) 

13 - Para você, qual é a 
importância da adoção de 
processos de gestão da 
segurança da informação por 
parte da empresa? 
 

IMPORTÂNCIA: 
 Segurança das informações. 
 Garantia da integridade. 
 Garantia da disponibilidade e 

confidencialidade. 
 Prevenção contra ameaças 

existentes no ambiente interno e 
externo. 

 Manutenção da competitividade 
com a utilização de informações 
íntegras e rápidas. 

 

Página 49: 
(CACIATO, 2004). 
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14 – Que processos de segurança 
da informação são adotados pela 
empresa? 
 

PROCESSOS: 
 Controles de proteção gerais e 

específicos. 
 Segurança física. 
 Segurança lógica. 

Página 54: 
Sêmola (2003) 
 

15 – Quais são os instrumentos 
(tipos de controle de proteção) 
utilizados pela empresa na 
segurança da informação? 

INSTRUMENTOS DE PROTEÇÃO 
 Cartão magnético, biometria, 

senhas e perfis específicos de 
acesso lógico e físico. 

 Procedimentos de backup (cold 
site e hot site). 

 Criptografia, Firewall e antivírus. 

Página 54: Turban 
et. al, (2004). 
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APÊNDICE II 
 

Lista de Temas 
 

Nome Qualificação Definição 

Inovação 

Processo 

Refere - se às melhorias aplicadas em 
formas de operação podendo ser através 
da introdução de métodos ou tecnologias 
de produção 

Produto 

É aquela feita no design, na qualidade ou 
corresponder ao aperfeiçoamento 
substancial no seu desempenho por meio 
da utilização de matérias primas ou 
componentes de maior rendimento. 

Radical 

É o desenvolvimento de algo realmente 
inovador, ou seja, de produtos cujas 
características tecnológicas e utilizações 
são diferentes dos produtos produzidos 
anteriormente 

Incremental 
É aquela que apenas aperfeiçoa o produto, 
processos e organização da produção sem 
alterar a estrutura já existente. 

Processo de Inovação 

Primeira geração 
 Puxada pela necessidade do mercado. 

Segunda geração 
 

Empurrada pela tecnologia. 
 

Terceira geração 
 

Modelo acoplado, que reconhece a 
necessidade de interação entre mercado e 
tecnologia (feedback). 

Quarta geração 
 

Modelo paralelo, que preconiza a 
integração dentro da firma, e com 
distribuidores e clientes, colocando ênfase 
em relacionamentos e alianças. 

Quinta geração 
Integração de sistemas, extensivo 
networking, resposta flexível e customizada, 
inovação continua. 

Formas de obtenção 
de conhecimento 

Interno 

Atividades de 
pesquisa (básica e 

aplicada) 

No caso da básica, possui foco no 
desenvolvimento científico, e a aplicada 
possui foco na solução de problemas 
práticos. 

Atividades de P&D 

Atividades de pesquisa e desenvolvimento 
de produtos e processos conduzidos por 
unidades especializadas ou centros de 
pesquisa da empresa.  

Atividades de 
desenvolvimento 

 

De protótipos, modelos etc. 
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Atividades de 
engenharia de 

projeto 
 

São as atividades que transformam 
modelos e protótipos desenvolvidos em 
produtos. Elaboram os desenhos para 
fabricação. 

  

 

Atividades de 
engenharia de 

produção 
 

Preparar máquinas e processos para 
fabricar os produtos a partir dos planos 
fornecidos pela engenharia de projetos 
 

Atividades 
relacionadas à TIB 

(Tecnologia 
Industrial Básica) 

 

Metrologia, normalização, regulamentação 
técnica, avaliação de conformidade, 
laboratórios e metodologias de inspeção e 
certificação 
 

Programas de 
qualidade, 

treinamento de 
recursos humanos 

e aprendizado 
organizacional 

cumulativo 

Programas de qualidade, treinamento de 
recursos humanos e aprendizado 
organizacional. 
 

Formas de obtenção 
de Conhecimento 

Externo 

Aquisição de 
informações 
codificadas 

 

Livros e revistas técnicas, manuais, 
software, vídeos etc. 

Consultorias 
especializadas. 

 
Empresas de consultorias especializadas. 

Obtenção de 
licenças de 

fabricação de 
produtos 

Aquisição de licença para fabricação de 
determinado produto. 

Tecnologias 
embutidas em 
máquinas e 

equipamentos. 
 

Tecnologias incorporadas em máquinas, 
equipamentos e softwares. 

Engenharia 
reversa. 

 

Consiste na reprodução funcional de 
produtos e processos lançados por 
empresas inovadoras sem transferência 
formal de tecnologia.  
 

Cooperação em 
rede. 

 

Tem como objetivo promover a cooperação 
entre as empresas e oferecer suporte 
técnico à formação e consolidação de 
redes. 
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Compra de 
insumos críticos de 

alta tecnologia. 
 

Aquisição de insumos ou componentes de 
produção de alta tecnologia. 

De clientes. 
 

Empresa coleta informações a respeito das 
características de seu produto ou serviço 
bem como seus pontos fortes e fracos a 
partir de seus clientes. 

   

Conversão do 
Conhecimento 

Socialização 
 

É um processo de compartilhamento de 
experiências e criação do conhecimento 
tácito, a partir de modelos mentais ou 
habilidades técnicas compartilhadas, ou 
seja, um indivíduo pode adquirir 
conhecimento tácito diretamente de outros, 
sem usar a linguagem verbal. 

 

Externalização 
 

É a expressão do conhecimento tácito em 
uma forma tangível, que possa ser 
compreendida por outros. 

Internalização 
 

É o processo de incorporação do 
conhecimento explícito no conhecimento 
tácito. É intimamente relacionada ao 
“aprender fazendo”. 

Combinação 
 

É um processo de reunião de conceitos em 
um sistema de conhecimento. 

Bloqueios genéricos à 
transferência de 
conhecimento 

Ambigüidade 

causal. 

É a ambigüidade intrínseca aos resultados, 
ações e recursos e que impossibilita a 
obtenção de uma correlação precisa entre 
os mesmos. 

Conhecimento 

ainda não testado. 

 

Tal conhecimento torna difícil a indução de 
potenciais receptores a se engajarem no 
processo de transferência. 

Falta de motivação 

do emissor. 

 

Ocorre através do medo de perder a 
propriedade, podendo ser uma posição de 
poder, por não se sentir recompensado ou 
por não estar querendo gastar tempo e 
recursos com a transferência. 

Conhecimento visto 

como não 

confiável. 

Conhecimento que não possui confiança e 
existe grande resistência por parte do 
receptor. 

Falta de motivação 

do receptor 

 

Caracteriza-se por uma relutância de não 
aceitar o conhecimento que venha de fora, 
como por exemplo: passividade, lentidão 
deliberada, falsa aceitação, sabotagem ou 
rejeição. 
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Falta de 

capacidade de 

absorção 

Incapacidade de valorizar, assimilar e 
aplicar o novo conhecimento em finalidades 
comerciais. 

Falta de 

capacidade de 

retenção 

Manifesta-se na incapacidade de 
institucionalizar o novo conhecimento, o 
que faz com que dificuldades iniciais 
durante o estágio de integração sejam 
desculpas para descontinuar a utilização do 
novo conhecimento e, quando possível, 
retornar a situação anterior. 

Contexto 

organizacional 

infértil 

 

Sistemas e estruturas organizacionais muito 
formais, comportamento centralizador de 
coordenadores e especialistas. 

Relacionamento 

difícil 

 

Quando existe presença de componentes 
tácitos que requerem numerosos 
relacionamentos individuais que só se 
frutificam na presença de empatia e 
facilidade de comunicação entre os 
participantes. 

Bloqueios à 
transferência de 
conhecimento 
relacionados 

especificamente à 
Segurança da 

Informação 
 
 

Confidencialidade 
 

Toda informação deve ser protegida de 
acordo com o grau de sigilo de seu 
conteúdo, visando à limitação de seu 
acesso e uso apenas às pessoas para 
quem elas são destinadas. 

Integridade 
 

Toda informação deve ser mantida na 
mesma condição em que foi disponibilizada 
pelo seu proprietário, visando protegê-la 
contra alterações indevidas, intencionais ou 
acidentais. 

Disponibilidade 
 

Toda informação gerada ou adquirida por 
um indivíduo ou instituição deve estar 
disponível aos seus usuários no momento 
em que os mesmos delas necessitem para 
qualquer finalidade. 

Bloqueios à 
transferência de 
conhecimento 
relacionados 

especificamente a 
Controle de Proteção 

 

Geral 
 

São implantados para proteger o sistema, 
independentemente do aplicativo 
específico. 

Aplicativo 
São implantados para proteger o sistema, 
possuindo um aplicativo específico. 
 

Bloqueios à 
transferência de 
conhecimento 
relacionados 

especificamente à 
Backup 

 

 
Cold site 

 

Opção de menor custo seria o 
procedimento Cold site, onde fornecedores 
externos fornecem espaço livre de escritório 
com piso, ventilação e fiação especiais, em 
uma grande emergência, a empresa com 
problemas transfere seus próprios 
computadores, ou computadores alugados.  
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Hot site 
É o processo de transferência da instalação 
central de computação para um local de 
backup remoto. 

