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CONTRIBUIÇÕES DO SISTEMA JAPONÊS. REFLEXÕES SOBRE INFLUÊNCIAS 

NAS TEORIAS DE GESTÃO CONTEMPORÂNEAS. 

 

Resumo. A proposta deste trabalho será o de apresentar algumas reflexões sobre os fundamentos 

do sistema de gestão japonês, como influência nas teorias mais recentes de administração:   

qualidade total; comportamental; conhecimento; inovação. Utilizando a metodologia qualitativa, 

exploratória, pela pesquisa bibliográfica, procurou-se identificar os elos dos pilares e 

fundamentos de cada teoria em relação ao sistema japonês. O estudo mostra serem fortes a 

existência de influências do modelo japonês nas teorias comparadas. 

Palavras chaves. Teorias, japonês, qualidade, comportamental, conhecimento, inovação. 

 

Summary. The purpose of this work will be to present some reflections on the foundations of 

the Japanese management system, as an influence on the most recent theories of administration: 

total quality; behavioral; knowledge; innovation. Using qualitative, exploratory methodology, 

through bibliographic research, we sought to identify the links between the pillars and 

foundations of each theory in relation to the Japanese system. The study shows that there are 

strong influences of the Japanese model in the theories compared.  

Keywords. Theories, Japanese, quality, behavioral, knowledge, innovation 

1 Introdução 

A inovação e mudança são fatores aceitos pelos gestores e empresas. A complexidade 

econômica, sócio e ambiental, toma conta das preocupações e das decisões. Nos anos 70 e 80 

da era XX, foram impactadas no contexto mundial pela importância da gestão voltada para a 

qualidade, fundamentada pelo modelo japonês. No início deste século, voltou-se para as 

questões das melhorias, produtividade e eficiências dos sistemas produtivos, impactados pelas 

novas tecnologias das telecomunicações e informatização, mudando radicalmente a postura 

para os negócios, encurtando espaços, a geografia, aproximando pessoas, acelerando as 

informações e conhecimentos, pressionando o comportamento humano para ações rápidas.  O 

modelo de gestão pela qualidade foi ampliado. Novas tecnologias possibilitarão a adequação 

entre a produtividade com novas competências, habilidades e conhecimentos. Amplia a visão 



  

sistêmica da vida, muda a dinâmica das inovações estruturais e humanas dos sistemas vivos: 

conhecimentos pelas redes sociais aceleram a dinâmica da cultura e influenciam mudanças 

nas diretrizes admirativas das organizações. O crescimento das economias, aumento 

populacional, ocupação dos espaços e depreciação dos recursos naturais, faz aflorar 

gravíssimos problemas ao eco sistema, contrapondo-se a qualidade de vida no Terra. A 

preservação e a condição da qualidade da vida, serão mais fortes que o papel econômico. 

Compreender e conceber as instituições como sistemas vivos, renascendo e evoluindo a cada 

momento. É impositivo as entidades assumirem o que é eticamente correto e não se 

restringem em praticar apenas a regulação nas quais estão inseridas. As pessoas necessitam de 

maiores competências para ajustar a entidade as transformações e as novas posturas dos 

stakeholders com quem se relacionam, reafirmam a busca da evolução do conhecimento. Ao 

promover o crescimento profissional e pessoal dos colaboradores e dirigentes, o 

conhecimento se torna vantagem competitiva e ajudará num processo inovador.  A 

globalização da economia, flexibilização dos formatos organizacionais envolve empresas, 

agências estatais e centros de pesquisa, emergem o desenvolvimento de redes e passa a ser um 

tema central dos pesquisadores da inovação. A estrutura organizacional assentada em fluxos 

de informação são mais essenciais para os sistemas nacionais de inovação. Interações entre 

agentes econômicos, instituições de pesquisa, universidades e organismos governamentais, 

estipulam ações recíprocas que geram a capacidade de desenvolvimento para condições para 

estudar, praticar a ciência para criar e desenvolver novos materiais, produtos e processos, 

inéditos ou incrementais. A evolução das teorias em qualidade, comportamental, 

conhecimento e inovação, difundem as práticas nesse sentido. Porém, não é absoluto o fato de 

que suas evoluções não tivessem permeado nos postulados e práticas do sistema japonês. Este 

artigo propõe apresentar a influência que o modelo de gestão japonês foi base e contribuiu 

para a evolução das teorias da qualidade estratégica, comportamental, conhecimento e da 

inovação.     

2 Revisão de literatura. Métodos e Materiais. 

2.1 Método  

A abordagem será pela pesquisa bibliográfica, de ordem qualitativa e exploratória. 

Diehl e Tatim (2004), afirmam que a pesquisa qualitativa é usada quando o trabalho descreve 

a complexidade do problema, a interação e comparações entre variáveis estudadas, 



  

compreendendo e classificando processos dinâmicos do comportamento dos indivíduos com 

maior profundidade. Como exploratória segundo Gil (2007), os objetivos visam proporcionar 

maior familiaridade com o problema, tornando-o mais explícito ou construindo hipóteses, 

como propósito no aprimoramento de ideias ou novas descobertas. 

