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RESUMO 

 

Este estudo se fundamenta nas teorias da Gestão do Conhecimento e das Comunidades de 

Prática alinhadas ao segmento de Franquias. Nesse contexto, a Inovação é produto das relações 

sociais e da troca de práticas em comunidades formadas nas redes sociais virtuais. As 

Comunidades de Prática resultam destas relações e estão à margem das organizações; tornam-

se uma forma de Gestão do Conhecimento ao proporcionar a socialização e a internalização de 

práticas, informações, conhecimentos e inovações. Diante essa realidade, esta pesquisa 

objetiva, a partir da teoria da Gestão do Conhecimento, evidenciar como a Inovação é criada e 

mediada a partir de uma Comunidade de Prática Virtual (VCoP) de franqueados da rede social 

do Centro Nacional Integrado de Cursos – CENAIC. Os objetivos específicos consistiram em 

avaliar os conhecimentos tácito e explícito socializados em uma VCoP; avaliar o processo de 

criação do conhecimento no grupo de franqueados; estabelecer os tipos de Inovação 

socializados entre os franqueados mediante a VCoP; e relacionar os aspectos de criação do 

conhecimento às inovações implementadas. Para tanto, o procedimento metodológico 

empregado para desenvolver este estudo foi a pesquisa exploratória através do estudo de caso, 

com abordagem qualitativa. Os dados foram coletados a partir de entrevistas semiestruturadas 

e a observação participante. A análise dos dados, ocorreu a partir de três categorias de análise 

norteadoras: a Gestão do Conhecimento, as Comunidades de Prática Virtuais e a Inovação. As 

categorias foram objetos de levantamento teórico em bibliografia nacional e internacional, 

visando estruturar a fundamentação teórica. Os resultados da pesquisa demostraram que os 

franqueados criam e compartilham informações, conhecimentos e inovações por meio de redes 

sociais, especificamente, do WhatsApp. Com relação aos conhecimentos socializados, 

identificou-se que os conhecimentos tácitos são resultantes de vivências práticas, fruto de 

experiências acumuladas nas realidades dos franqueados. Em relação aos conhecimentos 

explícitos, este são compartilhados na forma de proposições de ações de marketing, em 

melhorias de processos organizacionais ou em elementos de conhecimento como fotografias ou 

artes comerciais. Sobre as tipologias de Inovação difundidas no grupo, perceberam-se as de 

produtos, processos organizacionais e marketing como predominantes. Em relação à 

intensidade (natureza) da Inovação difundida, quase a totalidade dos compartilhamentos 

ocorridos são de inovações incrementais. No que se refere às práticas socializadas, estas são 

derivadas de experiências positivas implementadas e já testadas em unidades franqueadas. 

Neste sentido, são enumeradas: as estratégias para obtenção de matrículas de alunos; a 

indicação ou não de prestadores de serviço nas áreas de cobrança e captação de alunos; a 

recomendação de ferramentas de publicação em massa nas redes sociais, dentre outras. Conclui-

se que, em Comunidades de Prática Virtuais, o compartilhamento sistemático e dialógico da 

Inovação é vital para nutrir o sistema comunitário, tornando-as um ambiente propício (ba) de 

criação do conhecimento e de sustentação a seus integrantes. Ou seja, no ato de compartilhar, 

os franqueados são incitados a serem praticantes, possibilitando a Gestão do Conhecimento 

criado de forma a sustentar diferenciais competitivos alinhados ao sucesso das organizações 

franqueadas. 

 

Palavras-chaves: Inovação; Gestão do Conhecimento; Comunidades de Prática Virtuais; 

Franquias.  
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ABSTRACT 

 

Innovation is a product of social relationships and exchanges in communities formed in virtual 

social networks. From these relationships, the so-called Communities of Practice arise outside 

of organizations. From the perspective of Knowledge Management and Communities of 

Practice theories, such communities become an important instance of knowledge creation and 

management, as they allow sharing and internalization of practices, information, knowledge 

and innovation. In this context, this study aims to understand how Innovation is created and 

mediated in a Virtual Community of Practice (VCoP) (i.e., social network) among franchisers 

of the Integrated National Center of Courses’ (Centro Nacional Integrado de Cursos – 

CENAIC). To this end, shared tacit and explicit knowledge, the process of knowledge creation 

and the types of Innovation were evaluated and correlated to the implemented innovations. 

Semi-structured interviews and observation based on exploratory and qualitative research 

methodologies were used for data collection, while data analysis considered three major 

categories: Knowledge Management, Virtual Community of Practice and Innovation. The 

results demonstrated that franchisers create and share information, knowledge and innovations 

through social networks, particularly WhatsApp. Although tacit knowledge consisted mostly of 

previous experiences, explicit knowledge was shared as proposals for marketing actions or to 

improve organizational processes, as well as knowledge elements (photography or commercial 

art). Among the types of Innovations shared, those related to products, organizational processes 

and marketing were predominant, with almost all of them being of incremental nature. The 

practices shared were based in positive experiences already implemented and tested in 

franchising units, such as strategies to obtain registration of students, recommendation (or not) 

of third-party services in the areas of billing and attraction of students, recommendation of 

social network mass publication tools, among others. As a whole, these observations point to 

the Virtual Communities of Practice as a vital medium for the systematic and dialogic sharing 

of Innovation, becoming a suitable (ba) environment for the creation of knowledge and support 

to its members. By sharing, franchisers become active managers of the knowledge created, 

thereby sustaining competitive features ultimately resulting in the success of the franchising 

organizations.  

 

Keywords: Innovation; Knowledge Management; Virtual Community of Practice; 

Franchising.  
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ABSTRACTO 

 

Este estudio se fundamenta en las teorías de la Gestión del Conocimiento y de las Comunidades 

de Practicas y es dirigido al segmento de franquicias. En este contexto, la Innovación es 

producto de las relaciones sociales y de la troca de practicas en comunidades constituidas por 

medio de las redes sociales virtuales. Las Comunidades de Practicas que resultan de estas 

relaciones están a la margen de las organizaciones. Ellas se tornan una forma de Gestión del 

Conocimiento porque proporcionan socialización y la internalización de practicas, 

informaciones, conocimientos y innovaciones. Delante de esta realidad, esta investigación 

objetiva, partindo de la teoría de la Gestión del Conocimiento, comprender como la innovación 

es creada y mediada a partir de una Comunidad de Practica Virtual (VCoP) formada por 

franquiciados de la rede social del Centro Nacional Integrado de Cursos – CENAIC. Los 

objetivos específicos fueron avaliar los conocimientos tácitos y explícitos socializados en una 

VCoP; avaliar el proceso de la creación del conocimiento en el grupo de franquiciados; 

establecer los tipos de Innovación socializados entre los franquiciados por medio de la VCoP; 

y relacionar los aspectos de la creación del conocimiento a las innovaciones implementadas. 

Para tanto, la metodología empleada para desarrollar este estudio fue la investigación 

exploratoria por medio de un estudio de caso, con abordaje cualitativa. Los dados han sido 

colectados a partir de entrevistas semiestructuradas y la observación participante. El análisis de 

los dados ocurrió a partir de tres categorías: la Gestión del Conocimiento, las Comunidades de 

Practica Virtuales y la Innovación. Estas categorías fueran fundamentadas en bibliografía 

nacional e internacional para estructurar la fundamentación teórica de este estudio. Los 

resultados de la investigación han demostrado que los franquiciados crían y comparten 

informaciones, conocimiento y innovaciones por medio de las redes sociales, en particular, por 

el WhatsApp. Con relación a los conocimientos socializados, se identificó que los 

conocimientos tácitos son resultantes de vivencias practicas, fruto de experiencias acumuladas 

en las realidades de los franquiciados. Con relación a los conocimientos explícitos, estos son 

compartidos en forma de proposiciones de acciones de marketing, en la mejoría de los procesos 

organizacionales o por medio de elementos del conocimiento como fotografías y artes 

comerciales. Acerca de las tipologías, de la Innovación difundidas en el grupo, se notan las de 

producto, procesos organizacionales y marketing como predominantes. Con relación a 

intensidad (naturaleza) de la Innovación compartida, casi la totalidad de las innovaciones 

compartidas son incrementales. En lo que se refiere a las practicas socializadas, estas son 

derivadas de experiencias positivas implementadas y ya testadas en unidades franquiciadas. En 

este sentido, son enumeradas: las estrategias para la obtención de matrículas de alumnos; la 

indicación o no de prestadores de servicio en las áreas de cobranza y captación de alumnos; la 

recomendación de herramientas para la publicación en masa en las redes sociales, entre otras. 

Se concluye que, en Comunidades de Practica Virtuales, el compartir sistemático y dialógico 

de la Innovación es vital para nutrir el sistema comunitario, tornándolas un ambiente propicio 

para la creación del conocimiento y de sustentación para sus miembros. O sea, en el acto de 

compartir, los franquiciados son incitados a ser practicantes, posibilitando la Gestión del 

Conocimiento creado de forma a sustentar los diferenciales competitivos que resultan en el 

suceso de las organizaciones franquiciadas.  

Palabras-clave: Innovación; Gestión del Conocimiento; Comunidades de Practica Virtuales; 

Franquicias. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este capítulo será contextualizado para – posteriormente – introduzir o problema 

norteador da pesquisa. Na sequência, são apresentados o objetivo geral, os objetivos 

específicos e as justificativas práticas e teóricas que fundamentam o trabalho. Ao final, é 

apresentada a composição estrutural seguida no estudo. 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Esse estudo objetivou evidenciar, a partir da teoria da Gestão do Conhecimento (GC), 

como a Inovação é criada e mediada a partir de uma Comunidade de Prática Virtual (VCoP) 

formada por franqueados do segmento de ensino e estabelecidos em uma rede social – 

WhatsApp. Para a construção dessa problemática, foi considerada a hipótese de que o 

franqueador pode não suprir a demanda dos franqueados por conhecimento e Inovações 

constantes. Em outro aspecto, que os franqueados são detentores de conhecimentos tácitos e 

explícitos específicos de suas realidades organizacionais - e por vezes - esses conhecimentos 

constituem importantes inovações aos outros franqueados, sendo que o seu 

compartilhamento, somado às interações no grupo, podem alterar a realidade dos 

participantes em muitos aspectos. 

Apresentando-se como solução aos empreendedores frente os desafios estabelecidos, 

o sistema de Franquias se tornou um dos segmentos empresariais mais bem-sucedidos (ABF, 

2018a) no século XX, estando fortemente consolidado como um dos setores que mais 

crescem globalmente. É certo que o atual contexto econômico, técnico e social em que as 

organizações estão inseridas, impõem a necessidade de respostas rápidas aos desafios da 

competição, da globalização, dos avanços tecnológicos, dos aspectos demográficos, da 

modificação da força de trabalho e do meio ambiente (NONAKA E TAKEUCHI, 2008). 

Essas considerações são relevantes para as Franquias, mas em especial  para os franqueados, 

pois segundo Feitosa (2010), este formato de negócio em rede se sustenta no repasse de 

conhecimento e Inovação, tornando vital que as Franquias – e os franqueados - aprendam a 

gerenciar efetivamente seus recursos de conhecimento, que residem – segundo Polanyi 

(1983) – nas pessoas de sua organização, pois seu produto principal é o conhecimento, sendo 

esse condição inicial para o processo de Inovação. 
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 Assim, para que haja eficiência na Gestão do Conhecimento (GC) dos indivíduos, 

dos grupos e da organização, segundo Davenport e Prusak (1998), são necessários 

estruturação organizacional e encorajamento na criação, no compartilhamento e na utilização 

apropriada do conhecimento, de modo a sustentar a vantagem competitiva. Ademais, 

segundo Strauhs et al. (2012), ao proporcionar ambientes de diálogo, de conversão frequente 

do conhecimento tácito em explícito de forma cíclica, os espaços do conhecimento podem 

ser ambientes permanentes de Inovação, das incrementais às radicais.  

É preciso considerar que o aumento da velocidade do aprendizado organizacional e 

tecnológico é possível somente a partir da adoção de gestão mais eficiente de seus recursos 

humanos, tecnológicos, informacionais e do conhecimento (PIMENTEL, 2012). Nonaka, 

Toyama e Hirata (2011) consideram que a atual conjuntura organizacional coloca ênfase na 

Gestão do Conhecimento como solução para o enfrentamento do atual ambiente de rápidas 

mudanças, uma vez que o conhecimento se coloca como recurso; portanto, torna-se obsoleto 

tão logo seja criado. Strauhs et al. (2012), consideram que a informação e o conhecimento 

adquirem importância sem precedentes no dia a dia das organizações, formando elos 

primordiais para o processo de Inovação, apoiando a geração e a seleção de ideias, a escolha 

dos recursos mais apropriados, a gestão do projeto de implementação e – principalmente – 

o aprendizado organizacional. O conhecimento e a Inovação transformaram a lógica 

empresarial, devendo as empresas assumir o papel de organizações – e de franquias e 

franqueados - que aprendem, pois o conhecimento é a base do processo de Inovação 

(BARBIERI, ÁLVARES E CAJAZEIRA, 2009).  

Para Nonaka e Takeuchi (2008), a Gestão do Conhecimento organizacional está 

estruturada no processo de criar, disseminar e incorporar com rapidez os novos 

conhecimentos, e a chave para esse processo reside nas pessoas, pois o aprendizado deriva 

de insumos intangíveis, dependente do ser humano. Desta forma, os autores confirmam que 

a criação do conhecimento organizacional resulta do conhecimento dos indivíduos no nível 

do grupo e acontece por meio do diálogo e compartilhamento de experiências a partir do 

apoio, estimulo e da criação de contextos geradores de conhecimento: o conhecimento é 

criado pelos indivíduos; a organização não cria conhecimento por si. No entanto, é a 

Inovação que propicia os diferenciais competitivos necessários para fazer frente aos desafios 

impostos pelo mercado (TIDD; BESSANT, 2015). Para a efetiva criação do conhecimento 

organizacional, Nonaka e Takeuchi (1998, 2008) afirmam ser preciso reconhecer a 

existência dos conhecimentos explícito e tácito, pois é da interação deles que a Inovação 
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resulta. Assim, enquanto o tácito resulta das experiências de vida de cada indivíduo, é 

pessoal e de difícil compartilhamento, o conhecimento explícito é formal e sistemático, 

composto por elementos mensuráveis e de fácil manuseio como – por exemplo – dados, 

imagens e documentos. Para os autores, a criação do conhecimento organizacional deriva de 

um processo amplificado de conhecimento criado pelos indivíduos e dos indivíduos nos 

grupos. Esse conhecimento é cristalizado no nível do grupo pelo diálogo, das práticas 

(learning by doing – aprender fazendo), do pertencimento, ou mesmo das Comunidades de 

Prática. 

 Wenger e Wenger-Trayner (2015) afirmam que uma das maneiras para realizar a 

Gestão dos Conhecimentos nas organizações é por meio das Comunidades de Prática 

Virtuais, já que elas se constituem à medida que se socializam práticas, informações e 

conhecimentos, de forma física ou virtual, em reuniões presenciais ou de postagens em 

grupos de redes sociais. Wenger (2000, 2001) e Wenger, Trayner e Laat (2011) citam que 

algumas dessas comunidades se formam dentro de uma organização e incluem membros de 

várias organizações e podem ser formalmente reconhecidas e muitas vezes apoiadas com um 

orçamento, enquanto outras são completamente informais e até invisíveis. Para Swan, 

Scarbrough e Roberson (2002), o fato de as Comunidades de Prática estarem à margem do 

processo organizacional e – portanto – com liberdade das restrições organizacionais, 

proporciona práticas de aprendizagem, fluxos de conhecimento e Inovação – principalmente 

as incrementais – em resposta a novos problemas.  

Diante do exposto, é razoável pressupor que Comunidades de Prática Virtuais apoiam 

a Gestão do Conhecimentos das organizações, mesmo que informalmente, fazendo frente às 

rápidas mudanças do ambiente organizacional. Essas estruturas podem promover o 

aprendizado, a criação e a manutenção dos conhecimentos explícitos e tácitos dos 

indivíduos, da própria comunidade e da organização, propiciando um ambiente de criação e 

manutenção da Inovação para as organizações.  

É neste contexto que o estudo se desenvolve e – para estruturar a pesquisa – optou-

se por representar – esquematicamente – o seu domínio na Figura 1. Nela fica evidenciada a 

análise do entrelaçamento das perspectivas de Gestão do Conhecimento (em azul) e a das 

VCoPs formada pelos franqueados (em amarelo) e se, a partir destas interações, obtém-se, 

como resultado, a Inovação. 
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Figura 1 – Representação do domínio da pesquisa 

 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Para evidenciar os aspectos da Gestão do Conhecimento e das Comunidades de 

Prática Virtuais e se as interações resultam em Inovação, optou-se pela escolha da rede 

Franquias – Centro Nacional Integrado de Cursos (CENAIC). Destaca-se que a pesquisa foi 

desenvolvida durante a pandemia de COVID-19, o que dificultou em muitos aspectos seu 

desenvolvimento. 

Diante do proposto, a seguir serão apresentados o problema de pesquisa e os 

objetivos geral e específicos. 

 

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Com o intuito de permanecer vivas, as organizações precisam, rapidamente, 

desenvolver capacidades adaptativas às constantes mudanças ambientais (FREEMAN; 

SOETE, 2008). Gerir recursos informacionais – de Conhecimento e Inovação – e difundi-

los aos parceiros estratégicos torna-se um diferencial nas organizações, em especial no que 

se refere às micro e pequenas empresas em formato de Franquia (SEBRAE, 2019).  

A partir do exposto e considerando o que as VCoP são estruturas que apoiam a Gestão 

do Conhecimento (WENGER, 2000; NONAKA; TAKEUCHI, 2008), que o Conhecimento 

é a matéria prima para a Inovação (BARBIERI; ÁLVARES; CAJAZEIRA, 2009), e 

reconhecida a importância do setor de Franquias, este estudo busca analisar a partir das bases 

epistemológicas estabelecidas – GC, VCoP e Inovação - como a Inovação é criada e mediada 

a partir de uma Comunidade de Prática Virtual (VCoP) de franqueados da rede social do 

Centro Nacional Integrado de Cursos – (CENAIC)? 
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1.3 OBJETIVOS DE PESQUISA 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Diante da questão, a partir da teoria da Gestão do Conhecimento, o estudo objetiva 

evidenciar como uma VCoP auxilia a promoção da Inovação em uma rede social de 

franqueados do CENAIC.  

Para atingir o objetivo geral, apresentamos os objetivos específicos no tópico a 

seguir. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

a) Avaliar os conhecimentos tácito e explícito socializados em uma VCoP. 

c) Estabelecer os tipos de Inovação socializados entre os franqueados mediante a 

VCoP. 

b) Avaliar o processo de criação do conhecimento no grupo de franqueados. 

d) Relacionar os aspectos de criação do conhecimento às inovações implementadas.  

 

1.4 JUSTIFICATIVA DO TRABALHO 

 

Essa pesquisa é relacionada ao Programa de Pós-Graduação Scricto Sensu em 

Administração (PPGADM-UNICENTRO), associado à Linha de Pesquisa em Inovação e 

Tecnologia, com o objetivo evidenciar como elementos de Conhecimento e Inovação são 

criados e mediados em uma rede social de franqueados.  