Bloqueios à 
transferência de 
conhecimento 
relacionados 

especificamente à 
Segurança Lógica 

 

Criptografia 

Senhas, mensagens, arquivos e outros 
dados podem ser transmitidos de forma 
codificada pelos sistemas de informação, 
envolve o uso de algoritmos matemáticos 
especiais, ou chaves para transformar 
dados digitais em um código antes que 
esses dados sejam transmitidos, tais 
informações só podem ser acessadas e 
entendidas pelos usuários autorizados. 

Firewall 

Consiste em um sistema de computador 
“guardião” que protege as intranets e 
demais redes de computadores da empresa 
contra ataques, funcionando como um filtro 
e ponto seguro de transferência para 
acesso à Internet e demais redes. 

Antivírus 
 

É um software que devidamente atualizado, 
protege micro computares de usuários 
contra os ataques de vírus que podem 
chegar de diversas formas. 

Bloqueios à 
transferência de 
conhecimento 
relacionados 

especificamente à 
Segurança Física 

Restrição de 
acesso a 

instalações 

Relacionam-se diretamente com os 
aspectos associados ao acesso físico as 
instalações de uma empresa.  
 

Instrumentos de 
segurança para 

instalações 

Desenho adequado do centro de dados, 
escudo contra campos eletromagnéticos, 
sistema de desligamento emergencial de 
energia elétrica, detecção e extinção de 
incêndios, bombas de água, entre outros. 
 

Restrição de 
Acesso a 

equipamentos  

Recursos de informações, tais como 
disponibilidade física ou o próprio acesso 
físico, sejam esses recursos às próprias 
informações, seus meios de suporte e 
armazenamento ou os mecanismos de 
controle de acesso às informações. 
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APÊNDICE III 
 

Transcrição das Entrevistas do Roteiro Semi – Estruturado Aplicado à Alta 
Gerência da INPA  

 
 
Gerente de Qualidade  
  
1) Quais seriam as fontes internas de conhecimentos necessárias as 

inovações? 

Nós temos aqui uma equipe de desenvolvimento de embalagens, que é o setor 
específico dessa parte e responsável por toda a parte de desenvolvimento, tanto 
na condição de quando um cliente vem com o produto querendo desenvolver 
como também na questão da inovação para o cliente, por exemplos, nós 
estamos com uma linha diferente, isso precisa ser mudado, dessa certa forma, 
então, hoje, o maior foco de nosso trabalho é no valor agregado da embalagem é 
o que a gente precisa para trabalhar, se você me perguntar, você prefere vender 
papel ou embalagem? Não a gente tem o maior valor agregado na embalagem. 
Então a gente tem um setor específico para essas questões, pesquisa e 
desenvolvimento, trabalhamos também com pesquisa de mercado, no que está 
acontecendo, o mercado ele é mutante né, uma questão importante nisso daí 
Fábio, é que nós estamos que estar atentos é em relação dos outros produtos 
que vem substituir a embalagem de papelão, então a inovação é muito 
importante em relação a isso, a gente sabe que a embalagem de papelão não vai 
acabar mas a gente tem que ta antenado com relação a isso pra gente as vezes 
não perder um nicho de mercado em função disso, e o plástico tomou muito o 
espaço das embalagens de papelão. Então focado ao nosso trabalho, o nosso 
negócio aqui, esse setor de desenvolvimento analisa essas informações com 
relação a isso, e eles por sua vez tem o apoio de nossa gerência, pois nós 
analisamos as questões de qualidade e de normas e etc. 
 

2) Como o conhecimento interno para essas inovações foi obtido? 

Nós temos pesquisa de mercado, as visitas técnicas junto aos clientes porque a 
INPA trabalha com grandes clientes, empresas de renome, que não só trabalham 
como fornecedor, então às vezes a gente chega no cliente tem mais dois 
concorrentes nosso lá, então as visitas técnicas dos assistentes técnicos, elas 
servem para canalizar algumas informações nesse sentido de inovação, ou 
alteração funcional da embalagem, então isso serve como retorno para ficar 
como informação ali com a gente né, além disso temos o desenvolvimento de 
protótipos, quando um cliente deseja uma determinada embalagem específica 
para ele ou para determinada situação, a nossa equipe desenvolve no setor de 
desenvolvimento esse protótipo e o submete a testes buscando atender suas 
necessidades, por exemplo nas olimpíadas, a coca-cola ia lançar aquelas 
garrafinhas, procuraram um fornecedor e a INPA foi escolhida para fazer essa 
embalagem, então a gente desenvolveu uma embalagem que serviria para ficar 
nas gôndolas e ela tinha um picote e você rasgava e ficava exposto o produto, 
então isso foi uma inovação mas em função de uma solicitação de um cliente, a 
outra via é nossa, a gente ta vendo que o cliente pode ter um ganho, por 
exemplo, olha, a gente já desenvolveu isso aqui a gente tem esse tipo de 
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embalagem, e se você mudar disso pra isso, você vai obter esse resultado, uma 
questão interessante também é, eu acho que a INPA ta inclusive na vanguarda aí 
entendeu, de poder participar de desenvolvimento junto a grandes empresas do 
Brasil, então por exemplo, a Nestlé, é um caso Fábio, que ela desenvolve a 
embalagem dentro da INPA, porque, para você comprar uma ploter dessa para 
desenvolver embalagem, ela custa 180 a 190 mil Euros, como é que você vai 
comprar uma máquina dessas se você desenvolve, faz embalagem de 6 em 6 
meses? Né, então ela vem e desenvolve isso aqui internamente, para isso tudo 
tem aquele sigilo e tudo e etc. e também temos os procedimentos para ta 
ajudando os nossos clientes, e a gente vai lá e fornece esse serviço de graça 
para eles. 
 

3) Quais seriam as fontes externas de obtenção de conhecimento necessárias 
as inovações? 

A gente tem no Brail duas fontes mesmo que a gente ta consultando essas 
questões de inovação, você tem né o que é o centro tecnológico de embalagens, 
situado em Campinas, específico de desenvolvimento de embalagens né. E 
temos também a ABPO que é a Associação Brasileira de Papelão Ondulado que 
ela traz muita questão de inovação, então temos as reuniões periódicas né, e 
eles levam isso não só para INPA, mas para todos os fabricantes de papelão, de 
forma que o Brasil cresça como um todo né, aí lá você vê assim na Europa né, 
embalagens pequenas para frutas, por quê? Lá as pessoas são muito sozinhas, 
né, na França, então eles compram uma embalagenzinha com duas maçãs, a 
gente aqui não já tem família grande tem que ser um saco, então tem muitas 
coisas que na funcionam aqui, mas eles trazem isso aqui, pois querem que todas 
cresçam juntas. 
 

4) Como o conhecimento externo para essas inovações foi obtido? 

Reuniões mensais da associação né, que nós temos junto ao IPT – Instituto de 
Pesquisa Tecnológica e São Paulo, chamamos de interlaboratoriais , verifica-se a 
parte do comportamento físico da embalagem, as avaliações dos laboratórios 
das empresas no Brasil, isso é voluntário, a INPA participa, e ela gera dentro do 
modelo deles, uma elipse de confiança, de falar assim, vocês estão no caminho 
certo com os testes físicos, e o que é o importante na embalagem, que é 
proteger o produto não só para transportar, por exemplo, você tem um monte de 
biscoito, você não quer que chega num cliente final todo esfarelado, tem todas as 
questões ligadas ao Design, formato e tudo e temos todas as questões físicas de 
estrutura também. 
 

5) Como o conhecimento foi transferido internamente? Quais foram os 
principais bloqueios? 

O primeiro complicador, pra própria equipe, porque a equipe é grande do 
desenvolvimento de embalagem, e como você consegue transferir isso para o 
pessoal da produção? Então aqui nós temos a questão dos treinamentos on the 
Job, no próprio trabalho, e a gente tem os treinamentos específicos também, e 
uma coisa interessante que, também internamente, além de você estar falando 
de internamente a gente também dá treinamentos para clientes, mas aqui 
internamente é assim que funciona, primeiro você tem que disseminar através da 
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equipe de desenvolvimento, e as vezes cada um ta trabalhando numa linha de 
produto né, e a partir daí você disseminar isso aí através de treinamento interno, 
capacitação interna das pessoas que vão trabalhar com esses produtos. 
Um grande bloqueio seria a questão de cultura e conhecimento técnico, por 
exemplo, o nível de instrução, devido a ser também no interior, estamos 
desenvolvendo um trabalho aqui em Pirapetinga com o SESI com o objetivo de 
melhorar a qualificação profissional do pessoal. 
 

6) Como o conhecimento foi transferido externamente? Quais foram os 
principais bloqueios? 

Também fazemos através de treinamentos específicos mesmo, uma coisa 
interessante também é que quando os clientes ligam para nós dizendo “eu 
preciso que o cliente e os meus funcionários entendam mais sobre a importância 
da embalagem”, às vezes ele recebe a embalagem de papelão e não sabe a sua 
real utilidade, temos diversos testes, finalidades e etc. Então através de 
treinamentos, palestras. 
 

7) Cite duas inovações que julga de maior relevância para a vantagem 
competitiva da empresa desenvolvidas nos últimos 5 anos. 