2.2 Revisão de literatura. Materiais. 

2.2.1 Gestão pelo modelo japonês. 

O Sistema Toyota de Produção   surgiu no Japão na década de 50, era XX como novo modelo, 

propondo melhorar as técnicas, processos e gestão ocidentais.   A difusão de seus postulados 

tornou-se os principais pilares que possibilitam melhorias incrementais e radicais elevando a 

produtividade e competitividade. Criado por Eiji Toyoda e Taiiichi Ohno, fundamentou-se na 

escola clássica de Taylor e Henry Ford e outros autores. Em visita na Ford automóveis, 

Estados Unidos, observaram o modelo de produção continua pregava a eliminação do 

desperdício de recursos materiais, espaço, tempo e esforço humano (AMARU, 2012). Esse 

tipo de gestão ficou conhecido como “Sistema Enxuto”. Os principais princípios deste modelo, 

além da eliminação de desperdícios, incluem a produção flexível e a excelência da qualidade. 

Seu êxito necessita da participação consciente de todas as pessoas no processo. Pressuposto 

básico é o processo de puxar (pull), atendendo a demanda necessária. Compõe o sistema 3 

pilares chaves: eliminar desperdícios; envolvimento de todos; melhoria contínua (SHINGO, 

S., 1996). Slack, 2018, posiciona que o JIT como conjunto de técnicas envolve os seguintes 

princípios: 1 - abordagem disciplinada; 2 - elevar a produtividade; 3 -  eliminar desperdícios; 

4 - qualidade elevada e correta; 5 - quantidade certa e lugar certo; 6 - flexibilidade dos 

fornecedores e dos usuários; 7 - utilização mínima dos recursos de produção; 8 - diminuir os 

custos; 9 - envolvimento total dos funcionários; 10 -trabalho em equipe. Como práticas para a 

realização dessas técnicas são enumeradas as seguintes condições: práticas básicas de trabalho, 

constituídas pela disciplina e padrões determinados, flexibilidade, igualdade de condições, 

autonomia; qualidade de vida, desenvolvimento pessoal, criatividade; projeto para manufatura 

do produto, do processo, da rede de operações; foco nas operações, simplicidade e repetição 

levam a competência; máquinas pequenas e simples, facilidade e rapidez de adaptação; 

arranjo físico e fluxo, proximidade dos postos de trabalho, atividades dependentes com 

visibilidade, desenho em forma de “u”, tipo celular de arranjo; MPT (manutenção produtiva 



  

total), elimina tempo de paralização por quebras, envolve todo o pessoal para reparos simples; 

redução de set-up para diminuir os lotes econômicos, aumentar a velocidade do processo; 

envolvimento de todos, seleção de novos funcionários, negociação direta com fornecedores, 

auto avaliação de desempenho e participação em projetos de melhorias, utilização do 

orçamento de melhorias, planejamento e revisão do trabalho, negociação direta com o cliente; 

visibilidade e fornecimento JIT, exibição medidas de desempenho no local de trabalho, luzes 

coloridas indicam paradas, exibição de gráficos de controle (cep – controle estatístico 

processo), listas de verificações técnicas de melhorias visíveis, exibição de produtos 

defeituosos e/ou bons (empresa e concorrentes), controles visuais como o kanban (cartões), 

arranjos físicos e locais de trabalho sem divisórias. 

2.2.2 Gestão da Qualidade  

 

Nos anos 70 do século XX, os mercados passaram a ser regidos pela oferta. A 

quantidade ao menor custo, juntou-se o objetivo da qualidade. As empresas passaram a se 

preocupar para atender as demandas customizadas, mais exigentes e diferenciadas, 

observando o perfil dos clientes, poder aquisitivo e maior concorrência. A estratégia principal 

da empresa para manter-se competitiva passou a satisfazer as questões: a) consumidores 

satisfeitos com os produtos e serviços; b) funcionários com oportunidades de crescerem como 

pessoas e profissionais, bons salários e condições de trabalho; c) acionistas recebendo 

dividendos; d) comunidade respeitada social e ambiental. No plano internacional são 

pressionadas pelos fatores: concorrência; melhorias contínuas nos processos e perdas de 

materiais; exigências dos consumidores; exigências contratuais; mudanças comportamentais e 

formas de gestão; enquadramento às normas ISO 9000/14000, levaram a adoção da gestão 

para a qualidade (FLEURY, 1995). O controle da qualidade foi iniciado na década de 20, era 

XX, com W. Shewhart, pela Cartas de Controle de Processo e descrita em The Economic 

Control of Quality of Manufactured Product, D. Van Nostrand, NY, 1931, mostra os tipos 

básicos de causas de variabilidade e parâmetro de qualidade do processo: causas crônicas ou 

inerentes ao processo, comparada ao projetado, causas especiais ou eventuais. Nos anos 30, 

era XX, Dodge e Romig desenvolveram técnicas para a inspeção de lotes de produtos por 

amostragem (Sampling Inspection Tables: Single and Double Sampling, 2nd Ed., Wiley, NY, 

1959), pela abordagem probabilística para a previsão da qualidade pelo controle amostral 