É público que as Franquias devam buscar constantemente a Inovação para obtenção 

de diferenciais competitivos que garantam a sua permanência no acirrado mercado que se 

estabelece nos dias de hoje. A chave para a obtenção de Inovação de forma contínua, 

segundo Nonaka e Takeuchi (1997), é a criação de novos conhecimentos, sua disseminação 

e incorporação deles no dia a dia da empresa. Uma forma de realizar a Gestão do 

Conhecimento são as Comunidades de Prática Virtuais. Essas surgem naturalmente do 

interesse dos indivíduos sobre um determinado assunto ou da necessidade de resolução de 

problemas acerca de um domínio de interesse. Soma-se a isso o fato de que as VCoP’s podem 

proporcionar a sinergia necessária para o compartilhamento de conhecimento; assim, 
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impulsionar a criação do conhecimento (WENGER, 2000, 2001; WENGER; TRAYNER; 

LAAT, 2011; WENGER; WENGER-TRAYNER, 2015). 

Alinhando essas assertivas – neste trabalho – parte-se do pressuposto de que as 

Comunidades de Prática Virtuais são instrumentos aderentes da Gestão do Conhecimento e 

que podem ser empregadas para geração de inovações no contexto de redes de Franquias. 

Portanto, o intuito deste estudo é contribuir para a discussão da Gestão do Conhecimento, 

da Comunidade de Prática Virtual, das Franquias e da Inovação. Para isso, são utilizadas 

evidências empíricas que demonstram as relações com a temática ora proposta.  

A seguir, o subitem 1.5 apresenta a estrutura do presente estudo.  

 

1.5 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

A dissertação é dividida em cinco capítulos. Inicia-se com o presente capítulo, 

descrevendo a Introdução do trabalho, contextualizando o domínio do problema e a questão 

de pesquisa, os objetivos (geral e específicos) propostos, a justificativa e a estruturação 

utilizada. 

Como referencial teórico, o Capítulo 2 aborda os quatro conceitos que fundamentam 

o estudo: i) Inovação – (seus conceitos e abordagens, tipos, natureza e interações 

organizacionais e difusão da Inovação); ii) Gestão do Conhecimento – (seus pressupostos 

teóricos, as diferenciações conceituais de dados, informação e conhecimento, os modelos de 

criação do conhecimento na perspectiva da escola japonesa, e os conceitos do ba e seu 

contexto organizacional); iii) Comunidades de Prática Virtuais (VCoP) – traz seus 

conceitos e preceitos, exibindo a diferenciação entre CoP e VCop, bem como seus fatores 

de sucesso; e iv) Inovação e Gestão do Conhecimento em Franquias – apresenta 

características do sistema de Franquias e os principais estudos realizados relacionando os 

constructos de forma interdisciplinar. 

Por sua vez, o Capítulo 3 discute a metodologia da pesquisa. Nele são descritos os 

procedimentos metodológicos utilizados: a classificação da pesquisa, o modelo teórico, as 

categorias, a unidade de análise; e os instrumentos de coleta de dados. 

O Capítulo 4 discorre sobre os resultados e análises delineados pela pergunta de 

pesquisa e pelos objetivos. Nesse capítulo, é apresentada uma breve caracterização do campo 

com características e perfis dos entrevistados e suas empresas, para posteriormente, 

apresentar as análises dos resultados obtidos. 
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Por fim, no Capítulo 5, encontram-se as Considerações Finais, fundamentadas a 

partir da retomada e explanação do cumprimento dos objetivos propostos em relação aos 

resultados alcançados. Também, foram apontadas as contribuições do estudo, suas 

limitações e sugestões para futuras pesquisas. 

São apresentados as referências utilizadas e os apêndices.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Esse capítulo apresenta o referencial teórico da dissertação a partir dos constructos 

chave adotados. Para iniciá-lo, a Figura 2 expõe – de forma ilustrativa – o mapa conceitual 

da fundamentação teórica.  
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Figura 2 – Mapa conceitual da fundamentação teórica 

 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Além de ser uma ferramenta da Gestão do Conhecimento que apoiou a organização 

inicial das ideias, o mapa evidencia o referencial teórico utilizado. Sua elaboração se deu em 

torno de uma temática central, a Inovação e Gestão do Conhecimento em Franquias – em 

azul –, e as ramificações – em amarelo – abordam, de forma complementar, os assuntos: 

Inovação, Gestão do Conhecimento (GC), Comunidades de Prática (CoP), Comunidade de 

Prática Virtual (VCoP) e Franquias. Destaca-se que, em cada ramificação, apresentam-se os 

autores citados para a sua elaboração.  

Constatou-se, durante a pesquisa bibliográfica, a existência de elos – indicado pelas 

setas verdes – que evidenciam as inter-relações entre os assuntos: elo VCoP vs. GC, o elo 

VCoP vs. Inovação, o elo GC vs. VCoP, o elo GC vs. Inovação e o elo da Inovação vs. GC. 

Também se pode constatar que determinados assuntos proporcionam – indicado nas setas 

amarelas - a ocorrência de outros, como por exemplo, as VCoP’s proporcionam a ocorrência 

da Inovação, e vice-versa. 

É importante considerar que, para a construção deste referencial, foram utilizadas as 

obras literárias seminais dos principais autores de cada área de interesse, artigos e jornais, 

obtidos a partir de pesquisas nas plataformas SciELO, Scientific Periodicals Eletronic 

Library – SPELL, ScienceDirect e Periódicos Capes. Os artigos foram selecionados 

conforme os temas de interesse desta dissertação, data de confecção e consultando a 

classificação do Qualis dos periódicos, verificada por meio do dispositivo WebQualis. 

No subcapítulo a seguir, apresentamos o referencial teórico sobre Inovação. 

 

2.1 INOVAÇÃO 

 

A Inovação possui um amplo leque de significados, ocasionando muitas divergências 

quanto às suas amplitude e aplicabilidade. Tal conceito – no entanto – não é algo novo, “as 

inovações já haviam chamado a atenção de muitos estudiosos desde as épocas mais antigas.” 

(BARBIERI, 2007, p. 85).  

Schumpeter (2003) é precursor da teoria da Inovação como mola propulsora das 

economias das firmas. Adam Smith e Karl Marx, economistas clássicos, já destacavam a 

importância da Inovação para o sistema capitalista (FREEMAN; SOETE, 2008, p. 19). Pavitt 

(1984, p. 344) complementa o conceito como “um produto ou processo produtivo novo ou 

melhorado, usado ou comercializado.”. 

Schumpeter (1997, p. 76) foi precursor a definir a Inovação da seguinte forma: 
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1) Introdução de um novo bem – ou seja, um bem com que os consumidores ainda 

não estiverem familiarizados – ou de uma nova qualidade de um bem. 2) 

Introdução de um novo método de produção, ou seja, um método que ainda não 

tenha sido testado pela experiência no ramo próprio da indústria de transformação, 

que de modo algum precisa ser baseada numa descoberta cientificamente nova, e 

pode consistir também em nova maneira de manejar comercialmente uma 

mercadoria. 3) Abertura de um novo mercado, ou seja, de um mercado em que o 

ramo particular da indústria de transformação do país em questão não tenha ainda 

entrado, quer esse mercado tenha existido antes, quer não. 4) Conquista de uma 

nova fonte de oferta de matérias-primas ou de bens semimanufaturados, mais uma 

vez independentemente do fato de que essa fonte já existia ou teve que ser criada. 

5) Estabelecimento de uma nova organização de qualquer indústria, como a 

criação de uma posição de monopólio ou a fragmentação de uma posição de 

monopólio. 

Atualmente, o Manual de Oslo é a publicação referência nas pesquisas sobre 

Inovação, definindo-a como o desenvolvimento de um bem ou serviço novo: como o 

melhoramento significativo deste bem ou serviço, de modo que atraia novas possibilidades 

de uso (OCDE, 2005). É preciso considerar que a Inovação deve ser intencional, não 

podendo a carga semântica desse termo ser considerada como qualquer mudança ocasional 

(BARBIERI, 2007). 

É importante, no delinear conceitual do termo Inovação, distinguir as tecnologias e 

as técnicas. Conforme Tigre (2006) há um paralelo compondo os dois conceitos. Para o 

autor, a tecnologia é o conhecimento sobre a técnica, sendo que as técnicas correspondem à 

aplicação do conhecimento em produtos, processos e métodos organizacionais. Nesse 

sentido, a Inovação ocorre a partir da técnica e de sua aplicação no contexto organizacional. 

Outro fator relevante é que 

As atividades de Inovação são etapas científicas, tecnológicas, organizacionais, 

financeiras e comerciais que conduzem, ou visam conduzir, à implementação de 

inovações. Algumas atividades de Inovação são em si inovadoras, outras não são 

atividades novas, mas são necessárias para a implementação de inovações. As 

atividades de Inovação também inserem a P&D que não está diretamente 

relacionada ao desenvolvimento de uma Inovação específica. (OCDE, 2005, p. 

56). 

Tidd e Bessant (2015, p. 24) afirmam que “inovar não se trata apenas de abrir novos 

mercados – pode também oferecer novas formas de servir a mercados já maduros e 

estabelecidos.”. Ou seja, significa que a possibilidade de se inserir um produto ou serviço 

ainda não ofertado em uma dada região pode se tratar de uma Inovação.  

Nesse sentido, 

[...] o requisito mínimo para se considerar uma Inovação é que a mudança 

introduzida tenha sido nova para a empresa. Um método de produção, 

processamento e marketing ou um método organizacional pode já ter sido 

implementado por outras empresas, mas se ele é novo para a empresa (ou se é o 
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caso de produtos e processos significativamente melhorados), então trata-se de 

uma Inovação para essa empresa. (OCDE, 2005, p. 69). 

Ademais, os bens ou serviços podem sofrer modificações ou melhorias em termos de 

novos processos, marketing ou métodos organizacionais, os quais interferem diretamente 

nas práticas de negócios da organização, seja nas relações internas, seja nas relações externas 

ao ambiente de trabalho. 

A seguir, com vista a aprofundar a discussão sobre o conceito de Inovação, pontuam-

se os tipos de Inovação e intensidade (natureza). 

 

2.1.1 Tipos de Inovação 

 

A OCDE (2005) classifica a Inovação em quatro tipos, sendo: inovações de produto, 

inovações de processo, inovações organizacionais e inovações de marketing, conforme 

exposto resumidamente no Quadro 1.  

 

Quadro 1 – Tipos de Inovação 

 

Tipo de Inovação Definição 

Inovação em 

produto/serviço 

Uma Inovação de produto é a introdução de um bem ou serviço novo ou 

significativamente melhorado no que concerne a suas características ou usos previstos 

na empresa. 

Inovação em 

processo 

Uma Inovação de processo é a implementação de um método de produção ou 

distribuição novo ou significativamente melhorado. Incluem-se mudanças 

significativas em técnicas, equipamentos e/ou softwares. 

Inovação em 

Marketing 

Uma Inovação de marketing é a implementação de um novo método de marketing com 

mudanças significativas na concepção do produto ou em sua embalagem, no 

posicionamento do produto, em sua promoção ou na fixação de preços. 

Inovação 

organizacional 

Uma Inovação organizacional é a implementação de um novo método organizacional 

nas práticas de negócios da empresa, na organização do seu local de trabalho ou em 

suas relações externas. 

Fonte: Adaptado de OCDE (2005, p. 57-61) 

 

Na tipologia Inovação em produto ou serviços, um produto (bem ou serviço) é 

considerado como novo quando se difere significativamente pelo seu uso ou características 

prévias (OCDE, 2005). Para Davila, Epstein e Shelton (2007, p. 54), as inovações nesta 

tipologia são as mais rapidamente sentidas e esperadas pelos clientes.  

Na Inovação de processo, incluem-se mudanças significativas em técnicas, 

equipamentos e softwares (OCDE, 2005). Davila, Epstein e Shelton (2007, p. 54) que “tais 

mudanças são parte integral da produção e da entrega de serviços” e podem “se traduzir 
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como em produtos e serviços melhores, mais rápidos e menores custos.”. Assim, 

conceitualmente, “uma Inovação de processo é a implementação de um método de produção 

ou distribuição novo ou significativamente melhorado.” (OCDE, 2005, p. 58). 

Já a Inovação em marketing objetiva o aumento das vendas por meio do 

reposicionamento de produtos e serviços no mercado, ou mesmo abrindo novos mercados, 

compreendendo mudanças significativas no processo ou técnicas de marketing, fixando 

preços, desenvolvendo sistemas de informação personalizados e novos meios de promoção 

do produto (OCDE, 2005). Segundo Tidd e Bessant (2015, p. 24), “inovar não se trata apenas 

de abrir novos mercados – pode também oferecer novas formas de servir a mercados já 

maduros e estabelecidos.”.  

A Inovação organizacional consiste na melhoria do desempenho de uma empresa a 

partir de novos métodos das práticas de negócio, na organização ou reordenação do local de 

trabalho e em suas relações externas que não tenham sido utilizadas anteriormente na 

empresa (OCDE, 2005). 

Ainda, com base nas informações da Quadro 2, é possível verificar que as inovações, 

em especial de produtos, utilizam como base a produção de conhecimento (OCDE, 2005).  

Para tanto,  

[...] as inovações de produtos no setor de serviços podem incluir melhoramentos 

importantes no que diz respeito a como elas são oferecidas (por exemplo, em 

termos de eficiência ou de velocidade), a adição de novas funções ou 

características em serviços existentes, ou a introdução de serviços inteiramente 

novos. (OCDE, 2005, p. 57). 

Tidd e Bessant (2015, p. 286) expõem que “cada vez mais, a Inovação tem a ver com 

os elos entre organizações, o desenvolvimento e o uso de redes mais amplas” e que as 

empresas devem reconhecer as possíveis fontes e conexões geradoras da Inovação com 

fornecedores, colaboradores, centros de pesquisa e até concorrentes, para operacionalizar a 

criação inovadora. De forma similar, o Manual de Oslo (OCDE, 2005) traz a afirmativa de 

que as redes de conhecimento têm por finalidade favorecer trocas de informações 

tecnológicas e comerciais.  

Segundo as interações, essas redes são capazes de agir como fontes de conhecimento 

e de tecnologia. Isso ocorre à medida que a atividade de Inovação de uma empresa abarca 

fontes passivas de informação, além de fornecedores de conhecimento e de tecnologia. Essas 

novas relações podem tanto ser incorporadas à empresa, quanto serem apropriadas como 

parcerias cooperativas (OCDE, 2005).  
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A complexidade da interação diz respeito ao modo como as informações, 

transformadas em conhecimento, atuam; como elas interagem e criam novas combinações 

capazes de possibilitar a Inovação (TIDD; BESSANT, 2015). Davila, Epstein e Shelton 

(2007, p. 43) reforçam que “não reside no indivíduo a unidade central da Inovação: não é 

uma pessoa o principal elemento construtivo. Muito pelo contrário, é a rede que se estende 

no interior (P&D, marketing, produção) e no exterior (clientes, fornecedores, sócios, entre 

outros).”. Assim, uma vez que as redes de conhecimento permitem o câmbio de informações 

tecnológicas e comerciais, circulam entre os agentes e favorecem que redes informais se 

vinculem ao curso natural de um negócio ou a partir de contatos pessoais, assim como de 

CoPs (OCDE, 2005). 

Deve-se compreender – entretanto – que os processos de Inovação se diferem 

conforme o setor em que são aplicados, seja no que diz respeito a questões relacionadas a 

desenvolvimento, seja acerca da taxa de mudança tecnológica, interações e acesso ao 

conhecimento, ou mesmo com relação a estruturas organizacionais e fatores institucionais 

(OCDE, 2005). 

Assumindo as supracitadas diferenças, faz-se necessário entender as delimitações e 

as naturezas da Inovação. Quanto a isso, Davila, Epstein e Shelton (2007) aludem a três 

formas de Inovação: incremental, semi-radical e radical, abordadas no tópico a seguir. 

O presente estudo está inserido no contexto organizacional de uma empresa do setor 

terciário, especificamente de prestação de serviços. Tal fato, aliado a problemática proposta, 

leva a abordagem da Inovação em serviços, em processos, em marketing e por se tratar de 

uma Franquia, restritamente tratará da Inovação organizacional. 

 

 

2.1.2 Intensidade (natureza) da Inovação 

 

A Inovação pode ser considerada de acordo com a intensidade com que é introduzida 

ou produzida pela organização (KÜHL, 2012). Outro fator relevante a ser considerado é o 

grau inovativo envolvido nos diversos pontos da organização (TIDD; BESSANT, 2015), 

sendo importante, portanto, entender as formas de Inovação apresentadas por Davila, Epstein 

e Shelton (2007) detalhando como ocorrem as diferentes intensidades de Inovação. 

Primeiramente, deve-se considerar que a Inovação incremental é a melhoria em 

produtos, serviços e processos em uma empresa, representando uma maneira de absorver ao 
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máximo o potencial de um produto ou serviço, sem a necessidade de grandes investimentos. 

Ela recebe mais de 80% dos investimentos das empresas (DAVILA; EPSTEIN; SHELTON, 

2007). Tidd e Bessant (2015, p. 30) corroboram a afirmação apontando que “se trata de uma 

melhoria de produtos/serviços dentro da ideia de fazer o que sabemos, mas melhor – e há 

muito a se destacar nessa abordagem.”. Tigre (2006), por sua vez, acrescenta que as 

inovações incrementais são o pilar inicial para as mudanças tecnológicas. 

Por outro lado, a mudança substancial no modelo de negócio ou na tecnologia de 

uma organização pode ser considerada uma Inovação semirradical (DAVILA; EPSTEIN; 

SHELTON, 2007), sendo que não há interdependência entre esses elementos. Entretanto, 

para se compreender a amplitude e fronteiras da Inovação semirradical, se faz necessário 

entender o conceito de Inovação radical (DAVILA; EPSTEIN; SHELTON, 2007) que, 

conforme Tigre (2006, p. 89), refere-se à mudança tecnológica que “rompe as trajetórias 

existentes, inaugurando uma nova rota tecnológica”.  

Assim, a Inovação radical acarreta mudanças significativas na organização, em 

termos de tecnologia e modelo de negócio (DAVILA; EPSTEIN; SHELTON, 2007). OCDE 

(2005, p. 70) aponta que “pode-se definir essa Inovação como aquela que causa um impacto 

significativo em um mercado e na atividade econômica das empresas nesse mercado. Esse 

conceito é centrado no impacto das inovações, em oposição a sua novidade.”. Por se tratar 

de inovações disseminadas entre franqueados, com pouca ou nenhuma participação da 

Franquia, as inovações incrementais serão alvo da análise deste estudo. As demais inovações 

modificam o modelo de negócio, não sendo o objetivo do presente estudo, podendo ser 

objetivo de futuros estudos. 

 

2.1.3 Difusão da Inovação 

 

Considerando que a difusão da Inovação é essencial no contexto das interações 

interorganizacionais, são trazidas à tona as considerações de Rogers (1983), um dos 

pioneiros e dos principais autores sobre o tema. O autor define o termo como um processo 

pelo qual uma Inovação é comunicada entre os membros de um sistema social, sendo um 

tipo especial de mensagem que se refere a novas ideias e implica em comunicação e seus 

sistemas. Como exemplo, o autor cita o aparecimento da convergência e divergência da 

informação, à medida que dois ou mais indivíduos trocam informações para se moverem em 

direção um ao outro ou em direções opostas (ROGERS, 1983). 
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Em complemento, a OCDE (2005) aponta que a difusão pode ou não envolver 

mercados a partir de uma primeira introdução aos diferentes consumidores, países, regiões, 

setores, mercados ou empresas. Sem a difusão, uma Inovação não tem impacto econômico, 

permanecendo no campo da invenção ou da ideia.  