Uma das inovações seria a certificação do selo FSC, ou seja, é o conceito, de 
que de origem de fibras, a INPA tem essa certificação, é uma certificação de 
manejo geral de madeiras, esse certificado fala, simplesmente o seguinte, que 
todas as fibras processadas pela INPA, ela vem de fonte controlada, ela significa, 
conselho de manejo florestal, que fala justamente isso, ou seja, não entra 
nenhuma fibra aqui para fabricação de produto que não seja controlada e como a 
gente faz isso, tem uma série de controles e cuidados que a gente tem, eu posso 
até mostrar alguns para vocês aqui, para vocês verem o nível né, por exemplo, a 
gente recebe uma fibra de tratamento primário que é de rejeito de celulose tá, 
então a gente tem o check list de acompanhamento e a gente vai e vê tudo lá 
dentro de quem ta fornecendo dentro dos padrões de madeira controlada e mais, 
vai e faz uma análise de risco para ver como os fornecedores de madeira lá, 
como aqui no caso da Suzano fazem, se eles exportam madeira nativa, se eles 
tem registro, se tem tudo isso, então, não só para essa matéria prima mas para 
todas elas, além disso não podem ter impostos atrasados, trabalho infantil, tem 
que ter CNPJ. E isso demanda toda uma estrutura que se encarregue desse 
processo. O colaborador seria a Veneranda, que trabalha comigo 
A outra Inovação seria a implantação do MDL – Mecanismo de Desenvolvimento 
Livre, que é o projeto de crédito carbono, nesse projeto nós fizemos uma 
substituição de uma matriz energética que era o óleo Diesel por biomassa, 
usando cavaco de madeira. Sobre o nome do colaborador envolvido nesse 
projeto, existem mais pessoas envolvidas, mas eu sou o coordenador do projeto. 
 

8) Em relação às inovações indicadas anteriormente, são de produto ou 
processo? Elas representam apenas melhorias em suas características ou 
se tratam de algo realmente inovador onde suas características são 
totalmente diferentes do produto ou processo anterior? 

Tem tudo haver a certificação com o produto, pois está certificando o produto, 
mas eu acho que é mais em processo, porque você vai controlar, vai modificar 
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formas de fabricar e etc. Em relação ao grau se tratam de incrementos mesmo, 
as duas. 
 

9) Fale um pouco sobre as tecnologias envolvidas nas inovações citadas. 

No caso do selo FSC é mais um conhecimento de um órgão normativo, existe 
uma norma para isso. Já a parte de geração de energia já é um pouco diferente 
disso, ali nos tivemos que estudar novamente as questões de rendimento 
térmico, massa térmica, e essas questões relacionadas especificamente a 
queima e combustão. 
 

10)  Quais foram as fontes de conhecimento utilizadas nessas inovações? 

No caso do selo FSC, foi um conhecimento externo, devido o fato de ser um 
órgão internacional de certificação de manejo florestal, onde a empresa foi 
buscar essa norma. Já na questão do MDL, foi um pouco de conhecimento 
interno e externo, toda a questão de engenharia, a gente estuda toda a parte de 
combustão né, todo o processo interno para operar a caldeira e o conhecimento 
externo dos fornecedores sobre a nova matriz energética. 
 

11)  Houve algum tipo de incentivo para troca de conhecimentos? Os trabalhos 
em equipe são estimulados? 

A grande questão motivadora foi o fato da empresa se tornar mais competitiva, 
isso gerou certa motivação no pessoal, o fato também da empresa deixar de 
utilizar matriz poluidora e saindo de um combustível fóssil não renovável. 
 

12)  O que acha da atual política de segurança da informação adotada pela 
empresa? É bem definida? 

A segurança da informação ela é bem definida na fábrica, então eu pro exemplo 
eu sei o que posso falar o que pode sair e o que deve ficar dentro da empresa. 
Essa questão parte muitos dos gestores, porque hoje os gestores têm as 
informações mais importantes da empresa, uma questão bem bacana que a 
empresa faz é que ela abre muita informação, ela restringe mais para outras 
empresas, mas para gente não, inclusive quando a gente vai fazer um 
treinamento para o cliente a gente está passando informações para eles. 
 

13)  Para você, qual é a importância da adoção de processos de gestão da 
segurança da informação por parte da empresa? 

Eu tenho uma visão particular que a informação deve ser compartilhada, quando 
você compartilha as informações você dá possibilidade das pessoas crescerem 
junto com você, as vezes nos treinamentos ou quando passo alguma informação 
a pessoa vira pra mim e fala “ você vai me dar isso?” Daí respondo, vou te dar 
por que? Daí brinco, dizendo que a pessoa não vai fazer igual a mim, e sim 
melhor. 
 

14)  Que processos de segurança da informação são adotados pela empresa? 

O nosso processo de gestão de segurança física é acesso a fábrica através de 
identificação na portaria, mediante utilização de cartão magnético nas catracas e 
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os acessos dos funcionários de setores diferentes são acompanhados. E as 
informações lógicas, utilizamos para tudo o backup, algumas questões até 
mesmo em função da legislação, em função de notas fiscais online né. Para isso 
protegemos todas as informações que chamamos críticas, e temos a questão 
das permissões de acesso ao sistema, todo mundo consegue visualizar 
informações, mas não consegue imprimir se não tiver autorização e nem alterar 
os dados. 

15)  Quais são os instrumentos (tipos de controle de proteção) utilizados pela 
empresa na segurança da informação? 

Hoje por exemplo como a maioria dos documentos ficam na rede, existe uma 
codificação de acesso, ou seja, uma senha de acesso, backup, por exemplo, lá, 
você tem sua matriz de acesso, cada funcionário tem um limite de acesso, e cada 
gestor da ou retira acesso de seus colaboradores, e só irão visualizar aquilo que 
eu autorizar. 

 
Gerente de Desenvolvimento 
 
1) Quais seriam as fontes internas de conhecimentos necessárias as 

inovações? 

Uma fonte de inovação seria própria fábrica né, a fonte produtiva, como 
departamento de produção, elas nos trazem informações sobre limitantes, 
limitantes, ou o que para eles é bom, o que é mais fácil produzir, tanto a 
produção quanto o PCP, ela vê se esse tipo de embalagem tem um fluxo melhor, 
e diante dessas informações e também da área comercial, que é um 
departamento interno, nós direcionamos o desenvolvimento, aqui dentro nós 
captamos o que o cliente quer ou através também de nossa assistência técnica, 
pois temos técnicos, eles visitam os clientes, vamos visitar, conhecemos a linhas, 
e capta essas informações para desenvolver o projeto viável, o que seria um 
projeto viável? Seria um produto que atenda as necessidades dos clientes, 
porém que nós tenhamos condições de produzir. 
 

2) Como o conhecimento interno para essas inovações foi obtido? 

Nós temos aqui ao lado nossa área de protótipos, temos uma máquina que você 
pode ver aqui dentro que ela cria o modelo da embalagem, um projeto antes dele 
virar pedido, antes de ser liberado para o cliente, antes de ser avaliado pela área 
comercial, nós fazemos uma pré análise, aquilo que o cliente quer, e o que nós 
conseguimos fazer, nós temos um processo interno chamado SAP – Solicitação 
de Amostras do Projeto, nós temos realizamos cálculos matemáticos, 
determinando qual a composição poderemos utilizar, o cliente chega e fala, olha, 
essa embalagem que queremos vai viajar para um lugar tal, e vai ter tantos 
manuseios, vai entrar numa câmara frigorífica, essas informações vem da visita 
de campo, ou de alguma solicitação já prescrita pelo cliente, daí nós 
enquadramos isso nas situações e desenvolvemos o projeto, e desses projetos 
eu vou cortar os protótipos, que é fazer as caixas modelos, essas informações 
ficam registradas na SAP, que como te falei é a base de tudo, até mesmo para 
tornar o produto mais barato para o cliente.  
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3) Quais seriam as fontes externas de obtenção de conhecimento necessárias 
as inovações? 

Fornecedores, clientes, entidades, a literatura, tudo isso são base para nosso 
conhecimento, consultoria externa é mais difícil, não é tão comum nesse nosso 
mercado. Participamos de feiras, agora no dia 05/04/10 vamos participar de uma 
feira, nela são demonstrados alguns conhecimentos técnicos, mas a fonte interna 
mais pesada de conhecimento externo mesmo seriam nossos clientes, trazemos 
as aplicações práticas que eles desejam para o projeto, muitas das vezes nós 
vamos nos clientes levando muitas informações mas também trazemos muita 
coisa, a INPA em si não faz muita pesquisa de mercado, mas nós clientes sim, e 
usamos muito a base de conhecimento dessas pesquisas dos nossos clientes, as 
vezes os clientes falam, olha preciso de uma embalagem mais leve e que 
agüente até o ponto de venda, hoje o que o cliente deseja é uma embalagem 
durável e que seja leve, e hoje a tendência é que você compre produtos em 
quantidades menores. 
 

4) Como o conhecimento externo para essas inovações foi obtido? 

Livros, manuais, revistas, Fornecedores, feiras comerciais como a ABPO, visita a 
clientes. 
 

5) Como o conhecimento foi transferido internamente? Quais foram os 
principais bloqueios? 