(BICHENO, J., l994). Nos anos 50 da era, o conceito de qualidade evoluiu para a Qualidade 



  

Total pelos princípios de Deming, Juran, Feigenbaum, Ishikawa, entre outros. A Qualidade 

Total nasceu no Japão, revolucionou e impactou a indústria Ocidental. Em 1950, a convite da 

JUSE (Japanese Union of Scientists and Engineers), Deming proferiu série de palestras sobre 

Controle Estatístico de Qualidade onde difundiu e aplicou seus conceitos em experimentos 

práticos. A primeira lição foi definir obrigações e responsabilidades de executivos da alta 

administração; 14 pontos de comprometimento e disseminação, investir em treinamento e 

educação de pessoas, mudança em liderança, imprescindíveis para implementar a prática de 

controle e melhoria continuas da qualidade, (CAMPOS, V. F.,1991).   

2.2.3 Gestão da Qualidade a filosofia 5S (Hause Keeping). 

O 5S é uma ferramenta que auxilia a implantação da qualidade, organização e 

otimização nas empresas. Filosofia de trabalho que promove a disciplina na empresa através 

de consciência e responsabilidade de todos, torna o ambiente de trabalho agradável, seguro e 

produtivo. Criado em1950 por Kaoru Ishikawa com a proposta de preparar a empresa ou 

qualquer espaço físico, na melhoria do ambiente de trabalho. Uma nova cultura que precisa do 

comprometimento das pessoas em equipes para gerar os resultados esperados. O 5S compõe 

às iniciais dos cinco sensos (etapas) japoneses que sintetizam o programa. Senso, é a 

“faculdade de apreciar, de julgar”. Significa, também, “entendimento; tino”. Um processo 

educacional que exige lideranças competentes, pacientes, e persistentes, que realmente gostem 

de pessoas. O Programa baseia–se em 5 conceitos: Conceito: 1º S – Seiri - "Separar O Útil Do 

Inútil, Eliminando O Desnecessário". 2.º S - Seiton - Senso De Arrumação E Ordenação 

Conceito: "Identificar E Arrumar Tudo, Para Que Qualquer Pessoa Possa Localizar 

Facilmente". 3.º S - Seiso - Senso De Limpeza Conceito: "Manter Um Ambiente Sempre 

Limpo, Eliminando As Causas Da Sujeira E Aprendendo A Não Sujar". 4.º S - Seiketsu - 

Senso De Saúde E Higiene Conceito: "Manter Um Ambiente De Trabalho Sempre Favorável 

A Saúde E Higiene". 5.º S - Shitsuke - Senso De Autodisciplina Conceito: "Fazer Dessas 

Atitudes, Ou Seja, Da Metodologia, Um Hábito, Transformando Os 5s's Num Modo De Vida". 

Em verdade a essência do 5S é mudar atitudes e comportamentos. Sua prática contínua e 

insistente leva a mudança interior e resultará numa disposição mental para melhorias com 

resultados obtidos de médio ou longo prazo (H. RIBEIRO,1995).    

2.2.4. Primeiros passos para ao movimento da Qualidade Total.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Kaoru_Ishikawa


  

Nos anos 60 e 70, era XX, entre novas ferramentas e metodologias para a melhoria da 

qualidade, surgem o QFD (Quality Function Deployment, ou Desdobramento a Função 

Qualidade, de Yoji Akao) e as Sete Novas Ferramentas da Qualidade, CEDAC (Cause and 

Effect Diagram with the Addition of Cards, ou Diagrama de Causa e Efeito com a Adição de 

Cartas, Ishikawa). Crosby introduz o conceito de qualidade na administração e foi um dos 

idealizadores do programa Zero Defeito. Taguchi, propôs o uso da Função Perda para avaliar 

os custos da falta da qualidade. Define "a perda mensurável e imensurável que um produto 

impõe à sociedade após o seu despacho". O Controle Estatístico da Qualidade é impulsionado 

com a aplicação das Ferramentas Estatísticas da Qualidade, Técnicas de Confiabilidade e 

Projetos de Experimentos, em especial, após a abordagem de Taguchi quanto ao Projeto de 

Produto e Processo (projeto robusto). 

2.2.5. Gestão da Qualidade Total. 

A filosofia de Qualidade Total levou aos programas de Gestão da Qualidade Total 

(Total Quality Management, TQM, ou Total Quality Control, TQC). Caracterizado pelo 

conjunto de atividades objetivos de identificar e administrar as atividades necessárias para a 

maximização da competitividade através da melhoria contínua da qualidade em produtos, 

serviços, processos, recursos humanos e redução de custos. São seus princípios: a) satisfação 

total do cliente; b) compromisso da alta administração com a qualidade e constância de 

propósitos; c) desenvolvimento de recursos humanos, educação, treinamento, delegação de 

responsabilidade; d) gerência participativa e garantia de qualidade e aperfeiçoamento 

contínuo de produtos e processos; e) uso de metodologias científicas e disseminação e 

padronização da informação. Em 1987, era XX, ocorreu a institucionalização da Gestão da 

Qualidade pelas normas ISO (Intemational Standard Organization). A ISO 9000 é o conjunto 

de normas apresenta as recomendações para a implementação de sistemas de gestão e garantia 

da qualidade de produtos e serviços, (CAMPOS, V. F., l992). 