 Não há consenso sobre termos afins que envolvam a difusão, como “transferência 

de tecnologia”, “adoção”, “implementação” ou “utilização”. Faz-se necessário, porém, 

apontar que o termo principal implica a sua capacidade e amplitude em afetar o sistema 

social a partir das ideias e dos produtos difundidos (TIDD; BESSANT, 2015).  

Destaca-se que a obtenção da informação disponível e aberta por parte das 

organizações pode representar um grande desafio; muitas vezes, tem alto custo, sendo uma 

possível alternativa a transmissão de experiências dentro e entre as organizações, a partir de 

canais efetivos de informação. Nesses casos, a difusão é vital (OCDE, 2005). 

O processo ou sistema de difusão requer das empresas mais que abertura na recepção 

da informação. Elas devem aprender com o processo e assim, serem capazes de construir 

novos conhecimentos e novas tecnologias. Logo, a difusão do conhecimento e da tecnologia 

é a parte central da Inovação. Ademais, o acesso ao conhecimento está diretamente 

relacionado com as conexões organizacionais, como é o caso do conhecimento tácito 

(OCDE, 2005; TIGRE, 2006; TIDD; BESSANT, 2015). 

Entender o processo de difusão da Inovação entre os franqueados, como se dissemina 

o conhecimento, as informações, os dados e a Inovação é vital para a compreensão e resposta 

do objetivo proposto neste estudo. 

 

2.2 GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

Neste tópico serão abordados a definição do conhecimento a partir da visão teórica 

da escola japonesa da Gestão do Conhecimento, caracterização de dados, informação e 

conhecimento, o modelo SECI de criação do conhecimento e por fim, as características do 

ba. 

 

2.2.1 Visão Teórica 

 

Com intuito de diferenciar as duas visões predominantes da Gestão do Conhecimento 

(GC), a americana e a japonesa, são retomados os preceitos de Rautenberg (2009). O autor 
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elucida que, enquanto a escola americana se baseia no uso massivo de novas tecnologias da 

informação e de computadores no sentido da premissa de GC, a escola japonesa da GC 

direciona-se para as pessoas envolvidas no processo, tendo como principais conceitos a 

aprendizagem e a memória organizacionais.  

 

2.2.2 Definição de Dados, Informação e Conhecimento 

 

Na escola japonesa, há três níveis para que o conhecimento seja construído: a partir 

do indivíduo, a partir do grupo e a partir da própria organização (NONAKA; TAKEUCHI, 

2008), considerando-se que, para a correta compreensão da GC, é necessário diferenciar os 

termos “dados”, “informação” e “conhecimento” (DAVENPORT; PRUSAK, 1998). Assim 

sendo, os dados são, conforme Turban et al. (2010 apud STRAUHS et al., 2012), a 

compilação sem critérios de organização (no sentido de oferecer alguma conclusão em 

específico) de diversos eventos, situações, atividades e/ou transações. Em outras palavras, 

dados são insumos para a informação e a geração de conhecimento.  

Conforme Davenport e Prusak (1998), dados somente se transformam em informação 

quando há significado, relevância e propósito no conteúdo, assim como quando expõem os 

passos para transformar dados em informação, conforme sistematizado no Quadro 2. 

 

 

 

Quadro 2 – Transformação de dados em informação 

 

Contextualização sabe-se qual a finalidade dos dados coletados. 

Categorização conhecem-se as unidades de análise ou os componentes essenciais dos 

dados. 

Cálculo os dados podem ser analisados matemática ou estatisticamente. 
Correção os erros são eliminados dos dados. 

Condensação os dados podem ser resumidos para uma forma mais concisa. 
Fonte: Adaptado de Davenport e Prusak (1998, p. 5) 

 

A informação, por sua vez, tem como características ser audível e visível no sentido 

de se constituir como uma mensagem ou documento (DAVENPORT; PRUSAK, 1998). 

Adicionalmente, Nonaka e Takeuchi (1997) consideram que a informação seria um fluxo de 

mensagens e não uma mensagem isolada. Nesse sentido, para os referidos autores, a 

informação produzida pelo fluxo de mensagens é que gera conhecimento, produzindo 

representações e crenças ao detentor de conhecimento. Davenport e Prusak (1998, p. 6), por 

sua vez, consideram que o conhecimento “é uma mistura fluida de experiência condensada, 
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valores, informação contextual e insight experimentado, a qual proporciona uma estrutura 

de avaliação e incorporação de novas experiências e informações.”.  

O conhecimento em si é formado pelo conhecimento explícito e pelo tácito, os quais 

podem ser vistos como complementares ao nível do indivíduo. Entretanto, enquanto o 

conhecimento explícito pode ser palpável na forma de documentos, palavras, fórmulas, 

recursos audiovisuais, manuais e especificações de produtos, o tácito é pessoal, difícil de ser 

formalizado, uma vez que não é facilmente visível e explicável; portanto, tem 

compartilhamento dificultoso (NONAKA; TAKEUCHI, 2008). 

 

2.2.3 Criação do Conhecimento – Modelo SECI 

 

Dentro das empresas, a geração de conhecimento pode ocorrer por meio de redes 

informais e auto-organizadas que, com o amadurecimento, podem se formalizar. Assim, elas 

se aglutinam para compartilhar conhecimento ou resolver problemas, motivadas por 

interesses comuns, e em geral se comunicam através de meios eletrônicos (DAVENPORT; 

PRUSAK, 1998).  

Nesse sentido, Nonaka e Takeuchi (2008) identificam que – ao transformar o 

conhecimento tácito em explícito e vice-versa – há a criação de conhecimento; isso torna 

possível a sua utilização, logo, torna-se importante compreender que o conhecimento é um 

processo cíclico e não algo como uma substância (NONAKA; TAKEUCHI, 2008; 

NONAKA; TOYAMA; HIRATA, 2011). Os autores denominaram este ciclo de geração do 

conhecimento como SECI, abreviação dos termos Socialização, Externalização, 

Combinação e Internalização, conforme apresentado na Figura 3, o qual apresenta os quatro 

processos de conversão. 
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Figura 3 – Processo de criação do conhecimento: modelo SECI 

 
Fonte: Nonaka e Takeuchi (2008, p. 24) 

 

“A criação do conhecimento inicia com o processo de socialização, no qual o novo 

conhecimento tácito é convertido através das experiências compartilhadas na interação 

social do dia-a-dia.” e trata-se de uma socialização de conhecimento tácito (NONAKA; 

TAKEUCHI, 2008, p. 96). Exemplificando essa etapa de forma prática, os autores Strauhs 

et al. (2012) relatam que quando um aprendiz acompanha as tarefas operacionais de outro 

colaborador, mais antigo e experiente, aquele participa de um processo de socialização do 

conhecimento, sendo que o segundo, o trabalhador mais experiente, socializa com o 

primeiro, o aprendiz. Basicamente, o que vai acontecer a partir desse ponto é que o aprendiz 

terá condições de observar, imitar e praticar os conhecimentos apreendidos. 

A externalização do conhecimento tácito, processado pelo indivíduo, poderá ser 

transformado em conhecimento explícito, sendo assim, compartilhado e enriquecido pelos 

pontos de vista dos demais membros da sua coletividade até se tornar um conhecimento novo 

(tácito – explícito). Após isto, o conhecimento novo será internalizado pelos indivíduos na 

forma de novo conhecimento e se tornará base para a criação de outro possível novo 

conhecimento (NONAKA; TAKEUCHI, 2008; NONAKA; TOYAMA; HIRATA, 2011). 

Para Strauhs et al. (2012), a relação entre professor vs. aluno, dentro de uma sala de aula por 

exemplo, exemplifica o processo: o professor é detentor de conhecimento e, utilizando-se de 

várias ferramentas, repassa seu conhecimento para os alunos. Para os autores, nessa etapa, 

são criados os conhecimentos sobre conceitos gerais. 

Feito isso, a espiral de geração do conhecimento segue para a sua terceira etapa, 

denominada combinação, na qual “o conhecimento explícito é trazido de dentro e de fora da 
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organização para ser combinado, editado ou ainda, processado para formar conjuntos de 

conhecimento explícitos mais complexos e sistemáticos.” (NONAKA; TOYAMA; 

HIRATA, 2011, p. 47).  

Para Strauhs et al. (2012), as organizações não hesitam em buscar informações para 

a resolução de problemas nos mais diferentes lugares. Os autores complementam – ainda – 

que na etapa da combinação as organizações se utilizam de várias formas de comunicação. 

Esse compartilhamento de informações, com vistas à criação do conhecimento, em geral é 

uma troca entre iguais, marcada pela criação de protótipos, por exemplo, ou pelo 

desenvolvimento de novas tecnologias (NONAKA; TAKEUCHI, 1997; NONAKA; 

TAKEUCHI, 2008; STRAUHS et al., 2012). 

Na internalização, acontece a geração do conhecimento explícito para o tácito, da 

organização para o indivíduo. É onde se adquire novo conhecimento tácito por meio da 

prática. Ou seja, o indivíduo aprende fazendo, por isso fala-se em uma práxis (NONAKA; 

TAKEUCHI, 2008).  

Strauhs et al. (2012) ponderam que, ao considerar manifestação e liberação de 

conhecimento tácito, os gestores das organizações devem investir na criação de resultados 

práticos, mais do que buscar simplesmente a criação de conhecimento sem aplicação direta 

em um campo de conhecimento. Para os autores, a espiral do conhecimento (SECI) se 

materializa num contexto capacitante, o ba, o qual será abordado no tópico a seguir. 

 

2.2.4 O Ba 

 

O conceito de ba foi elucidado pelo filósofo japonês Kitaro Nishida e se refere à 

criação de espaços, não necessariamente físicos, nos quais as pessoas trocam experiências, 

informações e vivências, solucionando problemas e criando conhecimento. Entretanto, 

foram Nonaka e Konno (1998) que trouxeram o conceito para as organizações (STRAUHS 

et al., 2012). 

O ba pode ser considerado como um espaço físico derivado das interações em 

determinados tempo e local, podendo ser uma sala de reuniões ou espaços virtuais nos quais 

os participantes compartilham seu contexto e criam novos significados para as interações 

(NONAKA; TAKEUCHI, 2008). Segundo Nonaka e Takeuchi (2008, p. 100), “o ba pode 

emergir em indivíduos, grupos de trabalho, equipes de projeto, círculos informais, encontros 
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temporários, espaços virtuais como os grupos de e-mail e no contato da linha de frente com 

o cliente.”.  

Os autores prosseguem afirmando que 

Definimos ba como um contexto compartilhado em movimento, no qual o 

conhecimento é partilhado, criado e utilizado. Ba proporciona a energia, a 

qualidade e os locais para desempenhar as conversões individuais de 

conhecimento e percorrer a espiral de conhecimento. (NONAKA; TAKEUCHI, 

2008, p. 99-100). 

Nesse sentido, Nonaka e seus colaboradores verificaram e deram evidencia para a 

criação desse contexto propício, o ba, para incentivar a transformação do conhecimento em 

termos de espaço físico, virtual e mental (NONAKA; TAKEUCHI, 2008). Strauhs et al. 

(2012) complementam que o ba se nutre de interações face a face ou virtuais. Ainda, Nonaka, 

Toyama e Hirata (2011, p. 60) completam que o ba pode ser entendido como “um contexto 

compartilhado em movimento, no qual o conhecimento é criado, compartilhado e 

usufruído”. As supracitadas considerações são expostas na Figura 4, a seguir. 

Figura 4 – Representação conceitual ba 

 

Fonte: Nonaka e Toyama (apud NONAKA; TAKEUCHI, 2008, p. 100) 

 

Existem quatro tipos de ba que correspondem aos quatro estágios propostos no 

modelo SECI, vide Figura 3. O ba da criação (originating ba), conforme apresentado na 

Figura 5, e é onde começam as interações interpessoais e surge no estágio da Socialização. 

O ba da interação (interacting ba), por sua vez, surge da interação de diversos indivíduos 

que formam os grupos de interação no estágio da Externalização. Já o ba virtual (cyber ba) 

deriva da interação dos indivíduos nos grupos de participação, podendo ser grupos de redes 



 

 

37 

 

sociais, como os pequenos grupos que se formam dentro de empresas e que têm como 

resultado a combinação de seus conhecimentos, e nasce no estágio da Combinação. Ao 

internalizar o conhecimento, os indivíduos exercitam seus conhecimentos, resultando em um 

ba de treinamento (exercising ba) (NONAKA; KONNO, 1998; NONAKA; TAKEUCHI, 

2008; STRAUHS et al., 2012). 

 

Figura 5 – As quatro características do ba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Traduzido de Nonaka e Konno (1998, p. 46) 

 

Cada um destes estágios de ba oferecem plataformas para etapas específicas no 

processo de espiral do conhecimento, cada combinação suporta um processo de conversão 

particular e, assim, cada ba acelera o processo de criação de conhecimento (NONAKA; 

KONNO, 1998). Resumiremos os conceitos de cada uma das quatro características de ba no 

Quadro 3.  
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Quadro 3 – Resumo dos estágios de ba 

 

ESTÁGIO DO BA RESUMO DO CONCEITO 

ba da criação 

(originating ba) 

É o mundo onde os indivíduos compartilham sentimentos, emoções, experiências 

e modelos mentais. Um indivíduo simpatiza ou se engaja ainda mais com os 

outros, removendo a barreira do egoísmo. Aqui surge o que Condon chama de 

"arrastamento" (comportamento de sincronização) e improvisação usando 

metáforas epistemológicas. Aqui emergem cuidado, amor, confiança e 

comprometimento. Nesta etapa, o processo de criação do conhecimento começa 

e representa a fase de socialização. As experiências físicas face a face são a 

conversão e transferência de conhecimento tácito. Experiências puras, êxtase, ou 

"ser jogado no mundo" (Heidegger) são termos filosóficos para descrever isso. 

Questões organizacionais que são estreitamente relacionadas à origem da visão e 

cultura do conhecimento. A ênfase nos projetos organizacionais abertos e nas 

interfaces com o cliente também fornece fortes estímulos ecológicos ao encontro 

direto entre indivíduos. 

ba da interação 

(interacting ba) 

 

Interactive ba é construída de forma mais consciente que o ba da criação 

(originating Ba). Selecionar pessoas com a combinação certa de conhecimento e 

capacidades específicas para uma equipe de projeto ou equipe multifuncional é 

fundamental. Através do diálogo, os modelos e habilidades mentais individuais 

são convertidos em termos e conceitos comuns. Dois processos operam em 

conjunto: os indivíduos também compartilham o modelo mental de outros, mas 

também refinam e analisam seu próprio modelo. É aqui o lugar onde o 

conhecimento tácito é explicitado, portanto, representa o processo de 

externalização. O diálogo é fundamental para essas conversões; e o uso extensivo 

de metáforas é uma das habilidades de conversão necessárias. A importância da 

sensibilidade para o significado e a vontade de tornar o conhecimento tácito 

explícito é reconhecida em empresas como a Honda ou a 3M. 

ba virtual (cyber 

ba) 

 

O cyber ba é um lugar de interação em um mundo virtual em vez de espaço e 

tempo reais e representa a fase de combinação. Aqui, a combinação de novos 

conhecimentos explícitos com informações e conhecimentos existentes gera e 

sistematiza o conhecimento explícito em toda a organização. A lógica cartesiana 

domina. A combinação de conhecimento explícito é mais eficientemente 

suportada em ambientes colaborativos utilizando tecnologia da informação. O uso 

de redes, produtos de grupo, documentação e banco de dados on-line tem crescido 

rapidamente na última década, aumentando o processo de conversão. 

ba de treinamento 

(exercising ba) 

 

O ba de treinamento suporta a fase de internalização. Este ba facilita a conversão 

de conhecimento explícito em conhecimento tácito. O treinamento focalizado 

com mentores e colegas mais antigos consiste principalmente em exercícios 

contínuos que enfatizam certos padrões e trabalham com tais padrões. Em vez de 

ensinar com base em análise, é enfatizado o aprendizado por auto 

aperfeiçoamento contínuo através do OJT (On Job Training) treinamento no 

trabalho ou participação periférica e ativa. Assim, a internalização do 

conhecimento é continuamente aprimorada pelo uso do conhecimento formal 

(explícito) na vida real ou em aplicações simuladas. 

Fonte: Traduzido de Nonaka e Konno (1998, p. 46-47) 

 

Ainda – inevitavelmente – os participantes do ba levam seus próprios contextos para 

os espaços compartilhados e, por meio das interações com os outros e com o ambiente, 

mudam os contextos de ba dos participantes e do ambiente. Assim, o ba pode ser construído 

entre outras organizações, comunidades, fornecedores e clientes; inclusive, transcender ao 

próprio ba ao conectar-se com outro ba (NONAKA; TAKEUCHI, 2008).  
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O ba pode emergir dentro de uma CoP, desde que os indivíduos estejam envolvidos 

por interesse ou necessidade. Nesse sentido, os participantes do ba experimentam a 

oportunidade de se relacionarem com ele e vice-versa, sendo que, diferentemente do ba, os 

membros de uma CoP pertencem à comunidade. Ainda, no ba pode haver entrada e saída de 

membros constantemente (NONAKA; TOYAMA; HIRATA, 2011).  

Como o ba e as CoPs são distintos, faz-se necessário delimitá-los, conforme 

asseveram Nonaka, Toyama e Hirata (2011, p. 62): 

Embora o conceito de ba tenha algumas familiaridades com a ideia de 

“comunidades de prática” (LAVE; WENGE, 1991; LAVE; WENGER, 1998), 

existem aí diferenças importantes. Enquanto uma comunidade de prática é um 

local de ensino, o ba é um local de criação do conhecimento. Os limites de uma 

comunidade de prática são firmemente estabelecidos pela tarefa, cultura e história 

da comunidade, enquanto os limites do ba são maleáveis e podem mudar de forma 

rápida. 

Há cinco fatores ou características que fazem com que o ba seja eficiente em seu 

propósito, ou seja, a criação do conhecimento. O primeiro é que ele deve ser auto-

organizado, ou seja, possuir seus próprios objetivos, intenções, direções e missão. O segundo 

caracteriza-se pelo fato de que os participantes do ba devem criar um senso de 

compartilhamento do objetivo. O terceiro aponta que o ba precisa de integrantes com vários 

tipos e níveis de conhecimento. O quarto fator são as fronteiras abertas, com limites, embora 

não limitantes, mas apenas protetoras para o ba. Já o quinto e último fator requer o 

comprometimento dos participantes no ba (NONAKA; TOYAMA; HIRATA, 2011). 

A disponibilização de um espaço de discussão permanente que interligue pessoas de 

diferentes formações, culturas e visões, faz-se necessária. Nele será possível haver conversão 

do conhecimento tácito e explícito e vice-versa formando o ambiente ba ou mesmo o 

ambiente de conhecimento, incentivando e facilitando o processo de Inovação (STRAUHS 

et al., 2012). 