Por exemplo, o selo FSC né, existe toda uma norma, todo um controle e tudo 
isso precisa ser controlado, então existem reuniões, palestras, treinamentos, 
para se verificar como funciona, daí você determina um plano de implementação, 
cada fase você engloba uma parte do processo, e existe todo um planejamento 
para que isso seja feito, por exemplo, aqui na parte do desenvolvimento, como 
nós estamos fazendo, como a equipe é bem mais reduzida, num caso do FSC, 
você tem que pegar, desde o ajudante até o presidente da empresa, é uma 
filosofia de trabalho que tem que ser adotada, aqui no setor de desenvolvimento, 
isso já é um pouco diferente, toda a implementação para um novo projeto, ela 
pode e deve ser mais rápida, quando se lida com muita inovação, um cliente 
precisa, o outro também precisa, e aqui no setor a gente brinca muito que a 
embalagem ela é única, uma embalagem feita para a Kraft Foods ela só serve 
para a Kraft, ela não serve para outra, não serve para Nestlé e nem para outro 
segmento, ela é única mesmo, porém com um FSC da vida, com um tratamento, 
com a impermeabilização, uma aplicação de size, ela pode ser aplicada com 
conceitos diferentes para outras embalagens, quer dizer, a resposta tem que ser 
rápida, como nossa equipe é pequena, por exemplo, nós temos 12 pessoas, 
contra 900 pessoas na fábrica, aqui as decisões, reuniões é tudo mais rápido, daí 
nós discutimos com nossa gerencia, com base nos projetos desenvolvidos.  
Sobre os bloqueios, infelizmente o paradigma seria a resistência a mudança, 
mas o interessante quando eles vêem o produto novo em funcionamento eles 
compram facilmente a idéia, e quando eles começam a ver os resultados eles 
vão tendo maior facilidade com as inovações é como uma bola de neve, e vai 
facilitando. Mediante os resultados você consegue atingir o envolvimento de 
todos mais facilmente, daí eles acabam comprando desafios maiores, e um dos 
maiores problemas seria também em você mudar um processo ou um produto 
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que o usuário já faz há 10 anos, por isso eu acho que é importante você sempre 
dar uma trabalhada na estrutura, você ta sempre renovando, fazendo o Job 
Rotation, treinamentos, fazendo com que as pessoas conheçam o processo 
como um todo, aprendendo coisas novas, porque aí você não engessa a pessoa 
não se sente engessada, pois uma pessoa que fica 10 anos fazendo a mesma 
coisa, ele acredita aquilo é a melhor forma de se fazer aquilo e que não existe 
forma melhor, e quando você vem com uma idéia nova, sempre ela é melhor, 
mas você sempre tem um aprendizado com aquilo, resumindo o principal 
bloqueio seria relativo a cultura, e falta de capacitação do profissional e 
resistência a mudança. 
 

6) Como o conhecimento foi transferido externamente? Quais foram os 
principais bloqueios? 

Externamente nós temos alguma ferramentas, que nós utilizamos em geral, 
nosso conhecimento é passado para os clientes e os clientes nos passam 
conhecimento, nós utilizamos o que, as oportunidades de projetos, nos 
desenvolvimentos, treinamentos, nós passamos muitas informações, ontem 
mesmo um dos meus supervisores estava participando de um treinamento com 
clientes, ou seja, 30 supervisores estavam nesse treinamento, nós estamos 
passando por exemplo que nós temos o selo FSC, o que é, como funciona a 
legislação disso, nós mostramos como nós fabricamos e o que fabricamos, 
fazemos também palestras para nossos clientes, muitas das vezes nós levamos 
conhecimento para área de desenvolvimento deles, produção e vice e versa, 
falamos também sobre questões de manuseio, se você manuseia uma 
embalagem 2 vezes a terceira já faz diferença, eles tem que entender como tudo 
funciona. Esses treinamentos são comuns né, a área comercial solicita uma visita 
de um de nossos técnicos para demonstrar o produto e suas utilizações, algumas 
empresas nós precisamos fazer em três turnos, daí agendamos com o pessoal 
operacional, produção entre outros, para que eles consigam entender toda 
especificação do produto e isso traz resultados positivismos. 
Em algumas situações o cliente pode ter resistência a te receber, pois ele já tem 
relacionamento com outro fornecedor, daí o bloqueio dele é em receber a sua 
informação, em relação a questões comerciais, pela carteira que a INPA tem 
hoje, são clientes de ponta e esses clientes tem cada dia mais áreas de 
desenvolvimentos e quere conhecer o nosso produto, são pessoas formadas em 
engenharia de alimentos, hoje envolve 40% de nosso mercado, então eles tem 
áreas de desenvolvimento que trabalham com plástico, com vidro, embalagem de 
papelão, longa vida, enfim, então esse pessoal eles querem aprender, tem sede, 
e isso nos puxa para eles e traz uma proximidade. 
 

7) Cite duas inovações que julga de maior relevância para a vantagem 
competitiva da empresa desenvolvidas nos últimos 5 anos. 

Dois processos importantíssimos que a INPA colocou, foi a implantação do 
Speed Size no papel, foi uma coisa importantíssima que elevou demais a 
qualidade de nosso papel, pois a nossa caixa 85% é papel, é um equipamento 
que aplica amido no papel, com isso propiciou ganho de gramatura, melhorando 
a qualidade de nossas caixas, o colaborador que acompanhou de perto esse 
projeto foi o Anderson, e o selo FSC, que também é muito importante para 
empresa, pois o mercado já passa a cobrar isso, e o selo FSC abre muitas 
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portas, na verdade ele não abre mais ele deixa de fechar, alguns clientes só 
compram de fornecedores certificados, e a INPA com seguiu isso em todos os 
seus produtos e insumos, daí isso facilita, pois você não precisa mais ficar 
controlando percentual. 
 

8) Em relação às inovações indicadas anteriormente, são de produto ou 
processo? Elas representam apenas melhorias em suas características ou 
se tratam de algo realmente inovador onde suas características são 
totalmente diferentes do produto ou processo anterior? 

São em processos, no caso do speed size ela mudou completamente o produto, 
no caso do FSC foi mais um incremento, algumas partes nós tínhamos e outras 
não, foi mais um trabalho de manutenção e conscientização e normalização. 
 

9) Fale um pouco sobre as tecnologias envolvidas nas inovações citadas. 

A parte de equipamento, quer dizer, da speed para traz que ela é aplicada no 
final no processo, e depois você passa por mais uma secaria, tem condição de 
você obter informação e conhecer o processo anterior, mas com relação a 
aplicação desse produto com a size, elas no deu um grande ganho. 
 

10)  Quais foram as fontes de conhecimento utilizadas nessas inovações? 

No caso da FSC eu acredito que tenha sito de fontes internas e externas, eles 
trouxeram algumas consultorias externas e buscaram parte desse conhecimento 
externamente, outra parte já possuíamos. 
No caso da size também foi um conhecimento externo, buscamos através de 
feiras onde outros fornecedores já utilizam no mercado. 
 

11)  Houve algum tipo de incentivo para troca de conhecimentos? Os trabalhos 
em equipe são estimulados? 

O incentivo que temos mesmo é o aumento da competitividade, a melhoria do 
conhecimento, a empresa investe em parcerias como o SESI para melhorar a 
capacitação profissional, a facilidade que o cliente e nossa área comercial têm 
em atender devido ao fato de já possuir o selo FSC. O pessoal da máquina 
também enxerga o fato de uma máquina melhor trazer um recurso a mais para 
eles terem melhor produtividade. 
 

12)  O que acha da atual política de segurança da informação adotada pela 
empresa? É bem definida? 

Temos uma política de segurança bem definida, você tem algumas limitações, ou 
seja, até que ponto você pode ir, você pode acessar o sistema, então temos um 
nível de acesso, tudo bem definido, algum colaborador fala “ahh eu preciso 
desse acesso”, daí nós gerentes analisamos, se existe real necessidade para 
aquele acesso e se realmente precisa, e aí então nós vamos liberar, sobre a 
questão dos acessos físicos, não muito isso, apenas na entrada da empresa, já 
nos departamentos o acesso é bem livre, uma coisa interessante é que a INPA 
não é uma empresa que segura demais às informações, isso foi uma surpresa 
até pra mim quando eu vim pra cá e a facilidade com que nós temos acesso é 
muito grande, se você entrar no sistema você tem acesso a tudo, mas em alguns 



120 
 

casos não consegue imprimir e nem alterar os dados, caso o usuário não seja do 
setor. 
 

13)  Para você, qual é a importância da adoção de processos de gestão da 
segurança da informação por parte da empresa? 

Eu acho que é vital, pois às vezes nós trabalhamos anos para conseguir uma 
receita e as vezes essa receita foge, ou seja, sai do nosso controle, você está 
dando o mapa da mina para ele, cada um tem sua receita, cada empresa, então 
se você deixar aberto isso demais, deixar isso sem controle para que pessoas 
externas ou não autorizadas não tenha acessos a informações vitais, pois 
derrepente o mapa fiscal da empresa eu não preciso ter. 
 

14)  Que processos de segurança da informação são adotados pela empresa? 

Internamente sobre os acessos físicos os funcionários têm um acesso 
relativamente fácil, mas no que se refere a visitas, existe toda uma política de 
visitas, daí tem um agendamento, para que aquela visita, qual o foco da visita e 
mediante isso alguém está sempre acompanhando essas visitas aqui dentro da 
fábrica, mas por uma questão até mesmo do próprio pessoal, é uma questão de 
você tipo, olha não dê um processo, existe toda uma política, e isso tudo é 
definido. 
 