2.2.6. Visão estratégica pela qualidade.  

Juran,1989 propõe o conceito da qualidade como "adequação ao uso", e considera os 

agentes consumidores internos e externos como usuários. Instituiu a trilogia para implementar 

os programas de qualidade: planejamento; melhoria e controle da qualidade. Juran, Deming, 

1990, Feigenbaum 1991, Ishikawa 1993, têm a visão de qualidade destacada na importância 

da rápida percepção e satisfação das necessidades do mercado, adequação ao uso dos produtos 



  

e serviços e baixa variabilidade dos processos. Na visão estratégica da qualidade pode-se 

destacar: 1) envolvimento da alta direção e gerência da política para qualidade; 2)  a 

profundidade e amplitude dessa política e filosofia comportamental proporcionará à confiança 

do consumidor, aumento das vendas e de lucros no longo prazo; 3) orientação voltada para o 

consumidor com produtos e serviços que atendam às necessidades e exigências do cliente; 4) 

eliminar barreiras entre as divisões, departamentos, estabelecendo claramente os clientes de 

cada processo, promovendo a comunicação eficiente entre eles, facilitando a identificação de 

problemas e a verificação do nível de satisfação; 5) descrever os fatos através de dados e uso 

de métodos estatísticos, expressos através de dados precisos para análise e decisões; 6) 

filosofia administrativa de respeito humano; padronização de processos e procedimentos;  

administração aberta ao crescimento e desenvolvimento do potencial humano, conceder 

autonomia às pessoas e permitir participação de todos no sistema de garantia e controle da 

qualidade; 7) gerenciamento por função, quebra da rigidez da hierarquia vertical da empresa 

com relações transversais e facilitar as comunicações. Para a prática desse sistema os autores 

propõem os métodos e técnicas como a trilogia de Juran, PDCA (Plan, Do, Control, Action) 

de  Deming, Diagrama Causa e Efeito de Ishikawa. Indicam também a Análise de Pareto, 

Histograma, Cartas de Controle, Folha de Verificação, Gráfico de Dispersão e Fluxograma. 

Feigenbaum, mostra a Qualidade Total como modo de vida corporativa, forma de administrar 

a empresa pela abordagem sistêmica, com envolvimento de todas as funções no processo 

empresarial: vendas; engenharia da qualidade (produto/serviços); planejamento dos processos; 

suprimentos; recepção e inspeção dos materiais; fabricação; inspeção e ensaio do produto; 

embarque; instalação. Esse novo contexto levou a qualidade ao conceito estratégico orientado 

para o longo prazo, entendida numa nova visão pelo ganho de produtividade e eficiência pelas 

melhorias, satisfazer aos clientes e posição de mercado incluindo relações com os 

fornecedores (BROCKA E BROCKA, 1994). Na perspectiva de David A. Garvin, 1992, a 

qualidade engloba oito dimensões definidas pela importância do cliente e pelo desempenho 

desejado da operação frente à concorrência: 1) desempenho, são características operacionais 

principais de um produto; 2) características, são os aspectos extras que suplementam o 

desempenho; 3) confiabilidade, indica o quanto frequentemente o produto fica fora de 

operação; 4) conformidade, indica o quanto um produto se aproxima de sua especificação ou 

da experiência anterior do cliente; 5) durabilidade, tempo de vida, resistência no uso, 



  

frequência de manutenção, etc.; 6) manutenção, indica o quanto a manutenção do produto é 

fácil, de baixo custo ou amigável; 7) estética, são as características relativas à aparência e à 

impressão; 8) qualidade percebida, o sentimento e maneira como o cliente é tratado. 

 
2.3 Gestão Comportamental. 

A Gestão Comportamental trata de gerir pessoas quanto ao entendimento do seu perfil  

e formação de diferentes origens e histórias, com distintas características e possibilitando 

auxiliá-las no desenvolvimento de suas capacidades e habilidades, potencialização de seus 

pontos fortes e gerenciando seus pontos fracos, para que tenham engajamento e equilíbrio em 

fatores motivacionais, neurológicos, sociais, desenvolvimento humano e profissional, 

(ALBUQUERQUE, 2017). O comportamento humano está relacionado a cultura 

organizacional. Kanaane, 2017 afirma que o conceito de cultura organizacional é composto de 

três dimensões: material, sistema produtivo; psicossocial, sistema de comunicação e interação 

dos envolvidos; ideológica, sistema de valores vigentes na organização Para Barbieri, 2014 a 

cultura organizacional é sistema de valores e crenças compartilhado pelos colaboradores da 

organização; marca distintiva, ressaltando como ela se difere no “o jeito como fazemos as 

coisas”. Doutro lado, as pessoas possuem suas próprias crenças e valores, objetivos de vida, 

expectativas e trazem essas características para dentro das empresas. É importante a 

congruência entre as duas culturas: organização e indivíduo influenciará a cultura 

organizacional e proporcionará o fortalecimento da cultura organizacional. Barbieri diz, 

“numa cultura forte, os valores essenciais de uma organização são internamente acatados e 

amplamente compartilhados e fortalecidos”. O quadro 1 mostra essas características. 