Assim, considera-se como pedra fundamental do processo de Inovação nas 

organizações o conhecimento e o processo em que o conhecimento é criado, o qual está 

intimamente ligado com a criação da Inovação (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). É assim 

que, nesse contexto de criação de espaços de discussão, troca de conhecimento e Inovação, 

surge a CoP, conceito a ser aprofundado no tópico a seguir, uma vez que se entende que é 

uma teoria pertinente à resolução da problemática proposta. 
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2.3 COMUNIDADES DE PRÁTICA (CoPs) 

 

Neste tópico serão tratadas da definição de Comunidades de Prática, suas 

características e modos de cultivá-las. Por fim, traremos os elementos da Comunidade de 

Prática Virtual e seus fatores de sucesso. 

 

2.3.1 Definição e características das Comunidades de Prática 

 

As comunidades de prática existem há tanto tempo quanto os seres humanos 

aprenderam juntos. Em casa, no trabalho, na escola, em nossos hobbies, todos pertencemos 

a comunidades de prática. Em nós somos membros principais; em muitos, somos apenas 

periféricos e viajamos por numerosas comunidades ao longo de nossas vidas (WENGER; 

WENGER-TRAYNER, 2015). 

As comunidades de prática, inicialmente foram concebidas como ambientes de 

aprendizagem informal, que se desenvolve, geralmente, quando se aprende um oficio a partir 

da prática social, aonde os mais novos aprendem com os mais velhos as práticas de uma 

comunidade e se tornam parte dela (CALVO, 2017). Essas práticas são, portanto, 

propriedade de um tipo de comunidade criada ao longo do tempo pela busca contínua do 

conhecimento compartilhado (WENGER, 2001).  

Em 2002, os autores Wenger, McDermott e Snyder (2002) assumiram uma posição 

mais gerencialista para o termo CoP quando incitaram o seu uso no ambiente empresarial. 

Tal posicionamento direcionou um conceito de CoP com o foco no aprendizado e na Gestão 

do Conhecimento (WENGER; MCDERMOTT; SNYDER, 2002). Para Calvo (2017) com a 

constatação dos autores de que seus estudos revelaram complexas relações sociais e de 

aprendizagem, inclusive entre membros de diferentes níveis de experiência [diferindo do 

mestre vs aprendiz], deu uma visão orgânica, sistêmica e viva as CoP.  

Definimos [CoP] como uma parceria de aprendizagem entre as pessoas que acham 

útil aprender de e com os outros sobre um domínio particular. Eles usam a 

experiência de prática do outro como um recurso de aprendizagem. E eles juntam 

forças em dar sentido e enfrentar os desafios que enfrentam individual ou 

coletivamente. (WENGER; TRAYNER; LAAT, 2011, p. 11, tradução nossa). 

Assim, CoP é segundo os autores, o resultado da colaboração entre pessoas que 

buscam aprender juntas sobre alguma temática específica e que se utilizam de suas 

experiências próprias como forma de aprendizagem, por meio de trocas coletivas. No 

fluxograma de iniciação rápida de uma CoP, proposto por Wenger, McDermott e Snyder 
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(2002) (Figura 6) é possível perceber as facilidades e complexidades envolvidas no 

desenvolvimento do modelo. 

Na figura, o autor sugere iniciar a CoP a partir de um contexto estratégico baseado 

em cinco pilares principais, sendo eles: Educar, Suporte, Começar, Encorajar e Integrar. Os 

elementos-chave a serem desenvolvidos a partir do contexto estratégico alicerçado nos cinco 

supracitados pilares são o domínio ou área de interesse, a comunidade e o sentimento de 

pertencimento e a prática; métodos, histórias, casos, ferramentas e documentos. Neste 

mesmo guia, o autor ainda descreve o porquê de se concentrar em uma comunidade de 

prática e os fatores críticos de sucesso do modelo. 
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Figura 6 – Cultivando as comunidades de prática: guia de iniciação rápida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fernandes et al. (2016, p. 3) 
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Conforme descrito na Figura 5, para que grupos sejam caracterizadas como CoP, 

Wenger e Wenger-Trayner (2015) indica a necessidade de três características relevantes: o 

domínio, a comunidade e a Prática, que será aprofundado no Quadro 4: 

 

Quadro 4 – As três características das comunidades de prática 

 

O DOMÍNIO Uma comunidade de prática não é meramente um clube de amigos ou uma rede de 

conexões entre as pessoas. Tem uma identidade definida por um domínio 

compartilhado de interesse. A associação, portanto, implica um compromisso com o 

domínio, e portanto, uma competência compartilhada que distingue os membros de 

outras pessoas. 

A COMUNIDADE Ao buscar seu interesse em seu domínio, os membros se envolvem em atividades e 

discussões, ajudar uns aos outros e compartilhar informações. Eles constroem 

relacionamentos que os capacitam a aprender uns com os outros; eles se preocupam 

com a sua de pé um com o outro. Os membros de uma comunidade de prática não 

trabalham necessariamente juntos diariamente. Os impressionistas, por exemplo, 

costumavam se reunir em cafés e estúdios para discutir o estilo de pintura que eles 

estavam inventando juntos. Essas interações foram essenciais para torná-los uma 

comunidade de prática, embora muitas vezes pintados sozinho 

A PRÁTICA Uma comunidade de prática não é meramente uma comunidade de interesse - pessoas 

que gostam de certos tipos de filmes, por exemplo. Membros de uma comunidade de 

prática são praticantes. Eles desenvolvem um repertório compartilhado de recursos: 

experiências, histórias, ferramentas, formas de resolver problemas recorrentes - em 

suma prática compartilhada. Isso leva tempo e interação sustentada. O 

desenvolvimento de um compartilhamento a prática pode ser mais ou menos 

autoconsciente.  

Fonte: Adaptado e traduzido de Wenger e Wenger-Trayner (2015, p. 2) 

 

Portanto, é a combinação desses três elementos em paralelo é que se constitui uma 

comunidade de prática. É importante compreender que as CoP’s podem variar de tamanho, 

forma, denominação, objetivos, periféricas ou internalizadas, participantes assíduos e 

participantes periféricos (WENGER; WENGER-TRAYNER, 2015). 

As interações nas CoPs podem acontecer tanto de forma local quanto global e 

também com pessoas de fora da comunidade, já que as comunidades estão constantemente 

entrelaçadas na troca entre o global e o local. A diferença está no fato de que, enquanto a 

perspectiva local é necessária para focar em suas próprias práticas, a perspectiva global 

amplia a visão pessoal (MEEUWESEN; BERENDS, 2007).  

 

2.3.2 Comunidades de Prática Virtuais 

 

Para compor o termo “virtual” na CoP, ou seja, VCoP – Comunidade de Prática 

Virtual, faz-se importante entender o conceito de rede em CoP. Conforme proposto por 
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Wenger, Trayner e Laat (2011, p. 9, tradução nossa), o conceito de VCoP “o termo refere-

se a um conjunto de conexões entre pessoas, sejam ou não essas conexões mediadas por 

redes tecnológicas.”.  

Os autores complementam que o termo “redes sociais” têm o sentido das conexões 

estabelecidas pelas pessoas tendo como mediação as redes sociais, embora não 

necessariamente. Já o termo “comunitário”, quando em relação com o termo CoP, indica a 

intenção de gerenciar o conhecimento para sustentar a aprendizagem, de modo que seja um 

investimento coletivo, tácito e distribuído.  

 As comunidades se utilizam dessas conexões virtuais em rede como um recurso para 

a rápida resolução de problemas através do compartilhamento de conhecimento. Tanto as 

comunidades como as redes são aspectos indistintos no contexto do tecido social, sendo 

assim, indivisíveis na prática (WENGER; TRAYNER; LAAT, 2011). 

Além do mais, as CoPs ou VCops podem variar de tamanho, abrangência, objetivos 

e localização geográfica, podendo ainda serem virtuais ou não, conforme explicitado 

anteriormente. O interesse das empresas nas CoPs acontece em decorrência do ambiente de 

aprendizado e troca de conhecimento proporcionados (FERNANDES et al., 2016). Gray 

(2004, p. 3, tradução nossa) complementa que “as comunidades de prática são sistemas auto-

organizados de aprendizagem informal”, o que é corroborado com Wenger, McDermott e 

Snyder (2002) na Figura 6.  

Wenger (2001) produziu um relatório sobre as CoPs em ambientes tecnológicos, 

denominado Supporting communities of practice: a survey of community-oriented 

technologies. Um dos objetivos do estudo foi analisar quais eram e como se produziam as 

diversas tecnologias disponíveis na época e de que modo poderiam atuar em prol das CoPs. 

Ao realizar a análise, concluiu que há treze fatores determinantes para o sucesso das 

comunidades tecnológicas, os quais são apresentados no Quadro 5. 

 

Quadro 5 – Fatores chave de sucesso das CoPs tecnológicas 
 

FATORES DE SUCESSO DESCRIÇÃO 

Tempo e espaço Presença e 

visibilidade 

Uma comunidade precisa ter uma presença na vida de seus 

membros e fazer-se visível a eles. 

Ritmo As comunidades vivem no tempo e têm ritmos de eventos e 

rituais que reafirmam seus títulos e valor. 

Participação Variedade de 

interações 

Membros de uma comunidade de prática precisam interagir para 

construir suas práticas. 

Eficiência de 

envolvimento 

Comunidades de prática competem com outras prioridades na vida 

de seus membros. A participação deve ser fácil. 
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Criação de valor Valor de curto 

prazo 

Comunidades de prática prosperam a partir do valor que entregam 

aos seus membros e as organizações. Cada interação precisa criar 

algum valor. 

Valor a longo 

prazo 

Os membros se identificam com o domínio da comunidade, pois 

eles têm um compromisso de longo prazo com o seu 

desenvolvimento. 

Conexões Conexão com o 

mundo 

Uma comunidade de prática pode criar valor ao fornecer uma 

conexão a um campo mais amplo ou comunidade que seus 

membros se importam em manter. 

Identidade Identidade pessoal Pertencer a uma comunidade de prática faz parte da identidade de 

alguém como um profissional competente. 

Identidade 

comunitária 

Comunidades bem-sucedidas têm uma identidade forte em que os 

membros herdam em suas próprias vidas. 

Comunidade Pertencimento e 

relacionamentos 

O valor do pertencimento não é meramente instrumental, mas 

pessoal também: interação com colegas, desenvolvendo amizades, 

construindo confiança. 

Limites  

complexos 

As comunidades de prática têm múltiplos níveis e tipos de 

participação. É importante que as pessoas a margem e nas 

fronteiras possam participar de alguma forma. E dentro das 

comunidades também há pessoas que formam subcomunidades em 

torno de áreas de interesse. 

Desenvolvimento 

comunitário 

Evolução: 

maturação e 

integração 

As comunidades de prática evoluem à medida que passam por fases 

de desenvolvimento e encontram novas conexões com o mundo. 

Construção ativa 

da comunidade 

As comunidades bem sucedidas de prática geralmente têm uma 

pessoa ou um grupo central que assume alguma responsabilidade 

ativa por levar a comunidade adiante. 

Fonte: Traduzido e adaptado de Wenger (2001, p. 39-40) 

 

Para Wenger (2000, p. 47), “as organizações devem aprender a apoiar as 

comunidades e integrá-las, de maneira que elas cuidem de seus negócios. As comunidades 

devem desenvolver as práticas de investigação conjunta e que lhes permitam aprender e criar 

conhecimento, assim como os indivíduos devem aprender a participar produtivamente 

nesses processos.”.  

Ainda, Wenger (2001) relata que os fatores tecnológicos não são tão influentes nas 

comunidades quanto são os aspectos culturais, organizacionais e pessoais, assim como os 

fatores cognitivos.  

 

2.4 FRANQUIAS 

 

O termo franquia – em português - deriva do inglês franchising e ambos os termos 

serão utilizados, a seguir, para caracterizar este sistema organizacional e apresentar o 

histórico das Franquias no Mundo e no Brasil de modo a assinalar a importância do setor 

para a economia e a sociedade, as quatro gerações de modelos de Franquias, aspectos da 



 

 

46 

 

Inovação em Franquias, finalizando com a Inovação e a Gestão do Conhecimento em 

Franquias. 

 

2.4.1 Histórico no Mundo 

 

Historicamente, o sistema de Franquias é um modelo que foi desenvolvido nos 

Estados Unidos da América (EUA), a partir da expansão dos meios de transporte 

ferroviários. Em 1850, foram instaladas uma cadeia de restaurantes, a Harvey House, nas 

estações ferroviárias. Dessa época, datam os primeiros acordos de licenciamento de venda e 

prestação de serviço no formato de Franquias. Neste período, foram estabelecidas nos EUA 

as Franquias da Singer (máquinas de costura), MaComark (produtora de colheitadeiras) e 

revendas da GM e Ford (WINDSPERGER, 2011; SILVA; AZEVEDO, 2012; GIGLIOTTI, 

2012). 

Já no final do século XIX e na primeira metade do início do século XX, houve uma 

rápida expansão do modelo formatado de negócios. Os principais casos citados são o da 

empresa Coca-Cola, que franqueou o processo de envase de refrigerantes e da Hertz Rent a 

Car, locadora de veículos (SILVA; AZEVEDO, 2012; GIGLIOTTI, 2012). Um resumo 

histórico é apresentado pelo sítio soFranquiasonline (2008 apud FEITOSA, 2010, p. 23-24), 

como segue: 

• 1850 - O franchising surge nos Estados Unidos da América.  

• 1930 –A partir desta década, o franchising torna- se mais popular, como 

método de expansão de redes de negócios em vários ramos. 

• 1941 – A grande explosão do franchising ocorre após a Segunda Guerra 

Mundial, quando os soldados americanos voltam para suas casas 

determinados a serem seus próprios patrões.  

• 1950 – Nesta década surgem as redes Burger King, McDonald`s, 

Dunkin`Donuts e outras. 

• 1960 – O franchising tem início no Brasil. Nesta década, com o 

lançamento das Franquias da escola de idiomas Yázigi que havia sido 

fundada em 1950.  

• 1970 – Década em que há uma ativa expansão dos franqueadores 

americanos em todo mundo. A rede McDonald`s chega ao Brasil com 

unidades próprias, abrindo a sua primeira Franquia 10 anos depois. 

• 1987 – É criada a ABF, Associação Brasileira de Franchising.  

• 1990 – Devido à abertura de mercado nesta década, várias Franquias 

internacionais passam a operar no Brasil. 

Nos EUA, o principal mercado mundial do Franchising, o International Franchise 

Association – IFA (2016) apontou 801.153 Franquias em operação no ano de 2016, gerando 

nove milhões de empregos e com uma folha de pagamento anual estimada em US$ 351,1 

bilhões. A receita bruta gerada pelas Franquias ficou na ordem de US$ 868,1 bilhões, 
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contribuindo com US $ 541,1 bilhões para o PIB dos EUA. Essas empresas respondiam por 

2,3% de todos os estabelecimentos comerciais não-agrícolas dos EUA. A atividade 

econômica representou 5,6% de todos os empregos privados não agrícolas, 3,8% de todas as 

folhas de pagamento não agrícolas privadas, 2,8% de toda a produção privada não agrícola, 

3,4% de todo o PIB não-agrícola privado. Como referência, o estudo estima que as empresas 

franqueadas forneçam o mesmo número de empregos que setor imobiliário e de locação e 

arrendamento e um maior número de empregos do que os fabricantes de bens duráveis (IFA, 

2016). 

 

2.4.2 Histórico no Brasil 

 

No Brasil, as primeiras iniciativas de Franquias datam da segunda metade do século 

XX, mais precisamente na década de 60, com as redes de ensino Yázigi (1963) e CCAA 

(1969), sendo amplamente disseminado o sistema a partir da década de 1980. Neste período, 

houve a abertura no Brasil da rede MacDonald’s, bem como O Boticário, Água de Cheiro, 

Bob’s e Ellus também passaram a adotar o sistema de Franquias. Em 1987 é fundada a 

Associação Brasileira de Franchising e em 1994 foi promulgada a Lei de Franquias (SILVA; 

AZEVEDO, 2012). 

A promulgação da Lei de Franquias foi um marco para o setor, pois deu segurança 

jurídica ao franqueado e o franqueador, acarretando o crescimento exponencial do sistema 

no país (SILVA; AZEVEDO, 2012; GIGLIOTTI, 2012). A Lei de Franquias nº 8.955 de 15 

de dezembro de 1994, em seu artigo 2˚, regula e dispõe que “a Franquia empresarial é o 

sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, 

associado ao direito de distribuição exclusiva ou semiexclusiva de produtos ou serviços.” 

(BRASIL, 1994).  

Em 1997, foi criada a câmara setorial de Franquia empresarial no Ministério da 

Indústria, Comércio e Turismo (MICT). Em 2004, foi instituído o fórum setorial de 

Franquias, com foco na internacionalização das Franquias nacionais. No mesmo ano, foi 

firmada parceria entre a Agência de Promoção às Exportações (APEX) e a ABF, objetivando 

o fortalecimento da marca Brasil. O resultado deste trabalho foi mensurado em 2008, 54 

marcas de franqueadores brasileiros atuavam no exterior (SILVA; AZEVEDO, 2012). 

Atualmente, o setor de Franquias no Brasil conta com 2.877 franqueadoras, as quais 

totalizam 153.704 unidades, com uma média de 53,4 unidades por rede de Franquia, com 
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faturamento de 174.843 bilhões de reais em 2018 (ABF, 2018a). Ainda segundo a ABF, o 

aumento gradativo do número de unidades de franqueados por rede (em 2014 eram 42,7 

unidades por franqueadora) mostra o amadurecimento e consolidação do setor de franchising 

brasileiro (ABF, 2018a). 

 

Tabela 1 – Faturamento e percentual em relação ao faturamento por segmento no ano de 2018 das redes de 

Franquia no Brasil 

Posição 

SEGMENTO 

FATURAMENTO (EM 

MILHÕES DE R$) % TOTAL 

1 Alimentação 45.827 26% 

2 Saúde, Beleza e Bem-Estar 31.907 18% 

3 Serviços e Outros Negócios 24.924 14% 

4 Moda 22.931 13% 

5 Hotelaria e Turismo 12.632 7% 

6 Serviços Educacionais 11.400 7% 

7 Casa e Construção 10.020 6% 

8 Comunicação, Informática e Eletrônicos 5.485 3% 

9 Serviços Automotivos 5.894 3% 

10 Entretenimento e Lazer 2.437 1% 

11 Limpeza e Conservação 1.386 1% 

 Total 174.843 100% 

Fonte: Adaptado de ABF (2018a) 

 

A Tabela 1 apresenta o faturamento das redes de Franquias no Brasil por segmento. 

O setor de alimentação corresponde a 26% do faturamento total das Franquias no Brasil, 

mostrando-se um segmento chave. Outro setor importante é o da saúde, beleza e bem-estar, 

com uma fatia de 18% do faturamento do setor. O setor educacional, um dos primeiros a se 

tornar franqueador no Brasil e objeto deste estudo, está em na 6 colocação e responde com 

7% do faturamento total das redes de Franquias brasileiras. 
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Figura 7 - Total do número de redes de Franquias nos últimos 5 anos 

 

 

Fonte: Adaptado de ABF (2018a) 

 

É importante destacar o desempenho do setor nos últimos 5 anos, conforme 

apresentado pela ABF (2018a) na Figura 7, o setor teve séria retração entre os anos de 2015 

a 2017, com o fechamento de 228 redes, resultado da crise econômica nacional. A Figura 7 

mostra ainda que houve uma tímida retomada no crescimento, de 1,1% entre 2017 e 2018, 

mostrando lenta recuperação do setor. Destaca-se que em 2015 a 2017 houve o aumento do 

faturamento das redes, de R$ 139.593 bilhões para R$ 174.843 bilhões, totalizando 

acréscimo de 20,16% em três anos (ABF, 2018a). 