15)  Quais são os instrumentos (tipos de controle de proteção) utilizados pela 
empresa na segurança da informação? 

Existem os perfis né, para cada função existem os limites de acessos, ali você o 
perfil de acessibilidade, mas se você precisar ampliar você precisa de 
autorização e cartão magnético na portaria para acesso a fábrica, nos setores 
não tem esse dispositivo, além dos backups da rede todos os dados são salvos 
na rede, tem o backup da base dados. 
 

Gerente Industrial/Produção 
 

1) Quais seriam as fontes internas de conhecimentos necessárias as 
inovações? 

Eu vou tentar traçar para você primeiramente o produto, a origem do produto, a 
nossa linha de produto, a gente vem e faz um papel menos nobre, nós usamos 
fibras recicladas, e a obtenção dessa tecnologia é com os fabricantes, então não 
somos nós que fabricamos, nós compramos um pacote de tecnologia pronta, 
aqui nós compramos algumas máquinas, e obtemos muitas melhorias 
principalmente na máquina 4, nós utilizamos uma máquina da Voith, e agrega 
qualidade e é uma tecnologia deles, nós não buscamos esse conhecimento, ela 
nos ofereceu esse equipamento que melhora as características físicas e 
químicas desse papel que é reciclado e isso nos deu um diferencial competitivo, 
a fonte é externo e um pacote tecnológico. 
 

2) Como o conhecimento interno para essas inovações foi obtido? 

Então esse pessoal veio e treinou nossos operadores e com base nisso eles hoje 
possuem um domínio sobre essa tecnologia, tudo feito em forma de um pacote 
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de treinamento, a partir daí você trabalha com uma curva de aprendizado, você 
faz um job rotation internamente entre os funcionários, através de treinamentos 
internos. 
 

3) Quais seriam as fontes externas de obtenção de conhecimento necessárias 
as inovações? 

São nossos fornecedores, palestras, feiras e convenções como também a ABPO. 
 

4) Como o conhecimento externo para essas inovações foi obtido? 

Normalmente, ou é através de mala direta, aí um fornecedor tem um 
equipamento e manda uma mala direta pra mim né, daí você pede um cara pra 
vim aqui dar uma palestra e feiras, exposições, o que acontece eu ou o Dirceu, 
nós vamos em alguns lugares onde, como feiras de tecnologias, para que, pra 
buscar o que está acontecendo no mercado, por exemplo ano passado eu fui a 
china, demos uma palestra ao pessoal da Kraft mundialmente. 
 

5) Como o conhecimento foi transferido internamente? Quais foram os 
principais bloqueios? 

Normalmente a gente programa essa disseminação via treinamento, treinamento 
formal né, e depois disso tem os multiplicadores, por exemplo, lá em uma 
máquina nós temos o operador e o ajustador, a ajustar é o cara que ta sempre 
treinando continuamente, então você tem sempre uma pessoa ali na fila que está 
sempre sendo treinada para aquele cara que ta aprendendo, daí tem uma fila né, 
o técnico de embalagem, o desenvolvimento, o cortador, daí tem uma escadinha, 
o técnico de embalagem ele já aprendeu todo esse processo para poder chegar 
lá, é uma escadinha lógica aí na questão da disseminação. 
Em relação aos bloqueios, o que acontece geralmente é a falta de educação né, 
a capacitação pessoal das pessoas, é uma questão complicada, especialmente 
nessa região, muito difícil, o nível de escolaridade é muito baixo, e a grande parte 
do conhecimento disseminado na empresa é de senso comum, conhecimento 
gerado por observação, mas nós estamos trabalhando muito nisso, quando eu 
cheguei aqui tinha uma faixa de quase 300 analfabetos na fábrica, e isso 
basicamente não existe mais, estamos com um programa de desenvolvimento de 
trainee, parceria com o SESI aqui de Pirapetinga. 
 

6) Como o conhecimento foi transferido externamente? Quais foram os 
principais bloqueios? 

No nosso caso normalmente é quando nós agregamos algum produto, nós 
procuramos fazer com que todos os nossos representantes vendam a idéia, 
temos uma tabela, de como as coisas funcionam normalmente no mercado, nós 
produzimos embalagens para transporte, e vendemos o produto de papel, daí 
nós saímos disseminando entre nossos clientes os nossos produtos, temos uma 
tabela de especificação dos produtos, aí a gente faz uma demonstração da 
resistência e etc, vendo a idéia de um produto melhor, daí os clientes começam a 
fazer testes com a gente e daí cria-se uma dependência desse produto, você 
acaba também criando uma demanda latente em cima desse produto, mas como 
nós trabalhamos praticamente com uma commodities a concorrência acaba 
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copiando no final e posso isso também a gente acaba sempre tendo que ficar 
pensando no próximo passo, nós identificamos o que o cliente quer, ou seja, ele 
quer um produto resistente e leve, que não estrague o produto, eles não buscam 
nas caixas a questão do design. 
 

7) Cite duas inovações que julga de maior relevância para a vantagem 
competitiva da empresa desenvolvidas nos últimos 5 anos. 

Nós criamos um produto, que foi esse que nós compramos da Voith, daí nós 
criamos o produto size, nós partimos para o papel 100% size, o que é isso? É um 
papel com revestimento de amido e tem maior resistência, que seria a speed 
size, essa amior inovação que nós tivemos e isso fez com que a INPA 
alavancasse, e nós também investimos muito no sistema de limpeza, que se 
chama depuração né, pois hoje nós temos um papel de boa aparência e que 
possuem boa resistência, então esse foi também uma questão, mas acho que faz 
parte do conjunto size.  
A outra eu acho que a INPA mudou a maneira de trabalhar, a estrutura dela 
mudou muito, e nós temos um programa de excelência na questão de 
treinamento de recursos humanos, porque a empresa não tinha isso, e é um 
negócio que a empresa investiu muito nos últimos anos, e isso demora anos para 
você obter resultados, a INAP já melhorou muito em relação ao que ela já foi, 
mas continuamos nessa linha. 
Sobre o nome dos colaboradores poderia indicar o Anderson, que acompanhou o 
processo da speed size, e o Ivan que acompanhou de perto esse processo de 
desenvolvimento organizacional. 
 

8) Em relação às inovações indicadas anteriormente, são de produto ou 
processo? Elas representam apenas melhorias em suas características ou 
se tratam de algo realmente inovador onde suas características são 
totalmente diferentes do produto ou processo anterior? 

Seria mais de processo, pois o produto é o mesmo, é mais o processo que 
melhorou, é um processo que melhorou o produto. Seria um incremento, mais 
uma melhoria mesmo. 
 

9) Fale um pouco sobre as tecnologias envolvidas nas inovações citadas. 

Primeiro é o conhecimento sobre o equipamento, sobre a tecnologia, depois o 
desenvolvimento do produto a ser aplicado, nós treinamos muito essa parte do 
desenvolvimento do produto a ser aplicado, e alguns conhecimentos também são 
de alguns fornecedores. 
 

10)  Quais foram as fontes de conhecimento utilizadas nessas inovações? 

As fontes são externas, tecnologia alemã da empresa Voith. 
 

11)  Houve algum tipo de incentivo para troca de conhecimentos? Os trabalhos 
em equipe são estimulados? 

Bom as pessoas que foram treinadas ela tiveram o que chamamos de escadinha, 
elas acabaram sendo promovidas, mas isso é normal, não existe assim um 
programa de incentivo específico, essa questão da promoção faz parte do novo 
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trabalho, a INPA e Pirapetinga foi uma empresa que aconteceu ao longo dos 
anos, e nós estamos fazendo uma unidade em Uberaba e lá nós projetamos, lá 
nós pensamos em melhorar as operações, logisticamente, lá ela foi customizada, 
e lá ela tem um custo operacional extremamente menor do que aqui, por 
exemplo lá nós projetamos tudo de forma que você não faça operação que você 
não agregue valor ao produto, então existem uma fábrica em que se você não 
tomar cuidado, que você faz muitas operações que você não agrega nada ao 
produto, isso é que mata uma empresa, transportar produto acabado, o que você 
agrega ao produto? Então nós pretendemos pegar Uberaba e aplicar isso aqui 
também. 
 

12)  O que acha da atual política de segurança da informação adotada pela 
empresa? É bem definida? 

Aqui isso é bem feito, os acessos são bem delimitados, mas como te disse é 
muito aberto no que diz respeito à informação, no aspecto geral, o que são 
fechados são limites de acesso ao sistema. 
 

13)  Para você, qual é a importância da adoção de processos de gestão da 
segurança da informação por parte da empresa? 

É o que faz preservar nosso patrimônio, controles de acessos temos apenas nas 
áreas cruciais. 
 

14)  Que processos de segurança da informação são adotados pela empresa? 

Só temos praticamente controles de proteção aos sistemas de gestão, não existe 
um controle de acesso físico aos setores, apenas na entrada da fábrica por parte 
de visitantes e fornecedores, que devem ser identificados. 
 

15)  Quais são os instrumentos (tipos de controle de proteção) utilizados pela 
empresa na segurança da informação? 

Senha ao sistema, o usuário digita a sua senha e acessa o seu perfil 
determinado e cartão magnético nas catracas que ficam na recepção. 