Quadro 1 - Características de evidencia e essência de cultura e comportamento na organização 

Característica 
Comportamento 

Capacidade de inovar e de 
assumir riscos  

O grau em que as pessoas são estimuladas a serem inovadores e a assumirem 
riscos. 

Habilidade em registrar 
detalhes  

Significa a busca de precisão, análise e atenção aos detalhes. Percebe-se tal 
característica nas empresas que implantam a gestão da qualidade. 

Orientação para resultados 

A atitude pessoal dos executivos e funcionários buscarem resultados, mais do 
que as técnicas e metodologias utilizadas para tal finalidade. A atitude precede a 
técnica. Essa busca não fica apenas no discurso, pois as pessoas realizam ações e 
tomam decisões que implicam em atingir objetivos e realizar mudanças 

Orientação para pessoas 
Condiciona as decisões dos dirigentes da empresa e que mostram preocupação a 
respeito de obtenção de determinados objetivos e resultados e que têm influência 
na segurança, na motivação e na felicidade das pessoas. 



  

Orientação para a equipe 

O sistema de trabalho leva em consideração as equipes, não se tomando decisões 
baseadas em indivíduos isolados. Na Economia Global e na Sociedade do 
Conhecimento a velocidade das mudanças e a complexidade das decisões exigem 
times de trabalho com diversas competências e diferentes especializações. 

Pró atividade 
As pessoas se antecipam aos problemas e fazem isso com firmeza, evitando 
agressividade nas relações interpessoais. Existe uma competição estruturada e 
positiva e não uma competição destrutiva.  

Estabilidade 

As atividades organizacionais e o sistema de gestão enfatizam a manutenção do 
status quo, em contraposição à busca de inovação e crescimento. Algumas 
organizações olham do presente para o futuro e outras olham do presente para o 
passado e vivem citando o sucesso que já tiveram e que já passou.  

Fonte: (BARBIERI, 2014) 

2.4 Gestão do Conhecimento. 

A gestão do conhecimento (GC) é o nome dado ao conjunto de informações, 

tecnologias e processos cujo objetivo é apoiar a criação, a transferência e a aplicação do 

conhecimento nas organizações. Envolve a capacidade de mapear, classificar, gerenciar, 

distribuir, multiplicar e reter conhecimento (BOSE, 2004). As informações contemporâneas 

impulsionadas pela revolução tecnológicas e de comunicação, constituem a sociedade do 

conhecimento. Mohajan, (2016); Mohapatra, Agrawal e Satpathy (2016); Davila et al., (2015); 

citam diferentes   modelos e ciclos da GC. Apontam que os mais práticos são os de Wiig de 

1993; Meyer e Zack de 1997; Bukowitz e Williams de 1999; McElroy de 2003.  O de Wiig, 

possui abordagem voltada ao ambiente de negócios e enfatiza três condições presentes: o 

negócio, os recursos e a capacidade de agir. Agrega aos ativos tangíveis, 

materiais/máquinas/prédios/pessoas, os intangíveis conhecimentos/capitais intelectual 

(NONAKA, TOYAMA, HIRATA, 2008; MIRANDA, LIMA VERDE, 2016). Alavi e 

Leidner (2001) consideram que a informação passa a ser conhecimento quando é processada 

pelos indivíduos, e ser informação, quando é externa lizado e articulado pelas pessoas na 

forma de palavras, gráficos, desenhos e em outras formas de expressão. Considera que o 

conhecimento agrega valor se, de algum modo, é aplicado. O conhecimento é observado 

como resultado que se origina num conjunto de informações imerso e entre as atividades 

exercidas, classificado como fator decisivo aumentar a produtividade e a capacidade de 

inovação. Outra resultante da geração do conhecimento é a sua aplicação na geração de 

melhorias nos ativos intangíveis, ao adicionar valor além de cumprir com os objetivos nas 

mudanças comportamentais humanas (GOLDONI; OLIVEIRA, 2010; DEL-REY-

CHAMORRO et al., 2003). Bose (2004) sugere que existem três essenciais objetivos com a 

gestão do conhecimento (GC): impulsionar o conhecimento coorporativo; criação de novo 

conhecimento ou promover inovação; aumento da colaboração e das habilidades dos agentes.  

https://conteudo.movidesk.com/base-de-conhecimento-por-que-utiliza-la/


  

2.4.1 Influências na geração do conhecimento nas organizações 

Metáforas do Comportamento Clássico. A teoria clássica ainda apresenta fortíssima influência, 

enraizando princípios e valores que travam a readaptação e inovação na forma de entender as 

entidades como organismos vivos. As metáforas de Garret Morgan (2006), mostra o 

empreendimento como objeto do capital, onde máquinas e pessoas devem se comportar assim. 

O controle exercido de cima para baixo, a rigidez da burocracia, são posturas que inibem o 

desenvolvimento das pessoas e entidades.  