Outro dado relevante de consolidação do franchising brasileiro é o número de 

empregos gerados pelo setor. Em 2018, foi responsável por empregar diretamente 1.299.145 

pessoas, com um aumento de 8,8% em relação a 2017. O aumento foi justificado pelas novas 

políticas governamentais (reforma trabalhista), e pela possibilidade da adoção por parte das 

Franquias de contratos intermitentes e temporários junto aos trabalhadores e a retomada da 

expansão da economia (ABF, 2018a). 

 

 

2.4.3 Gerações de Franquias 

 

O formato do sistema de Franquias, possuí características distintas em relação ao 

formato organizacional tradicional. De um lado, há uma empresa detentora de uma marca, 
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patente, produto, serviço ou modelo de negócio. Do outro lado, há um empreendedor que 

deseja abrir um negócio já testado e com redução de risco. Para fins de alinhamento 

conceitual neste estudo, sistemas de Franquia e Franquias denotam o mesmo sentido. 

Para Beshel (2001), uma Franquia é o contrato ou a licença entre as duas partes, 

constituída a partir de um contrato. As partes que estabelecem o contrato são constituídas 

pelo franqueador e o franqueado, sendo (SEBRAE, 2019, p. 1): 

• Franqueador – a pessoa jurídica detentora dos direitos sobre determinada marca 

ou patente, que formata um modelo de negócio e cede a terceiros (franqueados) 

o direito de uso desta marca ou patente e do know-how por ela desenvolvido, 

sendo remunerada por eles pelo uso deste sistema. 

• Franqueado – a pessoa física ou jurídica que adere à rede de Franquias 

idealizada pelo franqueador, mediante o pagamento de um determinado valor 

pela cessão do direito de uso da marca ou patente e transferência de know-how, 

comprometendo-se a seguir o modelo por ele definido.  

Dentre os direitos e deveres constantes em um contrato de Franquia, Beshel (2001) 

afirma que deve nele constar o direito de comercializar um produto ou serviço usando a 

marca comercial ou nome comercial de outra empresa (franqueador). No documento, deve: 

constar o direito de comercializar um produto ou serviço usando os métodos operacionais 

do franqueador; estabelecer com o franqueado a obrigação de pagar as taxas do franqueador 

por esses direitos; dar ao franqueador a obrigação de fornecer direitos e apoio aos 

franqueados, conforme apresentado na Figura 8: 

Figura 8 – O processo contratual da Franquia 

 

 

Fonte: Traduzido e adaptado de Beshel (2001, p. 1) 
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É importante ressaltar que neste modelo o franqueador fornece “(1) um programa 

formal de treinamento, (2) um manual operacional, incluindo a descrição dos processos, das 

especificações técnicas e dos padrões de qualidade e (3) uma estrutura de apoio operacional 

ao franqueado que monitore os padrões de imagem e de serviços da rede.” (SILVA; 

AZEVEDO, 2012, p. 32). 

Existem dois tipos de Franquias, ou de relacionamento em Franquias. O franchising 

business format é o mais usual, caracterizando quando o franqueador fornece a marca, 

produtos, serviços e todo o sistema de como operacionalizar o negócio. Já, o formato 

Franchising de distribuição tradicional, o qual basicamente consiste no repasse do produto 

aos pontos de venda, a exemplo, postos de gasolina, concessionárias de veículos dentre 

outras (IFA, 2019). 

Em outra terminologia, o SEBRAE (2019) classifica os tipos de sistemas de 

Franquias conforme a estratégia de crescimento dos franqueadores, considerando os locais 

e ou as regiões de interesse, as responsabilidades de transferência, o papel do franqueado e 

o tipo de contrato. Neste sentido, têm-se: 

• Franquia unitária – cessão de direito de abertura de uma unidade, com 

exclusividade de atuação em local determinado pelo franqueador. Exemplo: uma 

loja ou quiosque em um determinado shopping center. O mesmo franqueado pode 

adquirir outras Franquias unitárias, dependendo de sua capacidade financeira, do 

desempenho alcançado e do Plano de Expansão do franqueador; 

• Franquia master – modelo comumente utilizado nos Planos de 

Internacionalização de Franquias e em países de grandes dimensões geográficas, 

como o brasil. O master franqueado (ou subfranqueador) assina um contrato que 

lhe dá o direito de implantar ou terceirizar outras unidades franqueadas em uma 

determinada região. Neste caso, os contratos serão assinados pelo master 

franqueado e ele receberá parte do valor da taxa de Franquia e dos royalties 

cobrados dos franqueados, se responsabilizando pelo treinamento e suporte a eles; 

• Franquia de desenvolvimento de área – cessão de direito para exploração de 

uma determinada região, em que o franqueado abrirá mais de uma unidade em um 

determinado espaço de tempo. Será firmado um contrato para o desenvolvimento 

da área e para cada unidade que ele abrir. O desenvolvedor de área também poderá 

vender unidades em sua região, recebendo parte do valor cobrado a título de taxa 

de Franquia e royalties. Todos os contratos serão firmados com o franqueador. 

(SEBRAE, 2019, p. 8-9). 

O sistema de Franchising evoluiu desde a sua concepção, sendo o fator diferencial 

de classificação de geração, a intensidade do suporte fornecido pelo Franqueador e sua 

integração aos franqueados. Inicialmente o sistema consistia em cessão do direito do uso da 

marca e distribuição de produtos e serviços, denominadas Franquias de 1 e 2 geração, 
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delegando ao franqueado, maior autonomia na gestão do negócio (SEBRAE, 2019; SILVA; 

AZEVEDO, 2012). 

O sistema de Franquias de terceira geração inclui a transferência do conhecimento 

de todo o modelo do negócio, previamente desenvolvido e testado, incluído a ampliação do 

apoio do franqueador ao franqueado. Apesar do sistema de Business Format Franchising ser 

uma tendência mundial, os sistemas de 1 e 2 geração são amplamente usados atualmente 

em todo o mundo (SILVA; AZEVEDO, 2012). 

Na quarta geração os franqueados passam a assumir um papel estratégico no processo 

de tomada de decisão estratégico da franqueadora. Esta classificação é usual no Brasil, tendo 

como denominação learning network franchising, havendo um conselho de franqueados e 

clausula de recompra da unidade caso não haja há renovação contratual de permanência. 

Neste modelo, o franqueado participa do processo de desenvolvimento de novos produtos, 

serviços e tecnologias (SILVA; AZEVEDO, 2012). 

 

Figura 9 – Comparativo do modelo de Franquias de terceira e quarta geração 

 

Fonte: Azevedo e Silva (2004 apud SILVA; AZEVEDO, 2012, p. 34) 

 

No modelo a esquerda na Figura 8, é evidenciado a relação centralizada e unilateral 

por parte do franqueador, tendo maior controle, ele também detém o conhecimento. O 

sistema de Franchising ocorre quando uma empresa (o franqueador) vende o direito de usar 

a marca, produtos, sistemas operacionais e produtos para o franqueado (IFA, 2019).  

A Franquia é projetada em torno de uma padronização, com o franqueador orientando 

uma replicação uniforme de seu formato padronizado de negócios em todo o sistema 

franqueado. Esta padronização envolve minimizar a variação nas operações através do 

desenvolvimento de padrões de trabalho (GILSON et al., 2005). Para Cox e Mason (2007) 

é justamente o fornecimento de um modelo padronizado de produto e serviço o fator crucial 
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do sucesso do sistema de Franquias. Ocorre que o franqueado é muito mais que um simples 

funcionário operacionalizando tarefas diárias de seu dia a dia (ALTINAY; OKUMUS, 

2010). 

No entanto, estudo recente de Dada e Watson (2013) intitulado The effect of 

entrepreneurial orientation on the franchise relationship ou traduzindo ao português, “O 

efeito da orientação empreendedora nas relações da Franquia”, sugere que os franqueadores 

que institucionalizaram a atividade empreendedora dentro dos sistemas e processos da 

empresa buscarão Franquias empreendedoras e que o sistema de Franquia é impactado 

positivamente quando do recrutamento de franqueados. 

 

2.4.4 Inovação em Franquias 

 

As inovações tornaram-se fator importante em todo o mundo, desde empresas 

individuais até organizações em rede. A Inovação é crucial para o aumento da atratividade 

de produtos e serviços das Franquias, incrementando a competitividade da rede e dos 

franqueados. Atualmente, devido aos efeitos da globalização, as empresas introduzem 

constantemente inovações, inclusive na criação de organizações em rede (ZIÓŁKOWSKA; 

ERCEG, 2016) e Franquias. 

A Inovação pode garantir que os franqueados e a própria franqueadora permaneçam 

competitivos e desenvolvam a Franquia. Mesmo com autonomia legal do franqueado, há 

restrições e supervisão pelo franqueador, que visa assegurar a permanência e 

desenvolvimento dos objetivos e estratégias da rede. Assim, equilibrar o controle e a 

Inovação é um desafio importante nas redes de Franquia (KARMENI; VILLARMOIS; 

BELDI, 2018). 

Darr, Argote e Epple (1995) examinaram empiricamente a transferência do 

conhecimento entre franqueados e se tal fato beneficiava as organizações envolvidas. Foram 

encontradas evidencias de troca e aprendizagem prática nas organizações e de seus 

benefícios, mas somente entre lojas pertencentes ao mesmo franqueado e não entre lojas de 

franqueados diferentes. Fato justificado pela proximidade geográfica das unidades próprias 

e pelas constantes reuniões entre as equipes de mesmos proprietários. Lindblom e Tikkanen 

(2010) relatam que para promover o conhecimento no sistema de Franquias, os 

franqueadores devem promover a interação entre os diferentes membros da Franquia. Para 
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os autores, a criação do conhecimento em Franquias tem recebido pouca atenção na literatura 

acadêmica. 

Stanworth et al. (1996) afirmam que só o fato de as Franquias sobreviverem em um 

mercado de rápidas mudanças, já é um testemunho de que possuem capacidade 

institucionalizada de inovar e adaptar-se. Mesmo com estruturas burocráticas, métodos 

operacionais definidos e manuais, as Franquias tendem aproveitar do potencial dos 

franqueados. Os filtros de obtenção de ideias são consultores, clientes ocultos, operacionais 

de campo, somado aos contatos diários direto, abastecendo a franqueadora de ideias 

inovadoras.  

 

2.4.5 Inovação e Gestão do Conhecimento em Franquias 

 

Neste contexto, a autonomia do franqueado pode desempenhar um papel 

fundamental na influência do comportamento inovador da rede. Ademais, justamente a 

estrutura hierárquica da Franquia, pode fornecer a velocidade de difusão e facilidade na 

implementação de uma Inovação. Outro fator relevante, citam Darr, Argote e Epple (1995), 

é o da Inovação em rede ter alta escalabilidade alcançada em curto espaço de tempo. 

Windsperger e Gorovaia (2011) alertam que as redes de Franquias exigem a 

transferência de know-how da Franquia para os franqueados. O franqueador deve ter uma 

variedade de formas de transferência e cristalização do conhecimento: treinamentos, 

conferencias, reuniões, visitas, internet e demais mecanismos de transferência. A maior 

eficiência dos franqueados está baseada na replicação bem-sucedida do conceito do negócio. 

A variação da complexidade do conhecimento, se ele é tácito ou explícito, a forma de 

codificação ou decodificação, é que irá determinar a forma e o mecanismo de transferência 

do conhecimento. 

Para Stanworth et al. (1996), à medida que o ambiente se torna mais complexo e 

dinâmico, as redes precisam inovar para melhorar eficiência, iniciar ou renovar estágios do 

ciclo de vida do produto e realizar ajustes de produtos e serviços ao mercado.  

É fato que o sucesso do sistema de Franquias reside no conhecimento (DARR; 

ARGOTE; EPPLE, 1995; STANWORTH et al., 1996; WINDSPERGER; GOROVAIA, 

2011; GOROVAIA; WINDSPERGER, 2011; LINDBLOM; TIKKANEN, 2010) e na 

Inovação. O conhecimento é criado, testado e cristalizado e então comercializado no formato 

de um negócio rentável. As formas como o conhecimento flui no sistema de Franquia, em 
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forma de um franchise continuum (PASWAN; WITTMANN, 2008) é o fato chave 

preponderante do sucesso da rede. 

Assim, expõem Paswan e Wittmann (2008), é vital que as redes de Franquia 

aprendam a gerenciar efetivamente seus recursos de conhecimento que residem nas pessoas 

de sua organização, pois seu produto principal é o conhecimento. A figura 10 apresenta o 

modelo convencional de compartilhamento de conhecimento retratando um fluxo 

informacional linear e unidirecional, fluindo o conhecimento do franqueador para o 

franqueado. O franqueado – muitas vezes – assimila o conhecimento de forma passiva. A 

conformidade e as regras contratuais podem ser fatores limitantes a Inovação e a troca de 

conhecimento. 

 

Figura 10 – Fluxo de compartilhamento de conhecimento em sistemas de Franquias 

 

Fonte: Traduzido de Paswann e Wittmann (2008, p. 177) 

 

Os princípios das redes sociais (LABIANCA; BRASS; GRAY, 1998) podem servir 

de exemplo nas relações entre as partes de uma Franquia. Nestas organizações de Franquia 

que atuam de forma sistêmica, a comunicação, o compartilhamento de informações e a 

transferência de conhecimento podem ocorrer em toda a rede. O franqueado pode 

compartilhar o conhecimento obtido do cliente, concorrente ou internamente com todos os 

outros franqueados da rede, incluindo a franqueadora (PASWAN; WITTMANN, 2008).  

Para Paswan e Wittmann (2008), as organizações de Franquias de rede têm uma 

probabilidade muito maior de gerar informações e conhecimento e usar esse conhecimento 

para obter vantagens estratégicas. Para os autores, estas Franquias se diferem das 
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tradicionais, indo ao encontro da proposta de Silva e Azevedo (2012) abordada no tópico 

anterior (Figura 9).   

Neste contexto, a ABF (2018) realizou uma pesquisa com seus associados com o 

objetivo de “avaliar as condições para a ocorrência de inovações nas redes de Franquia do 

Brasil, o esforço que elas desempenharam ao longo do período entre 2014 e 2016 e os 

resultados que elas obtiveram com a Inovação.”. A amostra foi bastante significativa, 

envolvendo 198 redes de Franquias, que representam 24,5% de todas as unidades do país. A 

coleta foi realizada no segundo trimestre de 2017. 

O questionário estava estruturado em quatro blocos: 1) cultura e a estrutura 

organizacional das empresas no que diz respeito a pesquisa e a introdução de novas ideias; 

2) estratégias e o empenho das empresas nas atividades inovadoras; 3) atividades inovadoras 

desenvolvidas; 4) resultados da Inovação em termos de aumento da rentabilidade, da redução 

de custos, de melhoria da qualidade, de ampliação da participação de mercado e da 

sustentabilidade dos negócios. Cabe ressaltar que na amostra, 34,8% das empresas 

pertenciam ao setor de varejo e 65,2% ao setor de serviços. 

Os principais resultados obtidos pelas redes de Franquias pesquisadas que adotaram 

a Inovação foram, para 43,1% o aumento da rentabilidade da empresa e para 50,7% a 

ampliação da participação da empresa no mercado. Para 29,5% a Inovação trouxe redução 

nos custos do trabalho e para 23,7% a redução do consumo de matéria prima gerando o 

aumento da rentabilidade. 

A pesquisa mostrou ainda para 52% as consultorias e outras empresas do grupo são 

um canal para a obtenção da Inovação, fato talvez auxiliado por 65,2% dos respondentes se 

tratarem do setor de serviços e no quesito coleta de ideias para adoção de inovações, a 

pesquisa evidencia que 57,8% dos franqueadores tem nos franqueados uma fonte de 

inspiração. 

 

2.5 RESUMO E CONCLUSÕES 

 

Este capítulo se divide em cinco eixos de extrema relevância à compreensão do 

estudo proposto.  

Estes são: 
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• A Inovação: neste tópico, definiu-se o conceito de Inovação, seus tipos e 

intensidades (natureza), o processo de Inovação nas organizações; por fim, a 

difusão da Inovação. 

• Gestão do Conhecimento: neste tópico, procurou-se situar a proposta teórica 

na visão da escola japonesa. Ainda, apresentou-se conceito de dados, 

informações e conhecimento, a transformação dos dados em conhecimento, a 

definição de conhecimento, a visão teórica do modelo de criação de 

conhecimento (SECI) e o Ba.  

• Comunidades de Prática Virtuais: Neste tópico, abordou-se a teoria da 

Comunidade de Prática, suas características conceituais, como se cultiva uma 

CoP, e por fim, a conceituação da Comunidade de Prática Virtual. 

• Franquias: Neste tópico apresentou-se o sistema de Franquias, o histórico do 

surgimento e solidificação no mundo e no Brasil, bem como o contexto do 

sistema no Brasil. Abordou-se conceitos gerais acerca das quatro gerações do 

sistema de Franquias e por fim uma pesquisa sobre Inovação em Franquias do 

Brasil. 

• Inovação, Franquias e Gestão do Conhecimento: Abordou-se a importância 

da GC para as Franquias e a correta gestão da Inovação para o sucesso e 

perpetuação do sistema de Franquia e seus franqueados. De forma a consolidar 

os conceitos e apresentar a realidade da Inovação no sistema de Franquias 

brasileiro, é apresentada uma pesquisa recente que aborda a Inovação nas 

Franquias, tendo como principal resultado, que a Inovação é vital as Franquias e 

franqueadoras. 

Deste capítulo, cabe ressaltar alguns pontos de relevância os quais podem 

engrandecer o trabalho. Estes são: 

1) a Inovação é de difícil mensuração e deve ser intencional para que seja 

considerada de fato, uma Inovação. Ainda, é tênue a barreira entre Inovação e 

mudança ocasional. Tais fatos podem dificultar a percepção da criação da 

Inovação; 

2) a geração do conhecimento é individual, de difícil formalização e acontece por 

meio da interação entre o conhecimento explícito e o conhecimento tácito. Ao 

mesmo tempo que tal afirmação explicita a dificuldade de perceber o 
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conhecimento, também proporciona uma visão, um direcionamento de como 

realizar a análise para constatar a geração do conhecimento;  

3) as comunidades de prática são grupos de interação que objetivam interessem em 

comum. A obtenção de conhecimento, informações e Inovação estão entre os 

principais produtos de interesses dos participantes. 

4) O modelo de Franquia em seu estágio de amadurecimento sugere a interação dos 

franqueados entre si, sendo parte ativa da geração do conhecimento e da Inovação. 

5) A Inovação está presente nos sistemas de Franquias brasileiros assim, como a GC. 

