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CONVERSÃO DE CONHECIMENTO E INOVAÇÃO: UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO

A inovação tornou-se uma das principais fontes de vantagem competitiva diante da concorrência. Nos últimos anos, diversos autores têm analisado a forma como a inovação contribui para
melhorar o desempenho das organizações. Entretanto, é possível observar, na literatura científica, que além da inovação, o conhecimento também tem sido citado como um importante
instrumento para que as organizações criem e mantenham vantagens competitivas por longo período de tempo em relação aos seus concorrentes (RUBERA; KIRKA, 2012).
A teoria de Nonaka e Takeuchi (2002) sugere que o conhecimento é criado através da interação contínua entre o conhecimento tácito e explícito nos quatro modos básicos de processos de
conversão de conhecimentos conhecidos como SECI: socialização, extemalização, combinação e internalização. Nonaka e Takeuchi (2002) também contemplam duas dimensões para a criação do
conhecimento. Dimensão epistemológica refere-se a conversão do conhecimento a partir do nível tácito para explícito e, a partir do nível explícito ao tácito. Já a dimensão ontológica refere-se à
conversão do conhecimento de indivíduos a nível de grupos e ainda mais para o nível de organização. Ao combinar as dimensões epistemológicas e ontológicas, Nonaka e Takeuchi (2002)
desenvolveram o modelo em espiral para a criação e transformação do conhecimento. A partir disso, buscando compreender melhor a aplicação e as definições sobre este assunto, o presente
estudo teve por objetivo analisar a produção científica que relaciona os temas Conversão do Conhecimento e Inovação publicada na base de dados Scopus.

Este estudo é delineado como de abordagem mista, onde segundo Creswell (2007) são coletadas e analisadas informações qualitativas e quantitativas sobre um mesmo fenômeno. Nesse sentido,
na etapa quantitativa da pesquisa foi desenvolvido um estudo bibliométrico abrangendo dois temas: “conversão do conhecimento” e “inovação”. Posteriormente, seguiu-se a etapa qualitativa,
analisando os resultados obtidos por estes estudos. Os dados coletados foram tabulados em planilha eletrônica, a qual continha alguns critérios utilizados para classificar os estudos. Os
parâmetros utilizados referiam-se a: ano de publicação, título de publicação, nome do periódico, autores, área, objetivos e resultados. A análise quantitativa dos dados foi feita mediante análise
do título e resumo dos artigos, para posterior distribuição de frequência simples, enquanto que a análise qualitativa, foi realizada por meio de análise de conteúdo dos trechos obtidos após leitura
(FLICK, 2009; GIBBS, 2009).

REFERÊNCIAS

A busca na Base de dados Scopus foi realizada entre os meses
de março a junho de 2016, utilizando como termo de busca:
“Knowledge conversion and innovation” . A pesquisa resultou
em 49 artigos. Inicialmente, verificando a evolução temporal,
conforme Figura 1, contatou-se que na base de dados
pesquisada o primeiro trabalho abordando estes dois temas
foi publicado em 1997.

Figura 1  – Evolução Temporal

(1976 – 2004)

A partir deste estudo pode-se verificar a contemporaneidade do assunto, o qual tem apresentado crescimento nos últimos anos, assim como, pela heterogeneidade de autores e periódicos
encontrados. Vale ainda destacar a presença do Brasil nestas linhas de pesquisa, já que encontra-se em segundo lugar entre os países de origem das publicações, o que demonstra a preocupação
dos pesquisadores brasileiros sobre o tema. Conclui-se, desse modo, que os estudos relacionados à conversão do conhecimento e inovação estão abordando temas relevantes e atuais, mas que
ainda necessitam de maiores pesquisas que unifiquem e apresentem as possíveis variáveis que podem interferir nessa relação.
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Foi verificado o índice de autores do portfólio selecionado,
observou-se uma multiplicidade quanto à autoria dos
trabalhos, já que a maioria dos autores possui apenas um
artigo sobre esta temática. Sendo que o autor Marcelo Seido
Nagano e Thais Elaine Vick apresentaram maior número de
artigos totalizando 4 cada, seguidos por Kamla Ali Al-Busaidi
com 3 publicações.
Essa diversidade também pode ser verificada em termos de
periódicos, onde apenas 3 periódicos tiveram mais de um
artigo publicado, são eles: Applied Mechanics and Materials,
International Journal of Information Management e Journal
of Technology Management and Innovation.
Analisando as áreas de abrangência dos artigos, averiguou-se
que 38% compreendem a área de Ciências de Computação,
36% estão inclusos na área de Negócios, Gestão e
Contabilidade, 32% da área de Engenharia, 28% das Ciências
Sociais, 10% da Ciência da Decisão, 10% na área de Economia
e Finanças e 22% estão classificados em outras áreas do
conhecimento.

Em relação aos países de origem das publicações, foi
constatado que a maioria dos artigos, 13 artigos, são
oriundos da China, seguido pelo Brasil com 4 artigos. A Figura
2 apresenta os principais países de origem dos artigos a
respeito do tema abordado.

Figura 3  – Países de Origem das Publicações

Análise Qualitativa
A análise qualitativa demonstrou que diferentes pesquisas têm buscado relacionar a capacidade de conversão do conhecimento com inovação, demonstrando a relação positiva entre estes dois
construtos, em que maior capacidade de conversão do conhecimento possibilita às organizações inovarem (AZIATI et al., 2015), além disso, tem sido vista como um importante contributo para a
criatividade de equipes (AZIATI et al., 2015).
Estes resultados podem ser observados de acordo com a literatura pelo fato da conversão do conhecimento ser um processo social em que os indivíduos com conhecimentos diferentes
interagem e criam novos conhecimentos, que se revelam importantes para um melhor desempenho inovativo das empresas.

Análise quantitativa
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* O ano de 2016 contempla apenas artigos publicados até o mês de junho.
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