Redes Sociais. Arie Geus, (1998), estudando 27 entidades seculares, aponta duas linhas de 

traços comuns identificando valores e crenças nessas organizações: forte noção de 

comunidade e de identidade coletiva, onde seus membros amparam-se em comum e acreditam 

nisso; abertura ao meio externo tolerando a entrada de novos indivíduos e novas ideias, 

manifestadas na capacidade de aprender. Na formalidade das empresas é certa que a 

comunicação se expressará pelo desencadeamento dos sistemas em rede no intercâmbio do 

conhecimento e informações que se processam em formatos amplos e criteriosos de 

identificação, maximização, codificação, compartilhamento e, estrategicamente relevante para 

elas (TERRA, 2005, 2001).  

Tecnologia da Informação (TI). Castells (2000), citado em Rivadávia (2008), aponta a 

importância da informação e do conhecimento pelos sistemas informacionais tecnológicos e 

apresenta as seguintes características aos novos paradigmas: a informação que integra toda 

atividade humana, agora é a matéria prima processadas pelas tecnologias, contraponto as 

revoluções tecnológicas anteriores onde a informação agia sobre elas; como a informação 

integra a atividade humana, a sua penetrabilidade e seus efeitos, praticamente são moldados 

pelas novas tecnologias; a lógica das redes são muito apropriadas, flexíveis, a natureza das 

complexidades de interação e estruturação de dados e informações desestruturadas; 

organizações, instituições são passíveis de alterações, mudanças e fluidez e,  as novas 

tecnologias destacam-se na forma de permitir a continuidade sem destruí-las; as novas 

tecnologias evoluem, crescem em convergência específicas para sistemas altamente 

integrados. Wiig (2006) diz que ao utilizar as tecnologias da informação e comunicação, elas 

possibilitam sólido processo de gerenciamento do capital intelectual. A Tecnologia da 

Informação (TI) facilita o trabalho em rede e pode manter os conhecimentos descentralizados 

junto aos locais em que são gerados e/ou utilizados (DAVENPORT et alii, 1998, 2001). 



  

Melhora o grau de interatividade do usuário com os registros de conhecimentos (como as 

lessons learned) (DAVENPORT & PRUSAK, 1998). Esses autores apresentam importante 

classificação na distinção entre dados, informação e conhecimento conforme quadro 2. 

Quadro 2 – Dados, informação e conhecimento 

Dados Informação Conhecimento 

Simples observações sobre o 

estado do mundo: 

- Facilmente estruturados; 
- Facilmente obtidos por 

máquinas; 

- Frequentemente classificados; 

- Facilmente transferíveis 

Dados dotados de relevância e 

propósito: 

- Requer unidade de análise; 
- Exige consenso em relação  

  ao significado; 

- Exige necessariamente a mediação  

   humana. 

Informação valiosa da mente 

humana. 

- Inclui reflexão, síntese, 
contexto: 

- De difícil estruturação; 

- De difícil captura em máquinas; 

- Frequentemente tácito; 

- De difícil transferência. 

Fonte: DAVENPORT, T. H. Ecologia da informação: São Paulo: Futura, 1998a 

As intranets corporativas e outros sistemas, podem permitir o gerenciamento dos conteúdos 

de conhecimentos da entidade. Uma parte importante da solução para que estes sistemas 

funcionem, é estabelecer bem quais são os processos-chave e principais funções dos fluxos de 

trabalho (workflow) dentro dos processos. Sistemas como ERP (Enterprise Resource 

Planning), MRP I (Material Requirement Planning), MRPII (Manufacturing Resourse 

Planning),  CRM (Customer Relationship Management), SCM (Supply Chain Management), 

BPR (Business Process Reengineering), CAD – CAD 3D (Desenho assistido por 

computador), PDM (Product data management), MIS (management information system), e 

outros, estruturam-se em torno de grande base de informações e dados envolvendo toda a 

corporação São ferramentas com impacto na geração do conhecimento com o foco em 

intermediar a ação entre pessoas (DAVENPORT, 1998; TURBAN, E; MCLEAN, E; 

WETHERBE, J., 2004; OLIVEIRA, O. J., 2005). Sistemas como o KBS (knowledge-based 

information systems) melhoram a dinâmica (facilidade de registro e a manutenção pelo uso de 

regras e modelos) da representação do conhecimento explícito das vivências (lessons learned 

ou best/bad practices) (LIEBOWITZ et alii, 1998; VRIENS & HENDRIKS, 1999). 