A seguir será apresentada a metodologia de estudo, citando a abordagem 

metodológica, a classificação da pesquisa, o modelo teórico proposto,  a unidade de análise 

e caso, delimitações do caso, categorias de análises, instrumento de coleta e análise dos 

dados e a síntese metodológica.  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este capítulo assinala os procedimentos metodológicos utilizados para a investigação 

realizada na pesquisa. É um capítulo fundamental para evidenciar como ocorre o processo 

de criação e socialização da Inovação entre franqueados da rede CENAIC, sob a ótica da GC 

e por meio de uma VCoP.  

Neste sentido, são abordados os elementos de: classificação da pesquisa; modelo 

teórico proposto, unidade de análise e delimitações do caso; categorias de análises; 

instrumento de coleta e análise dos dados; e síntese metodológica. 

 

3.1 ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

Segundo Godoi e Balsini (2012), as escolhas do pesquisador devem ser coerentes 

entre o objeto de pesquisa estudado e os objetivos traçados, repercutindo na definição do 

procedimento de investigação adequado. Diante dessa afirmação, opta-se pela realização de 

uma pesquisa qualitativa. 

Creswell (2010) afirma que a adoção da pesquisa qualitativa, enquanto pano de fundo 

metodológico, se apresenta como uma alternativa, pois tem em seu fundamento a 

compreensão de fenômenos sociais contemporâneos e estes são baseados nas relações 

sociais.  

Em termos de caracterização, Flick (2009) define a pesquisa qualitativa como indo 

muito além da simples ideia de uma “pesquisa não quantitativa” (p. 8). Para o autor, dentre 

as principais características está o fato de que ela se destina a pesquisar fenômenos fora de 

ambientes controlados, ou seja, na própria vida, no cotidiano das pessoas; de modo a poder 

explicar como tais fenômenos influenciam a experiência de indivíduos e grupos, quanto suas 

histórias e/ou práticas. A pesquisa qualitativa dispõe seu olhar sobre a comunicação humana, 

os modos como as pessoas interagem, por isso, pauta-se essencialmente na observação e no 

registro de impressões, para posterior análise. 

A pesquisa de cunho qualitativo tem como objetivo central a explicação de um 

fenômeno social, reconhecendo a participação do pesquisador no seu campo de atuação; de 

forma próxima ao campo de pesquisa, tal como se apresenta em seu cotidiano (GODOI; 

BALSINI, 2012). Logo, o estudo exploratório qualitativo pode garantir a compreensão mais 

profunda do problema de pesquisa. 
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Portanto, reafirma-se que diante o exposto por Godoi e Balsini (2012), Creswell 

(2010), Minayo (2002) e Flick (2009), optou-se pela aderência aos objetivos propostos a 

realização de uma pesquisa de ordem qualitativa, caracterizada como um estudo exploratório 

e que tem como instrumentos de pesquisa a entrevista semiestruturada e o estudo de caso. 

 

3.2 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

Optou-se por localizar a pesquisa dentro do escopo do estudo exploratório, visto que 

essa se caracteriza pela necessidade de aprofundar conhecimentos acerca de um tema ainda 

pouco estudado ou cuja literatura apresenta muitas questões abertas ou divergentes, 

conforme citam Sampieri, Collado e Lucio (2013).  

Como se propõe a investigação de um tema ainda pouco pesquisado, tomar-se como 

referência os estudos de caráter exploratórios; ademais, como instrumentos de pesquisa, 

foram utilizadas a entrevista semiestruturada e o estudo de caso. As entrevistas são as 

primeiras fontes de acesso à informações relevantes ao objeto de estudo. Já os estudos de 

caso configuram-se como a possibilidade de acesso de material de pesquisa na forma de 

intervenção da prática profissional no próprio campo de trabalho (YIN, 2015). Ainda, 

conforme Godoy (2010, p. 127), o uso do estudo de caso é indicado “quando se deseja 

capturar e entender a dinâmica da vida organizacional, tanto no que diz respeito às atividades 

e ações formalmente estabelecidas quanto àquelas que são informais, secretas ou mesmo 

ilícitas.”.  

Ademais, considerando que o objetivo geral deste trabalho envolve o ato de 

compreender as várias perspectivas de uma organização (neste caso uma VCoP de 

franqueados), na perspectiva de Cooper e Schindler (2011) tal fato é aderente à realização 

de estudos de caso para entender estes processos específicos. 

É importante destacar que a investigação em profundidade do estudo de caso pode 

enfrentar situações diferenciadas tecnicamente, com diversas variáveis, múltiplas fontes e 

triangulações de evidências, apresentando mais variáveis que dados. Assim, é imperativo no 

estudo de caso a utilização de múltiplas fontes de evidência, sendo que Yin (2015) considera 

seis em especial: documentação, registros em arquivos, entrevistas, observações diretas, 

observação participante e artefatos físicos, considerando sempre seus pontos fortes e fracos.  

Neste sentido, de acordo com Yin (2015), o estudo de caso foi utilizado tanto como 

suporte das análises quanto como estruturação dos resultados, uma vez que tem-se como 
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objetivo contribuir com a construção de conhecimento envolvido pelas relações individuais 

e de grupo em uma VCoP.  

 

3.3 MODELO TEÓRICO 

 

Os modelos teóricos são instrumentos visuais sistematizados nos quais os constructos 

e suas interrelações elementares são demonstrados. É importante destacar, conforme Gil 

(2002), que nas pesquisas de base qualitativa, onde se costuma verificar um vaivém entre a 

observação, a reflexão e a interpretação da realidade, a definição de um modelo teórico torna-

se justificável frente à complexidade a ser exposta. 

O modelo representativo parte dos constructos estruturantes do estudo. Conforme 

Cooper e Schindler (2011, p. 57), os constructos “são construídos ao combinar os conceitos 

mais simples e concretos, principalmente quando a ideia ou imagem que pretendemos 

transmitir não está diretamente sujeita a observação.”. Ainda, segundo os autores, o termo 

“conceito” pode ser entendido como um conjunto aceito de significados ou de características 

associadas a fatos, objetos, condições, situações e comportamentos (COOPER; 

SCHINDLER, 2011).  

Nesse trabalho, os constructos utilizados foram: Gestão do Conhecimento 

(constructo 1), Comunidade de Prática Virtual (constructo 2) e Inovação (constructo 3) 

conforme representado na Figura 11. 
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Figura 11 – Modelo teórico do estudo 

 

Fonte: Adaptada de Nonaka e Takeuchi (2008) 
 

Ressalta-se que o modelo sugere que na VCoP há a criação e o compartilhamento de 

práticas diárias da realidade individual e organizacional dos franqueados. Ainda, sugere que 

nessa mesma comunidade há o compartilhamento do conhecimento conforme o Modelo 

Teórico de Criação do Conhecimento SECI – Socialização, Externalização, Combinação e 

Internalização (NONAKA; TAKEUCHI, 2008). 

 

3.4 UNIDADE DE ANÁLISE E CASO 

 

Segundo Yin (2015), a concepção do conceito da unidade-caso refere-se a um 

indivíduo num contexto definido. Porém, o conceito ampliou-se a ponto de poder ser 

entendido e aplicado em grupos sociais ou eventos e entidades.  

Assim, a definição do caso e da unidade de análise está diretamente relacionada a sua 

questão de pesquisa e por isso é preciso considerar dois passos para que se possa definir o 

caso como objeto de estudo. Primeiramente, deve-se definir o caso e em seguida delimitar o 
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caso. Nesse sentido, não pode simplesmente ser uma abstração, mas se constituir um caso 

específico da vida real, mesmo que esteja localizado em um passado recente (YIN, 2015). 

Ao trazer essa questão ao estudo proposto, verifica-se que – portanto – o caso de que 

se tratou nesse estudo é uma rede social formada pelos franqueados do CENAIC e a unidade 

de análise foi representada pelos franqueados do CENAIC. 

 

3.5  DELIMITAÇÕES DO CASO 

 

Yin (2015) sugere que, uma vez estabelecido o caso e a unidade de análise, sejam 

estabelecidas as delimitações do caso. Assim, é desejável estabelecer limites específicos 

geográficos e de tempo para determinar o escopo da coleta de dados e distinguir o fenômeno 

do contexto. 

Neste enredo, uma vez definido o caso como o resultado das interações dos 

franqueados do CENAIC e considerando a limitação geográfica, ressalta-se que foram 

contempladas unidades franqueadas estabelecidas nos estados do Paraná e São Paulo, pela 

proximidade geográfica do pesquisador. Foram visitadas as unidades do CENAIC nas 

cidades de Apucarana/PR, Cianorte/PR, Assis/SP e Ourinhos/SP. Cabe ressaltar que o fato 

dos franqueados possuírem outras unidades franqueadas, a pesquisa abrangeu as unidades 

de Arapongas/PR, Umuarama/PR e Rolândia/PR e Santa Cruz do Rio Pardo/SP. É 

importante destacar que a pesquisa foi desenvolvida entre os meses de fevereiro e agosto de 

2020, no auge da pandemia COVID 19, fato que ocasionou limitações na obtenção dos dados 

devido as restrições sociais impostas. 

 

3.6 CATEGORIAS DE ANÁLISES 

 

As categorias de análise foram compostas a partir do referencial teórico, servindo 

como dimensões de análise da compreensão do fenômeno estudado. É importante 

categorizar as temáticas para que se analise os dados e as informações pertinentes aos 

objetivos propostos. O Quadro 6 enumera as categorias de análise da pesquisa. 
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Quadro 6 – Categorias de análise 

Categoria de análise Descrição Autor(es) 

COMUNIDADE 

DE PRÁTICA 

VIRTUAL 

“Refere-se ao conjunto de relacionamentos, interações 

pessoais e conexões entre os participantes que têm 

motivos pessoais para se conectar” através de TIC. 

(WENGER; 

TRAYNER; LAAT, 

2011, p. 9, tradução 

nossa). 

GESTÃO DO 

CONHECIMENTO 

É “o processo de criar continuamente novos 

conhecimentos, disseminando-os amplamente através da 

organização e incorporando-os velozmente em novos 

produtos/serviços, tecnologias e sistemas”. 

(NONAKA; 

TAKEUCHI, 2008, p. 

7). 

INOVAÇÃO “A inovação consiste no desenvolvimento de um bem ou 

serviço novo, ou ainda no melhoramento significativo 

deste bem ou serviço, de modo que atraia novas 

possibilidades para si.” 

(OCDE, 2005, p. 169). 

Fonte: Elaboração própria 

 

3.7 TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS  

 

Conforme a perspectiva da pesquisa, optou-se pela utilização da entrevista 

semiestruturada e do estudo de caso como ferramentas para o levantamento de dados. Nesse 

sentido, a entrevista semiestruturada foi o instrumento de obtenção de informação direta com 

os franqueados, sendo importante ressaltar que as características das questões neste método 

devem ser mais ou menos abertas e servem como guia para o pesquisador obter informações 

(FLICK, 2004). Como o estudo prevê a abordagem de um caso único, Flick (2009) 

recomenda que sejam utilizadas as narrativas dos sujeitos da pesquisa acerca de suas próprias 

experiências. 

Assim, a entrevista semiestruturada permitiu que os franqueados da rede fossem 

indagados acerca de questões importantes ao objeto de estudo, permitindo a construção de 

narrativas das experiências, as quais foram contrastadas com a análise do referencial teórico 

levantado e nas observações diretas, assim como o diário de campo (CAMPOS, 2004) e a 

análise documental, em função do uso e transcrições de mensagens do grupo no WhatsApp. 

As entrevistas semiestruturadas e as observações diretas foram realizadas com quatro 

franqueados localizados geograficamente próximos à residência do pesquisador, num raio 

de 350 quilômetros, no período de 03/2020 a 05/2020. O número de amostras foi considerado 

suficiente para a exaustão da coleta de dados. O roteiro das questões da entrevista 

semiestruturada encontram-se elencadas no apêndice A, estando dispostas a partir da área de 

conhecimento/constructo em que está alicerçada.  

Cabe ressaltar que a realização das entrevistas seguiu a normativa da adoção do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), sugerido pelo comitê de ética da 
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Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO) e que está disposto no apêndice B 

desta dissertação.  

 

3.8 TÉCNICAS DE ANÁLISE DOS DADOS  

 

Para Yin (2015), a análise de dados busca produzir descobertas baseadas em 

empirismos a partir do exame, categorização, tabulação, testes e evidencias coletadas na 

pesquisa. Para Coopler e Schindler (2011, p. 423), “a análise de conteúdo mede o conteúdo 

semântico ou o aspecto o quê da mensagem. Sua amplitude faz dela uma ferramenta flexível 

e vasta, que pode ser usada como uma metodologia ou como uma técnica para um problema 

específico.”.  

Um ponto de partida interessante é “brincar” com seus dados. Você está 

procurando padrões, insights ou conceitos que pareçam promissores. Eles podem 

emergir enquanto você manipula os dados, por exemplo, justapondo os dados de 

dois entrevistadores diferentes. (YIN, 2015, p. 139). 

Alves-Mazzoti e Gewandsznajder (2004) argumentam que o pesquisador busca 

identificar temas e seus relacionamentos, construir interpretações baseando-se em técnicas 

de análise de dados. Neste sentido, Flick (2009, p. 361) pontua a triangulação como uma 

forma de análise de dados. Segundo o referido autor, a triangulação é “[...] a combinação de 

diversos métodos, grupos de estudo, ambientes locais e temporais e perspectivas teóricas 

distintas para tratar de um fenômeno.”. Yin (2015, p. 124) indica que há quatro tipos de 

triangulação: das fontes de dados (triangulação dos dados); entre os diferentes avaliadores 

(triangulação do investigador); de perspectivas para o mesmo conjunto de dados 

(triangulação da teoria); e dos métodos (triangulação metodológica). 

Neste estudo, foi utilizada a triangulação dos dados. Há a convergência das 

evidências coletadas: entrevistas, observações diretas, observação participante, análise 

documental e artefatos físicos - que desta forma, ajuda a reforçar e validar os constructos do 

estudo de caso. 

O uso deste tipo de evidências de múltiplas fontes aumenta a precisão do estudo 

apresentando, assumindo implicitamente uma única realidade (YIN, 2015). Segundo Flick 

(2009), a utilização da triangulação fundamenta ainda mais o conhecimento obtido por meio 

do método qualitativo. 

 



 

 

66 

 

3.9  SÍNTESE METODOLÓGICA 

 

A apresentação sintética do modelo teórico utilizado é primordial para que se faça 

possível a compreensão dos elementos que envolvem a pesquisa.  

 

Quadro 7 – Síntese metodológica 

 

Aspectos metodológicos Classificação 

Abordagem metodológica Qualitativa. 

Objetivo Exploratória. 

Método de Pesquisa Estudo de caso único. 

Instrumentos de coleta de dados Dados Primários:  

Entrevistas semiestruturadas; observação participante, artefatos 

físicos constatados, análise documental e diário de campo 
Dados secundários: artefatos físicos constatados 

Técnica de análise dos dados Análise de conteúdo e triangulação dos dados. 

Fonte: Elaboração própria 

 

Assim, o Quadro 7 traz os elementos estruturantes da pesquisa. 
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4. ANÁLISES DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo, são apresentados aspectos relacionados à discussão e análise dos 

resultados obtidos na pesquisa. Apresenta-se o campo de pesquisa; na sequência, são 

apresentadas as análises das categorias analíticas do estudo a partir dos construtos da 

pesquisa. 

 

4.1 APRESENTAÇÃO DO CAMPO DE PESQUISA 

 

O Centro Nacional Integrado de Cursos (CENAIC) é uma Franquia de cursos 

profissionalizantes livres, não regulamentados, nas áreas administrativas, de saúde, 

veterinária, mecânica, beleza e estética e tecnologia. Foi fundada em meados de 2002 e tem 

sua sede no município de Ourinhos/SP. Possui uma unidade franqueada própria localizada 

no município de Itapeva/SP. Atualmente, há 35 unidades franqueadas nos estados de Santa 

Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. 

A escolha do campo de pesquisa ocorreu – principalmente – pela peculiaridade 

relacional entre a franqueadora e as franqueadas, percebida pelo pesquisador quando da sua 

atuação como proprietário de duas unidades do CENAIC no estado do Paraná. Também 

corrobora a escolha a facilidade de acesso aos franqueados. 

A análise dos dados compreendeu três etapas. Primeiramente, as entrevistas foram 

realizadas junto a quatro franqueados e proprietários das escolas dos municípios de 

Ourinhos/SP, Assis/SP, Umuarama/PR, Santa Cruz do Rio Pardo/SP, Cianorte/PR, 

Rolândia/PR, Arapongas/PR e Apucarana/PR. A segunda etapa consistiu em coleta de 

informações a partir de observação do ambiente, com o objetivo de esclarecer os 

questionamentos levantados e dar resposta às perguntas surgidas quando da proposição do 

problema neste estudo e, por fim, a análise das mensagens postadas no grupo de WhatsApp. 

Posteriormente às visitas nas unidades, as informações relevantes foram anotadas em 

diário de campo (Apêndice C). É relevante destacar que as visitas técnicas aconteceram antes 

da aplicação das entrevistas, buscando criar uma empatia relacional com os entrevistados 

antes do início da gravação. Anteriormente ao início da gravação, o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) foi apresentado, realizada a leitura por parte do entrevistado e 

colhida sua assinatura. 
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As entrevistas foram gravadas in loco nas unidades de Assis/SP, Ourinhos/SP, 

Cianorte/PR e Apucarana/PR, entre os meses de março a maio de 2020. Estas foram 

transcritas e tratadas por meio da análise de conteúdo. Notou-se – em determinado momento 

– que muitas respostas dos franqueados se repetiam, indicando que não havia novas 

informações (saturação dos dados). Em todas as unidades foram efetuadas visitas técnicas 

nas dependências das escolas, objetivando realizar a observação.  

A busca por conhecimento, a Inovação e a continuidade organizacional apontam para 

o destaque do papel dos franqueados. O empreendedor é o centro da transformação 

econômica, cabendo-lhe a tarefa de reformar ou revolucionar o mercado a partir de uma 

invenção, de uma nova possibilidade tecnológica, reproduzindo (no sentido de produzir 

novamente) o antigo, embora de modo novo (SCHUMPETER, 2003).  

Desta forma, no Quadro 8, sistematizam-se as características dos franqueados 

entrevistados, como idade e escolaridade. Observa-se que os códigos no campo entrevistado 

foram assim determinados para menção de cada um na análise dos dados, preservando as 

suas identidades. 

 

Quadro 8 – Perfil dos entrevistados 

Entrevistado Cargo Escolaridade Idade 

Tempo 

de 

entrevista 

Franq01 Proprietário Superior Completo Entre 40 e 50 anos 48 min 

Franq02 Proprietário Superior Completo Entre 40 e 50 anos 35 min 

Franq03 Proprietário 
Superior Completo Entre 40 e 50 anos 

36 min 

Franq04 Proprietário 
Superior Completo Entre 40 e 50 anos 

17 min 

Fonte: Dados da pesquisa (2020) 

 

As entrevistas duraram – em média – 34 minutos, variando o tempo de acordo com 

o assunto que o franqueado sentia segurança em explanar. Em síntese, revelou-se, no perfil 

dos franqueados: o alto nível de empreendedorismo, a forte atuação comercial e a disposição 

em correr riscos. Eles buscam constantemente inovações nos seus negócios.  

Os franqueados entrevistados possuíam idade média de 45 anos. Todos possuem 

formação superior, sendo que dois têm seus currículos enriquecidos com curso de pós-

graduação. Constatou-se que a formação dos franqueados são correlatas às atividades das 

empresas. Ainda, foi identificado que três franqueados participantes do estudo têm mais de 

uma unidade franqueada. 