 
Gerente de Suprimentos/Comercial  
 

01)  Quais seriam as fontes internas de conhecimentos necessárias as 
inovações? 

Nós possuímos aqui um setor de desenvolvimento de produtos, onde são feitos 
os planejamentos e desenvolvimento dos produtos para isso, e temos a área 
comercial também que auxilia bastante nessa questão. 
 

02)  Como o conhecimento interno para essas inovações foi obtido? 

Através de atividades de Job Rotation, palestras, treinamentos internos com as 
áreas envolvidas, como produção, o pessoal do desenvolvimento juntamente 
com a gerencia industrial aplica treinamentos para os funcionários. 
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03)  Quais seriam as fontes externas de obtenção de conhecimento necessárias 
as inovações? 

Nossas fontes externas são feiras, associações como a ABPO que somos 
associados, visitas técnicas em clientes e fornecedores, manuais, livros. Então 
essas inovações, essa tecnologia são vindas basicamente do próprio fornecedor, 
é uma parceria muito importante, INPA e fornecedor, pois o que o cliente deseja 
é um produto de boa qualidade, ou seja, com resistência e com leveza. E temos 
contatos também até com concorrentes não é uma parceria, mas temos um 
contato muito bom com eles, e isso nos ajuda muito, e outra fonte externa 
importante seria os funcionários nossos que vieram de outras empresas, então o 
que acontece, você tem um gerente que era um ex Klabin, muitos vem de 
empresas conhecida em todo Brasil. 
 

04)  Como o conhecimento externo para essas inovações foi obtido? 

Livros, associações, manuais, fornecedores, esses através de feiras, pesquisa 
com fornecedores e clientes. 
 

05)  Como o conhecimento foi transferido internamente? Quais foram os 
principais bloqueios? 

Bom o setor de desenvolvimento já é sistêmico, a área de desenvolvimento 
buscou um novo produto, criou um novo produto, jogou no mercado, esse 
processo é automático, ele vai para produção de forma muito automática, por 
exemplo, você acabou de desenvolver uma caixa de papelão de um cliente novo, 
o cliente diz, “eu tenho 12 tubos de energético e eu quero fazer uma caixa de 
papelão para esses tubos aqui”, o desenvolvimento primeiro vai pegar e 
desenvolver esse produto que o cliente solicitou, e pode ser o próprio cliente 
mandar o seu layout, dizendo “olha eu quero uma caixa assim para acondicionar 
esses produtos dessa forma” nós podemos olhar aquilo e dar outras sugestões, 
dizendo “olha a sua caixa é legal, mas se você fizer dessa outra maneira o seu 
produto vai ficar mais visível, você vai fazer a autopromoção do seu produto no 
seu mercado, vai ficar mais barato, enfim, então quando isso acontece se cria um 
processo específico daquele cliente, e tem os processos, você coloca a ficha de 
impressão, quantas cores vão ter, o peso, o tamanho, então quando isso for para 
o processo produtivo, a pessoa que vai pegar isso, ou seja a pessoa desse ciclo, 
já vai olhar aquilo pronto, ele simplesmente vai ter que colocar na máquina 
selecionar o tipo de papel que vai ser utilizado, o Clichê (ou seja o carimbo) que 
vai ser utilizado, então quem está na área de produção não precisa ter 
conhecimento algum de como aquilo foi feito, quando ele receber a informação 
ele já vai saber o que fazer, é evidente que em um primeiro momento há uma 
orientação direta da área produtiva e da área de desenvolvimento, industrial para 
que nenhum erro aconteça na fabricação, mas basicamente ela já sai pronta para 
a fabricação. 
Sobre os bloqueios, acho que hoje são duas coisas que temos aqui 
particularmente, quando você tem alguma inovação, seja qual for, você está 
promovendo uma mudança, então o ser humano já tem uma pré disposição a se 
fechar e ficar em estado de alerta em relação a essa mudança, então esse é o 
primeiro ponto, o segundo ponto, é a falta de profissionais mais capacitados, a 
falta de profissionais capacitados hoje é, você tem um setor que desenvolve de 
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forma excelente, mas você precisa ter na outra ponta também um profissional 
que entenda aquilo e questione porque daquilo, eu falo aqui que, o contato mais 
direto com nosso cliente é o cara que ta ali na ponta da máquina o ajudando que 
ta ali pegando aquele fardinho de caixa para entregar ao cliente, então esse 
toque final tem que ser muito bom, pois você tem uma área comercial que fez um 
ótimo trabalho, o desenvolvimento, um ótimo operador de onduladora, e no final 
você teve um péssimo cara que pegou a caixa e empilhou ou carregou, e essa 
impressão que vai ficar. 
 

06)  Como o conhecimento foi transferido externamente? Quais foram os 
principais bloqueios? 

Externamente, principalmente em relação a fornecedor, o próprio 
desenvolvimento coloca algumas situações, de se aprimorar um determinado 
produto, nesse caso juntamente com a produção de se melhorar o produto. 
Temos aqui um produto que ele tem um impermeabilizante de caixa, e você 
impermeabiliza a contra capa da caixa para que seja levada ao frigorífico, de 
forma que ela não tenha absorção de água, se não ela desmancha, e de papel, 
aí tem um fornecedor que manda um produto que tem lá, 10% de sólido, ou seja, 
aquele principio ativo que vai atuar na contra absorção, eu gasto lá 10 ton. Desse 
produto por mês, mas se a área de produção dizer assim “ e se nós 
concentrássemos isso, vamos dobrar essa concentração, para 20%”, então esse 
conhecimento ele tanto é levado pela INPA para outros clientes ou fornecedores 
como Fornecedores para INPA, então ela troca muito informação, mas tem muito 
mais do parceiro externo do que da INPA para o parceiro. 
  

07)  Cite duas inovações que julga de maior relevância para a vantagem 
competitiva da empresa desenvolvidas nos últimos 5 anos. 

Olha, eu acho que uma inovação bastante interessante e relevante para INPA foi 
a mudança da sua matriz energética e o selo FSC, deixamos de utilizar 
combustível fóssil, e nós começamos a utilizar a biomassa, que é o cavaco de 
madeira, toda questão não só ambiental mas como financeira, foi uma percepção 
de mercado muito interessante para nós, a INPA foi, essa foi uma grande 
conquista, mas uma outra inovação importantíssima foi a implantação de um 
equipamento chamado speed size, na máquina número 4, que foi um 
equipamento de adição de aditivos, no caso o amido, foi a primeira no mercado 
nacional de papel pardo reciclado a ter, é, ou seja, melhorou a produção, você 
passa a ter papéis mais finos, com a mesma qualidade de testes físicos, é de 
papéis mais pesados obviamente, o que se busca é utilizar a menor quantidade 
de fibras e manter uma qualidade melhor. E acho que essas são as duas que eu 
enxergo. 
No caso do colaborador da speed size você pode procurar o Anderson, no FSC 
temos o Elias pereira que atuou nessa parte de tratamento de água e a 
Veneranda que acompanhou mais de perto, e dentro da speed temos o Mário 
que participou bastante desse projeto, temos o engenheiro takashi que está em 
Uberaba e tem o Anderson que acompanhou também de perto, ele é desenhista 
que trabalhou com o takashi, você pode procurá-lo, ele é o projetista da empresa, 
ele muda os projetos, implanta máquinas, acho que ele pode te ajudar nesse 
processo. 
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08)  Em relação às inovações indicadas anteriormente, são de produto ou 
processo? Elas representam apenas melhorias em suas características ou 
se tratam de algo realmente inovador onde suas características são 
totalmente diferentes do produto ou processo anterior? 

No caso da speed o produto, e no caso da biomassa e FSC seria em processo. 
Eles seriam modificações nas estruturas já existentes, seriam incrementos.  
 

09)  Fale um pouco sobre as tecnologias envolvidas nas inovações citadas. 

A tecnologia dessa máquina é externa, a questão da aplicação do amido da 
forma como ela é feita veio de fora, mas já havia uma máquina que aplicavam 
amido, mas não de forma tão eficiente como essa, que era a size press, então a 
INPA já tinha o domínio da questão da aplicação do amido em papel, só que 
essa nova máquina ela aplica amido de forma eficiente, aditivo químico que 
impermeabiliza a caixa, e a inovação dela era reduzir a quantidade de fibras 
assim reduzindo a gramatura do papel. A questão do FSC é mais questão 
normativa que a INPA precisou se adequar. 
 

10)  Quais foram as fontes de conhecimento utilizadas nessas inovações? 

A size press foi conhecimento externo, veio de fora, no mercado você houve falar 
né, daí você começa a buscar isso, a diferença que a INPA foi a primeira de 
papel pardo a ter no Brasil, mas fora do país já existiam isso e do FSC também 
foi externo, mas muito conhecimento já existia também. 
 

11)  Houve algum tipo de incentivo para troca de conhecimentos? Os trabalhos 
em equipe são estimulados? 

Não em termos de remuneração, mas são sempre estimulados, agora a gente 
está buscando, está sendo pouco veiculada ainda, mas já faz parte de alguns 
pares de gerente já estão desenvolvendo, é que, o importante para que você 
tenha um desenvolvimento profissional na carreira profissional da empresa, é 
que você deva passar alguns setores estratégicos dentro da empresa 
importantes, e buscar uma troca de conhecimentos, fazendo um job rotation, 
mandar essa pessoa para o financeiro, em intervalos regulares para ocorrer 
esses rodízios. 
 