Aprendizado das Organizações; Nonaka e Takeuchi (1997) nominam a “empresa criadora de 

conhecimento”, através do processo da obtenção do conhecimento tácito e explicito. Tácito, 

senso comum das pessoas, conhecimento próprio, que por métodos estimuladores de 

envolvimento social, participação e comprometimento, proporciona a motivação para a sua 



  

exteriorização, tornando-o explícito e comum.  A interação entre conhecimentos tácitos e 

explícitos são possíveis pela: socialização, cria o campo de interação onde serão 

compartilhadas as experiências e modelos mentais dos participantes; externa lizado, diálogo e 

a reflexão coletiva geram metáforas e analogias que fazem o conhecimento tácito oculto 

aflorar; combinação, o novo conhecimento com aqueles já existentes, inovam, criam, novas 

ideias, novos produtos e processos; internalização, trocas de experiências, aprendendo 

fazendo. Margareth Wheatley (2006) cita: “para administrar com êxito o conhecimento temos 

de prestar atenção as necessidades e dinâmica individual e própria do ser humano...O capital 

do que dispomos não é o conhecimento, mas as pessoas. Choo (2003) coloca que as ações 

humanas, tem fundamento na prospecção do ambiente organizacional interno e externo em 

busca de informações relevantes para a compreensão dos negócios, clientes e demais atores. 

Capra e Fritjof  (2003) entendem a empresa inserida no contexto formal e informal, 

denominando essas ligações como a organização viva. Toda empresa tem o seu caráter formal 

que deverá ser respeitado. Também existe o caráter informal, desenvolvendo as atividades da 

comunidade prática. Na organização a natural entrada e saída de pessoas, novos membros, 

que alteram a postura das redes, modificam-se e evoluem os conceitos dos conhecimentos e 

informações da informalidade. A acomodação equilibrada entre o formal e informal permitirá 

a sequência das práticas num processo onde se observa: necessidade de abertura de canais na 

organização formal. Torquato (2002), discorre que a informalidade abriga as manifestações 

espontâneas da coletividade e estruturada a partir da chamada cadeia sociológica dos 

grupinhos, importantes em qualquer coletividade e podem ser incorporados na formalidade. 

Comunidades práticas. Aprender com a vida. A comunidade rede viva gera pensamentos em 

significados que multiplicam novas comunicações. Etienne Wenger (2001), inventor do termo 

“comunidades práticas”, significada como o resultado dos empreendimentos conjunto das 

pessoas que passam as práticas comuns, atingindo as finalidades propostas pelo grupo num 

interesse formal ou não. São 3 características desse processo: compromisso mútuo assumido; 

geração de repertório comum de rotinas, conhecimentos e regras tácitas de conduta; prática da 

geração do repertório garante a dinâmica da cultura. Reforçam caráter formal, convergem 

para o crescimento das pessoas, comunidade e sociedade. (CAPRA, FRITJOF, 2003).  

2.5 Gestão da Inovação 



  

A perspectiva schumpeteriana induziu a elaboração de estudos e modelos de inovação 

e projeções econômicas, considerando variáveis, informações e dados sobre patentes de 

produtos e investimentos públicos e privados na área tecnológica para avaliar os efeitos do 

mercado sobre as práticas de inovação (FLICHY, 1995). No Brasil, as primeiras vertentes da 

pesquisa sobre inovação foi a teoria da hélice tripla, propondo-se a entender os processos 

inovadores pela conjunção de três segmentos: empresas, universidades e o Estado, com 

participação entre pesquisadores, formuladores de políticas e empresários. O conceito de 

ambientes de inovação é ampliado num enfoque diferenciado em possibilidades de construção 

e prática da inovação em articular tecnologia, economia e vida social (MACIEL, 2001). Motta 

(1998) aponta quatro áreas na geração de inovações nas empresas: a) intenção estratégica, que 

são as transformações deliberadas racionalmente; b) reação adaptativa: significam as 

mudanças como resposta a problemas organizacionais; c) aprendizado contínuo: é o enfoque 

exploratório, não só para descobrir problemas, mas também como para solucioná-los; d) 

prática da pluralidade: é a coexistência entre os quatro modelos. Os autores do risco social 

apontaram a crise das certezas em que a contingência e a instabilidade das práticas 

tecnológicas repercutem diretamente na sociabilidade. Hartoget al. (2009), Charness e Boot, 

(2009) sugerem que, além da educação formal, a experiência de vida e profissional variada e o 

compartilhamento de informações em ampla rede social contribuem para aumentar a base de 

conhecimento. Batalha, Chaves e Souza Filho (2009) descrevem que o Manual de Oslo-2 

(OCDE, 1996), classifica a inovação em duas categorias: para produto e de processo. A de 

produto é subdividida entre novos e melhorados. Inovação de processo é a adoção de método 

de produção tecnológica radical, ou significativamente melhorada. Através da CIS-2 

(community innovation survey) solicita das empresas separarem os custos e investimentos 

com inovações: pesquisa e desenvolvimento (P&D) experimental; aquisição de serviços; 

aquisição de máquinas e equipamentos relacionados à inovação de produto ou de processo; 

aquisição de tecnologias externas à inovação de produto ou de processo; desenho industrial, 

outras preparações para a produção de produtos novos ou melhorados; treinamento; 

introdução no mercado de inovações tecnológicas. A Quarta Revolução Industrial (4.0), Klaus 

Schwab, (2016), afetará a inovação não somente a produção e operações, mas todas áreas dos 

processos e cadeias de negócios. Comporá as decisões relativas ao desenvolvimento e 

crescimento econômico, influenciará o comportamento humano, a escassez dos recursos 



  

naturais de produção, questões ambientais, de responsabilidade social, sócios culturais, 

educacionais, governabilidade, pobreza e distribuição de renda (INDÚSTRIA 2027, 2017). 