 

 

69 

 

Durante as visitas, os franqueados de Assis/SP e Cianorte/PR relataram que 

trabalharam como proprietários da rede franqueadora do CENAIC desde o início das 

atividades. Destacam, inclusive, o auxílio, em muitos aspectos, da fundação da 

Franqueadora. Conclui-se que, por esse motivo, esses franqueados estejam intimamente 

ligados aos valores e preceitos da rede. 

Na Tabela 2, são sistematizados os perfis das empresas para melhor compreensão: 

 

Tabela 2 – Perfil das empresas participantes do estudo 

 

Entrevistado Funcionários 
Tempo como 

franqueado (anos) 

Total de Unidades 

Franqueadas 

Assis/SP 05 12 1 

Ourinhos/SP 
08 10 

2 
05 1 

Cianorte/PR 
18 10 

2 
5 8 

Apucarana/PR 

5 15 

3 3 11 

5 9 

Total 54 76 8 

Fonte: Elaboração própria (2020) 
 

O tempo médio dos entrevistados como franqueados da rede é de 9,5 anos, e suas 

unidades possuem 6,75 colaboradores – em média –, evidenciando a maturidade dos seus 

negócios. 

 

4.1.1 Unidade Assis/SP 

 

A primeira unidade visitada foi o CENAIC de Assis/SP, a qual se encontra localizada 

em área central da cidade. Tem amplo espaço climatizado composto por salas de aulas, 

laboratórios, recepção e sala de estar. A unidade possui certa padronização na utilização da 

marca e da comunicação visual da Franquia. Os principais cursos da unidade são voltados 

para a área da beleza, informática, auxiliar de veterinária e administrativos. Conta com um 

prédio adicional, em frente à unidade principal, com estrutura completa para cursos da área 

da beleza. O estacionamento frontal é utilizado como fonte de receita adicional, com vagas 

alugadas para mensalistas.  
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Figura 12 – Fotos da unidade CENAIC de Assis – SP 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2020) 

 

O gestor relatou que iniciou suas atividades profissionais como colaborador da 

franqueadora, há cerca de 18 anos. Tornou-se proprietário da escola de Assis/SP há 12 anos. 

Também, indicou que auxiliou na comercialização de diversas unidades de Franquias no 

início da expansão da rede nos estados de São Paulo e Paraná. 
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4.1.2 Unidades Ourinhos/SP e Santa Cruz do Rio Pardo/SP 

 

A segunda unidade selecionada para a entrevista localiza-se na área central do 

município de Ourinhos/SP. A unidade ocupa a antiga sede da Secretaria da Educação do 

município e possui fácil acesso de pedestres e um estacionamento frontal, conforme 

apresentado na Figura 13  

 

Figura 13 – Fotos da unidade CENAIC de Ourinhos/SP 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020) 

 

A escola situa-se na cidade da matriz franqueadora do CENAIC, conforme citado 

pelo entrevistado: “como a nossa Franquia está junto com a franqueadora, nós somos da 

própria cidade, então nós temos bastante acesso a eles. E os franqueados acabam passando 
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aqui também, eles passam lá e vem aqui fazer uma visita.”. Neste relato, percebe-se o fato 

que torna a sua unidade uma referência para outras unidades. 

A unidade de Ourinhos/SP possui ainda um Polo EAD do Grupo Uninter, com 

secretaria e biblioteca exclusivos. Constatou-se esta ser a maior unidade dentre as visitadas, 

com várias salas, estrutura diferenciada e contando com oito colaboradores. Recentemente, 

o proprietário abriu uma unidade do CENAIC em Santa Cruz do Rio Pardo/SP, município 

vizinho a Ourinhos. Os principais cursos ministrados pela unidade são da área da beleza, 

mecânica e manutenção de motos e motores e cursos administrativos.  

 

4.1.3 Unidades Cianorte/PR e Umuarama/PR 

 

A terceira unidade entrevistada foi a do município de Cianorte/PR e está presente no 

município há 10 anos. A escola situa-se no bairro central do município e conta com cursos 

na área tecnológica, de saúde, administrativa, veterinária e de mecânica de motos e carros. 

A parte prática dos cursos de mecânica e veterinária acontecem em um espaço ao lado da 

sede, com estrutura diferenciada criada e recém reformada pelos proprietários, conforme 

Figura 14.  
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Figura 14 – Fotos da unidade CENAIC de Cianorte – PR 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020) 

 

A unidade conta com dois laboratórios de informática, salas teóricas e uma sala 

especial para a área da saúde. Atualmente tem 18 colaboradores. 
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Há cerca de oito anos, os empresários abriram uma segunda unidade, no município 

de Umuarama/PR, contando com o apoio de cinco colaboradores. Esta unidade possuí 

excelente estrutura para os cursos, com fachada e comunicação visual alinhadas à 

franqueadora, farto material gráfico disposto na recepção e na via frontal; e forte ação 

comercial através de parcerias com escolas e entidades sociais. 

 

4.1.4 Unidades Arapongas/ PR, Rolândia/PR e Apucarana/PR 

 

O franqueado é proprietário de três unidades da Franquia, presentes nos municípios 

paranaenses de Arapongas (15 anos), Rolândia (11 anos) e Apucarana (9 anos), conforme 

descrito na Tabela 2. Possui 13 colaboradores; desses, dois atendem concomitantemente as 

três unidades nos setores comercial e pedagógico. Os demais estão alocados de modo a 

atender exclusivamente a unidade contratante. 

 

Figura 15 – Fotos da unidade CENAIC de Apucarana 
 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2020) 

 

As escolas de Rolândia/PR e Arapongas/PR estão localizadas nas áreas centrais dos 

respectivos municípios. Já a escola de Apucarana/PR – onde aconteceu a entrevista – está 

localizada na BR-369, saída para Curitiba. O prédio da escola é próprio. A unidade se 
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diferencia, em relação às outras escolas visitadas, pelo amplo espaço que ocupa, conforme 

pode-se visualizar na Figura 16. A unidade oferta cursos nas áreas administrativas, 

tecnológicas, de saúde, veterinária, elétrica, mecânica e de beleza. 

 

Figura 16 – Fotos da unidade CENAIC de Apucarana 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2020) 

 

Apresentadas as características do campo de pesquisa, as subseções a seguir são 

destinadas à discussão das categorias de análise a partir da aplicação das entrevistas 

semiestruturadas, da observação participante, dos artefatos físicos constatados e do diário de 

campo. 

 

4.2 CATEGORIA DE ANÁLISE VCoP 

 

 Contextualizando o objeto de análise, no auge da disseminação da ferramenta 

WhatsApp no Brasil – em julho de 2017 – foi criado um grupo no WhatsApp com a presença 

dos franqueados da Rede CENAIC. O referido grupo tinha como objetivo central a 

aproximação dos franqueados e o estabelecimento de um canal de comunicação com a 

franqueadora. Atualmente, a rede social é composta por 42 integrantes, em sua maioria 

franqueados proprietários das unidades. A rede também conta com alguns colaboradores das 
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áreas comerciais e administrativas e gerentes de unidades. Para esta pesquisa, a referida rede 

social se configura como uma Comunidade de Prática Virtual. 

Segundo Wenger (2000), as Comunidades de Prática são formadas por um grupo de 

pessoas que compartilham um domínio por interesse ou para resolução de problemas 

comuns. Os indivíduos interagem regularmente, derivando dessas relações o conhecimento. 

Especificamente, quando o canal de comunicação é potencializado por Tecnologias de 

Informação e Comunicação, tem-se as Comunidades de Prática Virtuais (WENGER; 

TRAYNER; LAAT, 2011).  

Com o objetivo de caracterizar a Comunidade de Prática Virtual das unidades 

franqueadas do CENIAC – como mencionado – entrevistas não estruturadas foram 

conduzidas (as questões são listadas no Apêndice A). O Quadro 9 retoma um subconjunto 

de questões das entrevistas. 

Quadro 9 – Questões de pesquisa da Categoria de Análise Comunidades Virtuais de Prática 

 

ELO QUESTÕES 

VCoP vs. GC 

 

Qual o objetivo deste grupo de WhatsApp?  

a) Quais os motivos o levaram a fazer parte do grupo de WhatsApp? 

b) Existia este contato com outros franqueados antes do WhatsApp? Como era? 

c) Por que você participa dele?  

Você acha importante participar desta comunidade no WhatsApp? 

a) Em que ela lhe ajuda no processo de tomada de decisão? 

b) Você lembra de algo que foi compartilhado e que você desconhecia? 

c) Qual a regularidade da sua participação? E dos outros integrantes? 

d) Você tem alguma crítica a esse instrumento de compartilhamento? 

Você socializa no grupo informações de sua unidade? 

a) Quais? 

b) Você tem experiências positivas com o que foi socializado por outros? 

c) Você tem exemplos de socialização que foram úteis em seu dia a dia? 

Há membros do grupo que você não conhece pessoalmente? 

a) Isso é um fator limitante na acreditação das informações postadas? 

b) Se não existisse este grupo, como você faria para obter esses tipos de 

informações? 

c) O fator geográfico da distância entre os franqueados é limitante na troca de 

informações? 

Participar do grupo aumentou sua relação com os outros franqueados? 

a) Como era antes do grupo? 

b) A Franquia participa? Como? 

Alguns integrantes sobressaem em conhecimento e participação que outros? 

a) Na sua opinião, qual seria o motivo? 

VCoP vs. 

WhatsApp 
Existe uma organização formal do grupo? Definição de cargo, tarefa? 

Fonte: Elaboração própria (2020) 

 

Para facilitar as análises, as questões foram agrupadas – primeira coluna denominada 

ELO – evidenciam a ligação do constructo Comunidade de Prática Virtual com o constructo 

GC e com a ferramenta WhatsApp. 
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4.2.1 Elo VCoP vs.  GC 

 

As respostas dadas às perguntas deste elo objetivaram revelar a motivação das 

participações dos franqueados no grupo, buscando entender se – de fato – tratava-se de uma 

VCoP. Com isso, buscava-se compreender e elucidar a dinâmica das relações estabelecidas 

entre os atuais integrantes do grupo para com os anteriores a formação da rede. Também 

estabelecer o entendimento se a participação no grupo proporciona a mediação do 

conhecimento: objetivou-se entender como a participação do franqueado na rede social 

afetava a empresa.  

Neste sentido, os franqueados expuseram que o objetivo do grupo está centrado na 

troca de informações e de ideias, como elucidado nas palavras do Franq01:  

Em princípio, acredito que o objetivo do grupo de WhatsApp seria trocar 

informações referentes ao nosso negócio em busca de um objetivo único, que seria 

a qualidade dentro das escolas [...] o maior objetivo do grupo, é essa 

‘confraternização’ de informações [...]. 

Referente à forma como ocorria a interação anteriormente à utilização do WhatsApp, 

os relatos dos franqueados são unânimes em revelar que a comunicação se baseava em 

ligações telefônicas, na realização de visitas físicas às empresas e nas convenções anuais da 

franquia; tecnológica e esporadicamente, utilizava-se o Skype. Os franqueados relatam que 

enfrentavam muitas dificuldades na época. Para que ocorresse a interação integral, o espaço 

de comunicação percebido se resumia às reuniões anuais da franquia. O comentário da 

Franq04 confirma a forma como as interações se davam e as dificuldades enfrentadas: 

Era difícil conversar né, na época a gente não tinha essa tecnologia do WhatsApp 

que a gente tem hoje. Era mais complicado. A gente tinha que ligar. Ou às vezes, 

a gente se encontrava só nas reuniões anuais que a franquia fazia. 

Os questionamentos revelaram que a motivação dos franqueados em participar do 

grupo se centra na dinamicidade da troca de informações e de ideias. Outro aspecto 

motivador é a possibilidade de acompanhamento das ações de outros franqueados em suas 

unidades, inclusive como forma de apoiar a resolução de possíveis problemas comuns ao 

setor, como percebido na fala da Franq03:   

Eu acho que para essa troca de informações, de pessoal, cada um colocando 

algumas coisinhas lá e falar sobre seus problemas e contando as coisas que está 

montando na escola né, e eu achei melhor participar. 
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O Franq04 corrobora com a opinião positiva, e destaca que a “interação que a gente 

tem é a troca de experiência.”. O Franq01 concorda, afirmando que “[...] trocar informações 

referentes ao nosso negócio em busca de um objetivo único, que seria a qualidade dentro 

das escolas, é aí que seria, na verdade, grande e o maior objetivo do grupo, essa 

confraternização de informações [...]”. Vale destacar que a “troca” e as “interações” 

citadas nos trechos das entrevistas ocorrem de forma regular no grupo. 

No que se refere ao apoio do grupo no processo decisório do franqueado, o suporte 

acontece de duas maneiras. A primeira se caracteriza por um posicionamento ativo do 

franqueado, que se inicia a partir da postagem de uma mensagem no grupo que traz um 

questionamento ou uma ação resultante de sua experiência na unidade, como podemos 

constatar no relato do Franq01: 

Eu faço algumas perguntas no grupo não é sempre, não vou falar para você que 

tudo que eu lanço eu sou respondido e tudo mais, mas muitas vezes eu percebo 

que no grupo eu pergunto algumas coisas e alguns franqueados, eles ou entram 

em contato direto comigo, particular [...] eles dão opinião deles. Então isso faz 

uma diferença muito grande. 

Também se percebe este posicionamento ativo na troca de mensagem na Figura 17, 

em que um franqueado solicita o apoio ao grupo para implementação de um curso de estética. 
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Figura 17 – Exemplo de mensagem proativa solicitando apoio no processo de abertura de novo curso - 

03/04/2018 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2020) 

 

A segunda forma de suporte do grupo ao processo decisório do franqueado ocorre de 

forma reativa em relação a uma mensagem postada, de forma voluntária. Nota-se que não 

há, anteriormente à postagem, qualquer interação no grupo sobre o assunto. Como exemplo, 

a interação apresentada na figura 18, em que o franqueado apresenta a VCoP uma ação de 

captação de alunos com um prestador de serviço terceirizado, relatando o sucesso obtido 

com a captação de 235 alunos. 
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Figura 18 – Exemplo de mensagem sobre o projeto de captação de alunos - 03/04/2018 

 

 

Fonte: Fonte da pesquisa (2020) 

 

Se constata que a decisão final não acontece no grupo, mas individualmente, após a 

compreensão de um conjunto de mensagens. Para isso, um conjunto de elementos foram 

discutidos pelo grupo, cabendo ao franqueado a internalização do conteúdo na forma de 

conhecimento, ação ou Inovação.  

Nas entrevistas, identificou-se que alguns franqueados não postam seu 

posicionamento em determinados assuntos na VCoP. O posicionamento ocorre de forma 

privada com o franqueado, que questionou ou solicitou determinada informação. Isso ocorre, 

principalmente, pela presença da Franqueadora no grupo, como percebido na fala do 

Franq04: 

Muitas vezes alguém, a pessoa posta e não tem discussão mesmo. As vezes a 

pessoa fica quieta, não sei se tem alguma coisa, se tem um pouco de medo de falar 

para todos, eu acho que a grande maioria não dá opinião ali por isso, pelo fato 

de a franqueadora estar dentro do grupo. 
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A falta de discussão acarreta opiniões críticas dos entrevistados em relação ao 

potencial do grupo e da ferramenta na resolução de problemas, como se percebe no trecho 

da entrevista do Franq02. Para ele, o grupo “é muito pouco usado, disseminado, como 

deveria ser.”, evidenciando a potencialidade não aproveitada da ferramenta e do grupo que 

os franqueados têm à disposição. 

O ineditismo dos assuntos abordados no grupo, fica explícito nas entrevistas. Dentre 

os assuntos inéditos mais abordados, são mais recorrentes as postagens sobre novos cursos, 

equipes de captação, imagens comerciais e terceirização da cobrança. 

Já sobre a regularidade das postagens, houve distorções entre as respostas. Todos 

revelaram acompanhar as mensagens, porém, apenas o Franq01 indicou ter regularidade nas 

postagens. Sobre a regularidade de postagens dos outros integrantes, a percepção dos 

entrevistados é que são poucos e sempre os mesmos franqueados que interagem de forma 

ativa no grupo.  

Outro ponto constatado é que não há organização formal do grupo. Por exemplo, um 

gestor responsável por motivar ou organizar as postagens. O que há, segundo os 

entrevistados, é a regulação pela franqueadora de assuntos no sentido crítico à ela, conforme 

identificado nos fragmentos das entrevistas. 

Franq01: Eu já fui travado no WhatsApp [ao] falar coisas no grupo do CENAIC, 

teve uma situação agora recente que eu fui tentar proporcionar uma ideia. 

Franq02: Esse grupo de que a gente tinha do WhatsApp eu tive um problema no 

sentido assim, eu fui dar uma sugestão que era para cada franqueado, um 

problema com as nossas apostilas da Franquia, [que] já estão desatualizadas. 

Logo, conclui-se que há uma supervisão sobre o conteúdo postado no que se refere a 

críticas à franqueadora. Este fato gera inibição da participação e condiciona, em muitos 

casos, a somente postagens de assuntos positivos dos franqueados. 

A maioria dos entrevistados relatou não conhecer pessoalmente todos os integrantes 

do grupo e que isso, somado ao distanciamento geográfico, gera certa desconfiança quanto 

ao conteúdo postado pelos franqueados desconhecidos. A fala da Franq03 resume: 

Não, não deveria ser, justamente porque a gente tem muitas tecnologias que é 

possível, de vídeo, de áudio, de escrever eu acho que não, mas eu acho que o fator 

maior é o conhecimento entre eles. Por exemplo, lá no pessoal da franquia, ah me 

fala lá uma pessoa, que eu não tenho conhecimento, não conheço, nunca vi ela, 

nem tem como eu conversar com ela, chamar né, a gente fica meio assim, né, 

receoso, por isso além de ter todas as ferramentas de ter o nosso encontro anual, 

semestral, sei lá para o pessoal se encontrar e trocar essas ideias né [...]. 
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Por fim, quando questionados sobre como uma hipotética não existência do grupo de 

WhatsApp afetaria essa troca de informações, os relatos direcionaram para o uso de outras 

tecnologias, como o telefone e o Skype e o retorno de visitas presenciais. Em nenhum 

momento foi citada a utilização de outra ferramenta para compor o mesmo grupo. 

 

4.2.2  Elo VCoP vs. WhatsApp 

 

Neste item pretende-se evidenciar de que forma o WhatsApp auxilia na formação do 

grupo e como seu uso facilita ou limita a interação entre os membros. Os depoimentos 

concordam unanimemente que o grupo é resultante da ferramenta de WhatsApp. Também se 

evidenciaram a pertinência e a facilidade do uso da ferramenta no dia a dia, além da 

facilidade que a adoção do WhatsApp conferiu à resolução de problemas diários da empresa 

e à troca de informações entre os franqueados. Outro aspecto importante é a rapidez da 

interação proporcionada pela ferramenta, como destaca a Franq03, no trecho de sua 

entrevista: 

Eu acho que demoraria muito mais se fosse pessoalmente, porque a gente não está 

sempre se encontrando, é longe, demora muito. Pelo WhatsApp é muito rápido, 

né? Se for para passar informação, ela pode ser diária, todos os dias. Todo dia 

você fala [...] é muito rápido. Vai demorar muito tempo para gente discutir isso, 

então aí a gente acaba nunca discutindo o assunto, por isso o WhatsApp talvez 

fosse mais rápido, do jeito que eu gostaria que fosse pessoalmente. 