12)  O que acha da atual política de segurança da informação adotada pela 
empresa? É bem definida? 

Isso é bem definido, os acessos eles são restritos aos níveis hierárquicos, daí 
você tem a gerencia, a direção, alguns acessos você tem, outros não. 

13)  Para você, qual é a importância da adoção de processos de gestão da 
segurança da informação por parte da empresa? 

Olha, de médio pra baixo, porque se você trabalha muito a questão da segurança 
da informação numa empresa que não tem patentes de produtos, a gente não 
deve se importar muito, se fosse uma indústria química por exemplo, você 
precisa de uma segurança altíssima. Agora o nosso mercado é aberto, se você 
for na ABPO você tem todos os modelos de caixa. 
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14)  Que processos de segurança da informação são adotados pela empresa? 

Nós temos os dois, lógico, que são os acessos ao sistema de gestão e a rede de 
dados e a base de dados só a informática que acessa, até hoje não tivemos 
nenhum problema e o físico né, temos três portarias que são monitoradas 24 
horas, temos sistemas de monitoramento dentro da fábrica, que são gravados, se 
acontecer algum acidente da fábrica, nós conseguimos recuperar a imagem 
naquela determinada hora. 
 

15)  Quais são os instrumentos (tipos de controle de proteção) utilizados pela 
empresa na segurança da informação? 

Nós utilizamos senha, perfil de acesso, fazemos os backup em um servidor de 
backup, cartões magnéticos nas catracas das portarias. 
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APÊNDICE IV 
 

Narrativas do Desenvolvimento das Inovações e Respectivas Análises 
Temáticas 

 
Obs.: os textos em negrito nos quadros evidenciam as relações entre as falas 
dos narradores e a ocorrência manifesta ou latente de temas 
 
Inovação: Introdução do equipamento Speed Size no processo fabril 
 
Narrador: Colaborador Anderson – Desenhista de Projetos 

 
 

Narrativa Identificação dos 
Temas 

A speed foi adquirida a cerca de três anos, o processo de speed 
size, na máquina quatro, usamos duas máquinas até o miolo, 
miolo de teste line (rolo de papel). 

 

Enfim, em uma máquina nossa temos um processo muito 
parecido, mas é um processo mais simples, seria uma size 
press, ou seja, uma prensa de forma, a speed size vem a ser 
um equipamento moderno, ou seja, uma versão mais 
moderna em relação a size press. 

Inovação incremental 
em processo 

Então foi feito um estudo, um levantamento, por parte da 
gerencia e diretoria em relação à aquisição desse equipamento, 
pois se trata de um equipamento poderoso, e no Brasil, para 
esse tipo de tamanho de papel, por exemplo, largura, peso, 
enfim, parece que foi a primeira empresa a utilizar. 

 

É uma máquina alemã, toda essa máquina é da marca Voith, 
é uma tecnologia alemã. 

Tecnologias 
embutidas em 

máquinas e 
equipamentos 

Para termos certeza do que estávamos comprando, tivemos que 
pegar papel nosso e importar para a Alemanha, para que fosse 
feito na Alemanha, lá eles tem essas máquinas de ensaio, eles 
ensaiaram com nosso papel e mandaram os testes 

 

E que objetivo tem essa máquina? Sendo ela uma size, uma 
prensa, como por exemplo, a speed size, ela tem alguns 
fatores interessantes, principalmente aumentar a qualidade 
dos testes em papel, ou seja, os testes de resistência do 
papel, como nós produzimos papal (papelão), existe uma 
série de normas a serem seguidas, principalmente em 
função das exigências dos clientes, como por exemplo, 
clientes solicitam um papel mais leve, porém com um teste 
de coluna com maior resistência, e temperatura, ou seja, um 
cliente pede uma caixa para frigorífico, você tem que 
desenvolver uma caixa, ou seja, o produto, colocar em uma 
câmara gelada, e empilhar 3, 4 caixas ou mais e requer uma 
resistência do papel, enfim, esse equipamento, 
exclusivamente, ele impermeabiliza e assim melhora as 
condições do papel em relação a essas situações, e 
simplesmente falando, ela utiliza o amido, para 

Inovação em 
processo e também 

em produto 
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impermeabilizar o papelão. 
Em relação a essa inovação não existia antes nenhuma 
máquina que realizava a impermeabilização dessa forma, o 
que existia era que na máquina 4 havia um processo 
parecido que era um chuveiro aspersor na fase inicial da 
fabricação do papelão, e esse novo processo trabalha 
basicamente na secaria, ou seja, quase no produto final, o 
papelão ele possui três fases 

Inovação incremental 

a primeira seria a fase úmida, ou seja ele ainda é praticamente 
água, é a parte que ele sai da caixa de entrada, e entra na mesa 
de formatura, na mesa de formatura, é feita a drenagem da água 
e existe uma tela permeável e ali você começa a formar o papel, 
aí cai na seção de prensa, que tem a função de prensar e 
regularizar o perfil e retirar também a água, logo depois disso, cai 
no secador, através de vapor em alta temperatura, e você retira 
todo restante da umidade da água através do vapor. 

 

Com a speed, que é uma prensa, ela trabalha justamente no 
meio dessa cadeia, ou seja, ela prepara o papel já em sua 
etapa final, ela pega o papel praticamente seco, e irá molhar 
novamente, ela irá adicionar um filme de amido para 
aumentar a resistência do papel. 

Inovação em 
processo 

Na máquina 4, em relação a única coisa que nós tínhamos, antes 
da speed size, era um chuveiro aspersor, na mesa plana, ou 
seja, na fase inicial, e na máquina 3 nós temos uma size, uma 
size press, uma prensa de forma, em português né, uma prensa 
de forma, que é um processo um pouco similar ao da speed size, 
que são duas prensas onde se injeta amido no meio, é um 
processo mais rústico. E qual é a vantagem em relação à size 
press em relação da speed size? Primeiro, consistência do amido 
aplicado, e já em um processo comum, você já molha muito o 
papel, e como você molha muito o papel, ou seja por isso a 
consistência é baixa, você tem dificuldade na pró secagem, ou 
seja, você tem que secar aquele papel, você tem que chegar no 
final do processo com um percentual de 8% apenas de umidade, 
ou seja o papel tem que estar 92% seco, daí no processo comum 
para você conseguir a secagem satisfatória, você acaba tendo 
que diminuir a velocidade da máquina, diminuir produção para 
conseguir obter a secagem ideal. 

 

A grande vantagem da Speed size é que ela é um processo 
modificado com dois cabeçotes para aplicação, são 
separados, de alta tecnologia, e aplicam um filme de amido 
nos rolos de papel de forma bastante consistente, você tem 
baixa umidade do papel e ganha em produtividade. 

Inovação incremental 
em processo 

É a melhoria de um processo e produto, pois modifica a 
forma de fabricação e melhora o produto produzido, através 
do uso de aditivos de melhor qualidade e consistência. 

Inovação incremental 
em processo e 

também em produto 

No primeiro momento houve uma apresentação para a diretoria, 
o pessoal da INPA viajou, foram ver o produto lá fora.  
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O pessoal interno foi treinado pelos fornecedores em 
relação a utilização do novo equipamento, pois o mesmo 
requer uma série de cuidados especiais. 

Obtenção de 
conhecimento interno 
por meio programas 

de qualidade, 
treinamento de 

recursos humanos e 
aprendizado 

organizacional 
As informações no que se refere às características da 
máquina são restritas ao pessoal de produção, 
especificamente o pessoal envolvido na operação do 
equipamento e gerência industrial. 

Acesso restrito a 
equipamentos 

O setor de desenvolvimento e produção foram os 
responsáveis por aplicar os treinamentos aos colaboradores 
envolvidos na produção. 

Obtenção de 
conhecimento interno 
por meio programas 

de qualidade, 
treinamento de 

recursos humanos e 
aprendizado 

organizacional 
E essas informações são restritas a esses funcionários. Confidencialidade 

Não houve resistência a mudança, pois o processo anterior era 
bem parecido,  

o único bloqueio talvez fosse na questão da falta de 
capacitação profissional por parte de alguns colaboradores 

Falta de capacidade 
de absorção de 
conhecimento 

no manejo do equipamento, pois o mesmo é um equipamento 
sensível e requer muitos cuidados e treinamento para correta 
utilização. 

 

Como fontes e formas de obtenção de conhecimento, no 
caso da Speed, esse conhecimento foi obtido externamente, 
ou seja, ele veio de fora, utilizamos toda tecnologia de um 
equipamento importado, 

Tecnologias 
embutidas em 

máquinas e 
equipamentos 

fizemos contato direto com um fornecedor. 
Fonte de 

conhecimento 
externo Fornecedor 

que seria a Voith, eles realizaram uma série de testes com o 
nosso papel, depois recebemos treinamentos a respeito da 
utilização do equipamento. 
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Todo esse conhecimento a respeito da Speed foi 
incorporado através de treinamentos ministrados pelos 
técnicos da Voith para utilização da tecnologia oferecida em 
seus equipamentos, além dos treinamentos foram feitas 
palestras, alguns programas de capacitação foram 
desenvolvidos, pois alguns tinham dificuldades para lidar 
com a nova tecnologia que possui um grande avanço em 
relação a Size Press, e o processo de incorporação desse 
novo conhecimento foi feito através de treinamentos e 
palestras. Todos já estavam acostumados a lidar na prática 
com a antiga máquina. 