Para Coral e Geisler, (2008), há desconhecimento de teorias e conceitos, impedindo as boas 

práticas de gestão em inovação. A inovação é um processo proativo contínuo, que assegura 

excelência em produtos e serviços, processos e continuação do empreendimento, contribuindo 

para o melhor conforto e qualidade de vida da sociedade. O termo tecnologia passou a ser 

utilizado para descrever máquinas e equipamentos que utilizam computadores e eletrônica 

sofisticada. Scherer e Carlomagno, 2009, apresentam o modelo para a prática da gestão em 

inovação, fundamentam o que chamam de radar da inovação (círculos em três dimensões de 

profundidade) que determinam as características da inovação em melhorias incrementais, 

radicais e pontuadas, observadas em quatro posições cardeais: oferta, que se oferece 

(plataforma e soluções); clientes, quem são (experiências e consumidores, captura de valor); 

processo, como fazer (organização e cadeia de fornecimento); presença, onde se posiciona 

(relacionamento e marca). Desses fundamentos, construíram o Modelo de Gestão pelo 

Octógono da Inovação: 1) Liderança; 2) Estratégia; 3) Relacionamento; 4) Cultura; 5) Pessoas; 

6) Estrutura; 7) Processos; 8) Funding. Govindarajan e Trimble, (2011), propõe o modelo de 

inovação como a somatória de ideias mais motivação, mais processo, mais lideres, 

distribuídas numa estrutura independentes e superpostas que chamaram de “Equipe Dedicada” 

para a iniciativa e inovação e a “Máquina de Desempenho” para conduzir um experimento 

disciplinado. Apontam a necessidade da aplicação de ferramentas, métodos de avaliação, 

sínteses e novas ações, para o processo evolutivo das organizações como entidades 

econômicas e sociais. Coral, et al, (2008), propõe a Metodologia NUGIN (Núcleo da Gestão 

da Inovação), para suportar o processo de inovação nas organizações, com fundamento na 

Inteligência Competitiva para estruturar a Organização para a inovação, o Planejamento 

estratégico da inovação e os Processos de desenvolvimento de produtos. Os pressupostos 

bases permeiam: a inovação é um processo sistemático e contínuo; adaptável a empresas de 

pequeno e médio porte; valoriza o aprendizado; valoriza o capital intelectual; envolvimento 

de todos numa visão sistêmica; valorização da comunicação e relacionamentos; inovação é 

elemento fundamental para a competitividade. 

3 Discussão e Considerações 



  

O trabalho objetivou-se estudar e apresentar por meio da pesquisa bibliográfica. 

Percebe-se que o sistema de gestão e garantia da qualidade é presente e ampliada pelas teorias 

da gestão estratégica da qualidade total, comportamental, conhecimento e inovação. Os 

fundamentos preconizados e praticados pelo sistema japonês, são vivos, aplicados e ainda 

discutido entre as empresas e pesquisadores que buscam desenvolver estruturas de negócios 

que permitam a sua excelência de procedimentos sócios econômicos responsáveis e 

duradouros. Conforme as explanações em cada teoria, observou-se que são marcantes a 

presença dos fundamentos do modelo japonês na formação humana pelas novas competências 

e habilidades requeridas e necessárias pelos enfrentamentos em obter sempre novos 

conhecimentos e participar das necessárias inovações, para exercer com pró atividade os 

procedimentos a serem realizados e as responsabilidades estabelecidas entre gestores, 

organização e sociedade.  O quadro 3 aponta as evidências dos postulados e princípios do 

modelo japonês comparado as teorias: qualidade total; comportamental; conhecimento; 

inovação. 

Quadro 3 

Sistema Japonês/Influências Existência de evidências encontradas nas teorias classificadas: 

1 - Abordagem disciplinada; 2 - Elevar a 

produtividade; 

3 -  Eliminar desperdícios;  

4 - Qualidade elevada e correta; 

5 - Quantidade certa e lugar certo;  

6 - Flexibilidade dos fornecedores e  

     dos usuários;  

7 - Utilização mínima dos recursos de    

produção;  

8 - Diminuir os custos;  

9 - Envolvimento dos funcionários;  

10 -trabalho em equipe.  
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Gestão da Qualidade Qualidade Total Comportamental Conhecimento Inovação 

Filosofia 5S/Hause Keeping Qualidade Total Comportamental Conhecimento Inovação 

Elaborado pelos autores 

Pode-se assim, no discorrer do conteúdo bibliográfico apresentado, observar que as 

bases da teoria japonesa, a formação educacional e sua filosofia religiosa xintoísta 

contribuíram, associadas as práticas do benchmark, reengenharia em produtos e processos, 

sua integração ao ocidente e o desenvolvimento acelerado das tecnologias inclusive em 

comunicação, a posição sócia econômica, ambiental ao nível internacional, possibilitaram o 



  

surgimento e a evolução das teorias de qualidade total, comportamental, conhecimento, 

inovação. O estudo mostrou serem fortes a existência de influências do modelo japonês.  
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