Conversão do 
conhecimento 
Internalização 

Além disso, a Voith deu todo suporte sobre os parâmetros do 
nosso papel, realizou pesquisas e testes com nosso papel.  

Sobre os bloqueios genéricos a transferência de 
conhecimento, no caso da implantação da Speed sem 
dúvida foi a falta de capacitação de nossos funcionários em 
absorver esse conhecimento externo, um fato que é até um 
problema aqui em nossa região, além de ser uma tecnologia 
nova, havia uma série de novidades, mais recursos 
informatizados que demandou um maior grau de empenho e 
capacitação do pessoal. 

Falta de capacidade 
de absorção 

Mas a INPA se esforçou muito nessa questão, pois 
desenvolveu parcerias com o SESI de Pirapetinga, lançando 
programas de capacitação para os operadores e gerentes 
envolvidos no processo 

Obtenção de 
conhecimento interno 
por meio programas 
de qualidade, 
treinamento de 
recursos humanos e 
aprendizado 
organizacional 

é claro, isso além dos treinamentos oferecidos pelo fornecedor 
da Speed. A Speed Size hoje é vista por toda empresa como um 
grande avanço tecnológico, deu a INPA um diferencial muito 
grande, a empresa ganhou em produtividade, qualidade e 
agilidade. 
Como disse, os benefícios dela são vistos em toda a INPA. 

 

Mas o acesso a ela, utilização, informações técnicas, são 
restritos apenas ao setor produção, desenvolvimento e aos 
operadores envolvidos. Apenas por motivos de segurança 
mesmo, 

Acesso restrito a 
equipamentos 

isso para evitar falhas, acidentes. Disponibilidade 
e até mesmo vazamento de informações sigilosas para 
concorrência. Confidencialidade 
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Como a idéia de adquirir a máquina partiu diretamente da 
diretoria em conjunto com a gerencia industrial, houve muito 
critério na escolha e ampla divulgação dentro da empresa sobre 
os benefícios de tal equipamento. Um fator importante que 
facilitou na implantação da Speed Size é o fato de já possuirmos 
conhecimento na produção de papelão e principalmente por já 
possuirmos uma máquina que realizava um processo muito 
parecido, que era a Size Press, só que de forma mais simples e 
como posso dizer, “rústica”. Ela não possuía a tecnologia da 
atual máquina, mas valeu como base para conseguirmos 
absorver a nova tecnologia. Aqui na INPA possuímos diversos 
processos de segurança da informação, 

 

no caso da Speed e em toda a produção, utilizamos senhas 
específicas para acesso as suas informações, Confidencialidade 

temos processos de segurança de instalações, como por 
exemplo, a utilização de câmeras de segurança ligadas 24 
horas. Na portaria da empresa utilizamos catracas com 
cartão magnéticos, 

Instrumentos de 
segurança                   

para instalações 

alem de outros processos mais conhecidos como até 
mesmo o antivírus em cada computador. Antivírus 
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Inovação: Selo FSC (Forest Stewardship Council) 
 
Narradora: Colaboradora Veneranda – Qualidade 

 
 

Narrativa Identificação dos 
Temas 

A obtenção da certificação FSC, popularmente chamada de “selo 
verde” partiu da necessidade por parte da INPA em atender os 
seus clientes, que assim como ela também são preocupados 
com a questão ambiental, 

 

foi uma melhoria em todo o nosso processo de produção. Inovação em 
Processo 

Para a INPA foi mais fácil a obtenção da certificação FSC, pois 
já havia um sistema de gestão da qualidade implantado e 
certificado, 

Inovação Incremental 
em processo 

viabilizando o controle de documentos e registros, a tomada de 
ações corretivas e preventivas, planejamento periódico de 
auditorias e o controle de produtos não conformes, peças chaves 
para a manutenção de um sistema de gestão. 

 

Para a adequação do sistema de gestão, contamos com a 
consultoria/orientação de uma empresa especializada. 

Consultoria 
Especializada 

Logo após seguiu-se para o treinamento e conscientização 
de todos colaboradores da empresa, inclusive os 
terceirizados, e em seguida treinamento específico para os 
auditores internos.  

Obtenção de 
conhecimento interno 
por meio programas 

de qualidade, 
treinamento de 

recursos humanos e 
aprendizado 

organizacional 
Em novembro de 2008 a INPA recebeu os auditores do 
IMAFLORA - Instituto de Manejo e Certificação Florestal e 
Agrícola, órgão credenciado  para as auditorias FSC no Brasil, 
que realizaram as auditorias para a Certificação, esta 
recomendada com sucesso. Em abril de 2009 recebemos o 
Certificado registrado sob o código: SW-COC-004047 / SW-CW-
004047, emitido pelo órgão Smartwood Aliance. 

 

Houve uma adaptação no sistema de gestão da qualidade já 
existente, tornando-se sistema de gestão integrada. Não 
houve grandes modificações no que se refere ao processo 
produtivo. 

Inovação Incremental 
em processo 

A INPA, mesmo sem a Certificação já tomava todos os cuidados 
para um crescimento sólido, mas ambientalmente e legalmente 
corretos, o que é muito visado nas normas FSC. Como exemplos 
posso citar: o combate e erradicação de trabalho infantil, 
combate ao trabalho escravo e combate às ilegalidades no 
manejo das florestas. 
A obtenção do “selo verde” gerou um grande diferencial 
competitivo entre a INPA e os seus concorrentes, fazendo-os até 
mesmo buscar melhorias e aperfeiçoamentos para no futuro 
alcançar a Certificação. 

 

Apesar de não termos tido muitas dificuldades, a questão 
cultural, ou seja, o baixo nível de instrução dos profissionais 
dificultou o aprendizado e tornava o processo de 

Falta de capacidade 
de absorção 
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implantação um pouco mais lento no começo, 

mas com treinamentos e palestras conseguimos. 

Obtenção de 
conhecimento interno 
por meio programas 

de qualidade, 
treinamento de 

recursos humanos e 
aprendizado 

organizacional 
As informações a respeito dos parâmetros e fornecedores 
ficam em nossos sistemas e são acessadas através de 
senha que cada colaborador tem, apenas os funcionários 
que lidam com essas questões tem acessos a essas 
informações. 

Confidencialidade 

Como fonte externa de conhecimento para a implantação do 
selo FSC, a INPA  contratou uma consultoria especializada 
para nos dar suporte na adequação de nossos atuais 
processos de qualidade. 

Fonte externa de 
obtenção                                                                      

de conhecimento - 
Consultoria 

especializada 
Todo esse conhecimento foi convertido através de 
treinamentos e trocas de informações entre a INPA e a 
consultoria, como por exemplo, documentos e processos de 
controles, pois a INPA já possuía um sistema de gestão da 
qualidade, o que faltava era “formatá-lo” de acordo com as 
exigências do FSC, e muita coisa foi aproveitada e unificada 
ao processo do FSC, praticamente tudo. 

Formas de conversão 
do conhecimento - 

Combinação 

Buscamos sempre melhorar nossos processos através de 
programas internos de treinamento, capacitação 
profissional, mesmo após termos recebido treinamentos da 
consultoria especializada, nós buscamos também 
internamente o aprimoramento, pois já temos muita 
experiência acumulada aqui no setor de qualidade e estamos 
sempre promovendo melhorias em nossos processos 
utilizando recursos internos também. 

Obtenção de 
conhecimento interno 
por meio programas 

de qualidade, 
treinamento de 

recursos humanos e 
aprendizado 

organizacional 
O nosso maior bloqueio mesmo para a transferência de 
conhecimento hoje seria o baixo nível de instrução de 
nossos colaboradores, 

Falta de capacidade 
de absorção 

o que tornou o processo de implantação um pouco mais lento. A 
implantação do selo FSC hoje é motivo de orgulho para INPA, tal 
selo hoje é estampado nas embalagens que produzimos e a 
implantação desse selo é conhecida por todos na empresa, a 
INPA reuniu todos seus funcionários em etapas e divulgou a 
implantação do selo e promoveu algumas palestras de 
conscientização a respeito do mesmo. Pode-se dizer que todos 
conhecem sua importância e seu conceito de forma sintética, 

 

mas como de fato funciona, como são feitos os controles e 
auditorias, enfim, todo o processo de acompanhamento de 
origem para nos mantermos em conformidade, são vistos 
apenas pelos funcionários responsáveis do setor de 
qualidade e produção. Sobre os processos de segurança da 
informação, para o FSC utilizamos senha de acesso ao 
nosso sistema, cada usuário envolvido possui uma senha e 
cada um possui um perfil de acesso específico, de acordo 
com suas atribuições, 

Bloqueios à 
transferência de 
conhecimento 
relacionados 

especificamente à 
segurança da 
informação - 

Confidencialidade 
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nossas informações também são gravadas em servidores, ou 
seja, assim como os demais setores da empresa temos 
backups de todas as nossas informações. 

Bloqueios à 
transferência de 
conhecimento 
relacionados 

especificamente à 
segurança da 

informação - Backup 
 