O envolvimento é derivado da própria característica da ferramenta, pela rapidez, pelo 

imediatismo que ela proporciona, como expresso pela Franq04:  

A rapidez que a gente consegue estar transmitindo a informação, eu acho que é 

primordial. Se você for ligar para todo mundo você, ahhh, eu ligo depois, eu ligo 

não consegui encontrar, o WhastApp é muito rápido... a agilidade é tudo. 

Os entrevistados não souberam relatar críticas e elencar limitações ocasionadas pela 

ferramenta. No entanto, constatou-se que a impessoalidade imposta pela rede social pode ser 

fator restritivo na discussão e na credibilidade da informação postada. 

 

4.2.3 Considerações parciais sobre o Constructo VCoP no CENAIC 

 

Diante dos objetivos traçados para as questões deste elo e considerando as assertivas 

de Wenger, Trayner e Laat (2011, p. 9, tradução nossa), confirma-se que o grupo de 

WhastApp formado pelos franqueados do CENAIC se trata efetivamente de uma 
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Comunidade de Prática Virtual, cujo espaço virtual para troca de informações é possibilitado 

pela ferramenta WhatsApp. Os integrantes do grupo objetivam a troca de informações, a qual 

pode ser entendida como um compartilhamento de práticas, pois, como estabelecem Wenger 

e Wenger-Trayner (2015), a prática é um conjunto de estruturas de trabalho, ideias, 

ferramentas, informações, estilos, linguagem, histórias e documentos que os membros da 

comunidade compartilham e representa o conhecimento que é desenvolvido, compartilhado 

e mantido.   

Neste sentido, identificou-se nos relatos dos entrevistados que as principais práticas 

compartilhadas do grupo são:   

• informações para obtenção de matrículas de alunos;   

• indicação ou análise negativa de prestadores de serviço nas áreas de cobrança 

e captação de alunos;   

• recomendação de ferramentas de publicação em massa nas redes sociais;  

• formas de atuação no Ensino a Distância;   

• questionamentos sobre as regulamentações de cursos;   

• atuações profissionais dos alunos;  

• percepções sobre a demanda de determinados cursos;  

• procedimentos em licitações;  

• campanhas de marketing e comercialização;  

• campanhas de conscientização sobre assuntos relevantes da sociedade;  

• formas de operacionalização de processos internos e de cursos;  

• adoção de polos Ensino a Distância nas respectivas unidades;  

• procedimentos e terceirização de cobrança;  

• custos e operacionalização de boletos;  

• aspectos de leis e normas sobre os cursos e o negócio;  

• artes e textos para redes sociais;  

• apostilas, cronogramas e informações sobre cursos não ofertados pela 

franqueadora;  

• fotos de atuações em campanhas promocionais e sociais;  

• indicação de novos cursos, concursos e bolsas de estudo. 
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A teoria de Wenger, Trayner e Laat (2011) apresenta a existência de níveis de 

interação entre os participantes das VCoPs.  Nas entrevistas, identificou-se na VCoP do 

CENAIC a existência de diferentes dinâmicas interativas, derivadas dos posicionamentos 

ativo ou reativo dos franqueados. A Figura 19 possibilita uma melhor compreensão da 

dinâmica das interações percebida no grupo VCoP do CENAIC. 

 

Figura 19 – Dinâmica das interações dos franqueados na VCoP do CENAIC 

 

 
Fonte: Elaboração própria (2020) 

 

O posicionamento interativo do franqueado – em laranja na figura 19 - caracteriza-

se pela postura de participação ativa, por meio de postagem regulares no grupo. Neste 

posicionamento ocorre o compartilhamento e a absorção de práticas, conhecimentos e 

Inovação – em vermelho – pelo franqueado. Também se percebe uma construção 

comunitária de novas práticas, novos conhecimentos e Inovação na VCoP. Ou seja, neste 

posicionamento, os franqueados afetam, com sua interação, a dinâmica da VCoP, que, por 
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sua vez, afeta ele próprio e a empresa. Este posicionamento interativo proporciona sinergia 

entre as empresas, motivando a participação de outros membros e proporciona a criação e a 

mediação do conhecimento e da Inovação na VCoP.  

Já o posicionamento reativo – em verde na figura 19 – caracteriza-se pela postura de 

não interação direta do franqueado com a VCoP.  O Franqueado não posta mensagens. 

Porém, ele é receptivo – seta verde - às informações contidas nas mensagens e discussões da 

VCoP, ao ler o histórico das mensagens da VCoP e absorver as práticas, o conhecimento e 

inovações – em vermelho – dos apontamentos realizados, repercutindo em ações dentro de 

sua unidade franqueada. Tais categorias não são estanques: os franqueados podem variar de 

posicionamento - interativo ou reativo - de acordo com o interesse no conteúdo das 

mensagens.  

A partir dos elementos contextualizados, foi possível sumarizar as respostas e 

análises obtidas no Quadro 10, de forma a caracterizar a VCoP dos franqueados do CENAIC.  

 

Quadro 10 – Características da Comunidade de Prática Virtual do CENAIC 

 
Características Resumo 

Objetivo Troca de informações, conhecimentos e ideias. 

Importância Alta importância para os franqueados. 

Organização A VCoP é autorregulada. Não há organização formal. 

Domínio Existência de domínio em torno da franquia. 

Interação Ativa e reativa. 

Práticas Existência de troca de práticas, conhecimento e Inovação de forma regular. 

Comunidade Forte senso de comunidade – O grupo de WhatsApp 

Contexto Rede social – WhatsApp 

Fonte: Elaboração própria (2020) 

 

Percebe-se na rede social dos franqueados do CENAIC a presença dos três elementos 

estruturantes de uma CoP propostos por Wenger (2000, 2001): o domínio – a franquia; a 

comunidade – o próprio grupo; e as práticas – troca de experiências, de conhecimento e 

Inovação.  
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4.3 CATEGORIA DE ANÁLISE GC 

 

As mudanças sociais decorrentes do grande volume de informações que circulam em 

vários meios, em especial as redes sociais, levam as organizações a refletir sobre suas 

estratégias sobre a GC e perceber sua importância. O envolvimento dos indivíduos, dos 

grupos e da organização, segundo Nonaka e Takeuchi (2008), torna-se um meio eficaz de 

compartilhamento e de utilização apropriada do conhecimento. No entanto, para Davenport 

e Prusak (1998), de modo a sustentar a vantagem competitiva organizacional, fazem-se 

necessários uma reestruturação organizacional e o encorajamento na criação do 

conhecimento. 

Ademais, segundo Nonaka e Takeuchi (2008), o conhecimento é o componente 

primordial para que o processo de Inovação aconteça nas organizações e deriva da interação 

entre o conhecimento tácito e explícito. No entanto, Strauhs et al. (2012) afirmam que o 

conhecimento precisa ser gerido de forma a criar ambientes dialógicos de conversão 

frequente do conhecimento tácito em explícito, de forma cíclica. Desta forma, os espaços do 

conhecimento podem ser ambientes permanentes de Inovação, desde as incrementais até as 

radicais.  

Neste contexto, com o objetivo de elucidar como é realizada a GC na Comunidade 

de Prática Virtual dos Franqueados do CENAIC, foram utilizadas as questões apresentadas 

em sua totalidade no apêndice A e individualmente no Quadro 11: 

 

Quadro 11 – Questões de pesquisa da Categoria de Análise Gestão do Conhecimento 

 

ELO QUESTÕES 

GC Vs. VCoP 

  

O que você entende ser conhecimento? Me dê um exemplo. 

a) Você repassa aos colaboradores as informações obtidas? 

b) Você entende o conhecimento repassado por outras pessoas? 

Existe conhecimento/domínio dos assuntos abordados no grupo por parte dos 

integrantes? 

a) Os assuntos são pertinentes a sua empresa?  

b) Existem proposições de fazer algo novo? 

c) Há interação dos membros sobre os assuntos tratados, ou apenas postagem e 

leitura? 

Há assuntos abordados no grupo com que você e os outros se envolveram mais?  

a) Qual foi o motivo?  

b) Existe uma interação entre os seus princípios, valores e objetivos aos princípios, 

valores e objetivos deles quando isso acontece?  

c) Existe uma reciprocidade de confiança neste momento? 

d) O WhatsApp pode ser um limitador para que isso aconteça? 

e) Se fosse uma reunião pessoal, seria mais fácil isso acontecer? 

GC vs. 

Inovação 

Quando um participante posta uma mudança ou uma melhoria por ele realizada em 

uma unidade, você se sente motivado para fazer o mesmo na sua? 

Fonte: Elaboração própria (2020) 
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Para facilitar a construção das análises e triangulações deste item, as questões foram 

agrupadas na primeira coluna, denominada ELO, evidenciando a ligação do constructo GC 

com a VCoP e apresentando os resultados no subcapítulo a seguir. 

 

4.3.1 ELO na perspectiva da GC vs. VCoP 

 

As perguntas deste elo objetivavam elucidar o entendimento dos franqueados sobre 

conhecimento e como ocorre o repasse do conhecimento obtido na VCoP para seus 

colaboradores. Outros pontos a serem elucidados são a existência do conhecimento nas 

postagens, se há o domínio sobre os assuntos compartilhados, e se eles são pertinentes aos 

franqueados e às empresas. A verificação dos tipos de conhecimentos socializados, se tácito 

ou explícito, e de como ocorre a interação dos membros na perspectiva da GC também se 

fez necessária para a compreensão do processo de mediação e criação do conhecimento.  

As respostas dos franqueados apresentaram uma percepção complementar sobre o 

conceito de conhecimento. O primeiro aspecto relevante identificado foi a percepção de 

tempo e da necessidade de se ter o conhecimento, como se notou na opinião da Franq01: 

“[é] algo que você necessita cada dia, cada momento.”. Complementando, o Franq02 

conceitua conhecimento como “aquilo que você adquire através de conversas, de leituras, 

de um vídeo, de uma aula, de um curso, tudo o que vem a agregar.”. Já para o Franq04 o 

conhecimento deriva das relações: "eu acho que seria uma troca. Sempre quando a gente 

está conversando com alguém, trocando informações, a gente acaba conhecendo algo. 

Então eu acho que conhecimento é uma constante troca de informações.”. 

Outro aspecto identificado foi o conteúdo das postagens, em que se constatou a 

presença de conhecimento novo. Tais assuntos envolvem, por exemplo, como realizar 

determinadas tarefas, como precificar, sobre perfil de profissional a ser contratado para 

professor ou no departamento comercial, novos cursos, cursos que estão proporcionando 

retorno financeiro e indicações de prestadores de serviço. Essas informações, na perspectiva 

do franqueado que está recebendo a mensagem, podem ser consideradas uma Inovação. Vale 

destacar que o ineditismo do assunto gera o interesse do franqueado no conteúdo da 

mensagem e seu envolvimento, como se constata no depoimento do Franq01: 

[...], o que mais tá gerando[envolvimento], pelo que eu me lembro, é a questão de 

implantação de novos cursos, perfil de profissional, professor para ministrar aula, 
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e questão de campanhas, a gente percebe que o franqueado do CENAIC, ele tá 

bem perdido na questão de estratégia de campanha [comercial]. 

As mensagens postadas possuem em seu teor aspectos explícitos e tácitos do 

conhecimento dos franqueados e são consideradas pertinentes e resolutivas, como relata a 

Franq04: “Eu acho que sim, o pessoal usa esse grupo eu acho que ninguém coloca bobagem, 

eu acho que ele é bem utilizado, bem útil mesmo.”. 

Outro aspecto identificado é que as novas ideias, o novo conhecimento ou a Inovação 

– postados no grupo – geram outras novas ideias. As ideias postadas no grupo são 

implementadas pelos franqueados, gerando outras novas práticas, informações e inovações. 

Após implementadas, práticas, informações, conhecimento e inovações são novamente 

postados no grupo. Percebeu-se que – na maioria das vezes – a ocorrência do 

compartilhamento de resultados positivos da implantação. Por outro lado, as informações 

negativas são repassadas de forma privada e direta ao franqueado que se interessar e 

perguntar, ou seja, não ocorre no grupo. As informações, o conhecimento e as práticas 

adquiridas no grupo são repassados pelos franqueados aos seus colaboradores internos, de 

duas formas distintas, porém complementares. A primeira é a reunião presencial, com 

feedback e contato pessoal e visual; a segunda é o compartilhamento no grupo de WhatsApp 

dos colaboradores, como se pode entender a partir do depoimento da Franq03: 

Bom eu quase todos os dias, a primeira coisa que eu chego na empresa sento ali 

na frente [recepção], para conversar com minhas meninas. E sempre pra dar 

dicas pra elas. Tudo o que eu ouvi, tudo o que eu escutei, o que eu vi, eu falo 

também, olha gente, a gente podia mudar isso aqui, isso ali, tal lugar está fazendo 

isso, tal lugar está fazendo ali. Eu ia passando todas as experiências que eu tive 

lá no grupo. Eu sempre passo para elas, pessoal, tal lugar está fazendo assim, 

principalmente com meu coordenador, que é o meu gerente[...]. Com [ele], eu 

faço direto [repassar a mensagem do grupo de franqueados], essa semana mesmo 

eu fiz com o grupo, fiz com o pessoal daqui, fiz com o pessoal [da minha outra 

franquia] com aquelas imagens, porque nem todos tem acesso, então é como eu 

faço, printei e mandei, mas direto eu faço isso.  

Entretanto, divergências dos entrevistados são percebidas quanto à qualidade da 

interação na VCoP. Para o Franq01 “o contato [pessoal] seria essencial para você conseguir 

estabelecer no grupo uma relação de amizade e de troca de informação.”. Porém, não é 

fator determinante, pois para a Franq03, o WhatsApp é uma solução prática, como se 

constata no trecho de sua entrevista:  

eu acho que demoraria muito mais se fosse pessoalmente porque a gente não está 

sempre se encontrando, é longe quando demora muito, pelo WhatsApp é muito 

rápido né. Se for para passar informação, ela pode ser diária, todos os dias.”. 
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A maioria das postagens realizadas no grupo são de cunho positivo, sobre acertos 

conquistados e inovações implementadas. Muitas das informações partilhadas são fruto da 

percepção da realidade e de análises e vivências individuais, como se destaca no relato do 

Franq01: 

Você leva uma informação que você tem de positivo em termos de captação, em 

termos de comercial, em termos de dica de cursos... ó, esse curso é bom eu já 

experimentei, funcionou está dando certo está acontecendo, a como está 

acontecendo? Está acontecendo assim, o cronograma é esse, tem que trabalhar 

assim, a captação tem que ser dessa forma, a campanha de inauguração do curso 

tem que ser dessa forma. 

 

4.3.2 Elo na perspectiva da GC vs. Inovação 

 

Neste elo, buscava-se evidenciar o posicionamento adotado pelo franqueado perante 

as mensagens postadas que possuem aspectos particulares de melhorias ou mudanças 

realizadas em outras unidades. E se, ao visualizar esse tipo de mensagens, elas afetavam seu 

posicionamento de forma a motivar, ou não, a realização de mudanças em seu negócio. 

Ficou evidente que há um posicionamento dos franqueados perante as mensagens, e 

a VCoP, e que a mensagem altera a sua realidade a partir do processo absortivo das 

informações, conhecimento e inovações contidas, bem como, de outras fontes externas, 

como se pode verificar no trecho da entrevista do Franq01. 

Motiva. Eu acredito que sim, a gente com certeza. Eu acho que quando você posta 

algo positivo é que aquilo deu certo, né... você não vai colocar experiências 

negativas no WhatsApp, você pode até falar para um ou para outro, não faça isso, 

mas você não vai postar o que é negativo, mas com certeza, quando a gente vê 

uma inovação, uma ação, uma coisa positiva dentro do WhatsApp, com certeza a 

gente fica motivado, a gente fica com vontade de implantar. 

Outro ponto que confirma que os franqueados se posicionam perante as inovações 

socializadas foi a citação de uma empresa terceirizada que adota um sistema de cobrança 

diferenciado para escolas. A informação foi partilhada no grupo há meio ano, e todos 

entrevistados mencionaram este fato. Alguns entrevistados relatam, inclusive, que adotaram 

o sistema terceirizado de cobrança. Na Figura 20 é possível constatar a abordagem do 

assunto: 
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Figura 20 – Exemplo de mensagem resposta sobre o processo de terceirização da cobrança – 04/12/2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2020) 

 

Outro ponto que afirma a postura de posicionamento perante a VCoP pelos 

franqueados foi verificada em uma postagem do franqueado de Paranavaí sobre um curso 

terceirizado de mecânica de motos, conforme relato do Franq01: 

Talvez dica de um curso mecânica de moto por exemplo surgiu também de 

conversa do WhatsApp com o [franqueado] de Paranavaí e também é uma dica 

equipe de captação foi o [franqueado] de Paranavaí que foi no caso o [captador] 

que está trabalhando para mim atualmente aí. Através do WhatsApp foi 

implementado um setor de cobrança, uma empresa terceirizada que era uma coisa 

que a gente não tinha. 

O Franq03 revela no trecho de sua fala que um fator determinante para a implantação 

de uma Inovação proveniente da VCoP é quando outro franqueado posta e lista os fatores 

positivos de sua experiência, como se destaca em seu relato: 

Eu estou sempre vendo as postagens dele [Franq01] e quando eu vejo alguma 

coisa, que as vezes eu falo olha, o [Franq01] está fazendo isso aí, eu vou 

perguntar pra ele sobre o curso que eu tenho intenção de montar agora aqui que 

é o curso de Robótica, esse daí é o curso que eu vi no WhatsApp, chamou a 

atenção, estou sempre ligada. 
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A Figura 21 corrobora o relato: um franqueado compartilha detalhes do 

conhecimento prévio necessário para implantação do novo curso de robótica, abordando 

elementos estratégicos de comercialização, público-alvo e o investimento necessário. A 

postagem ocorreu de forma proativa, sem questionamento prévio e, de forma reativa,  outros 

franqueados questionam o emissor sobre o curso. 

 

Figura 21 – Exemplo de mensagem do WhatsApp sobre o sucesso na implantação do curso de robótica - 

08/10/2018 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2020) 

 

Os compartilhamentos são considerados extremamente relevantes pelos franqueados, 

pois, além de serem considerados assuntos inovadores, trata-se de práticas, informações, 

conhecimento e inovações validadas em outras unidades. Isso é considerado um redutor de 

risco que proporciona um retorno significativo de diferencial competitivo para a unidade 

adotante. Na Figura 22, constata-se o novo conhecimento gerado e postado pelo franqueado 

Franq01 

 

Franq01 

Franq01 
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a partir do conhecimento antigo sobre o curso de robótica, inicialmente apresentado por 

outro franqueado. 

 

Figura 22 – Exemplo de mensagem do WhatsApp inovando sobre o curso proposto anteriormente por outro 

franqueado - 15/04/2019 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2020) 

 

Outro aspecto elucidado pelas questões foi que a socialização do conhecimento 

aplicado é o fator chave de sucesso da franqueadora e das franquias e seria responsabilidade 

da franqueadora gerar e compartilhar estes conhecimentos, porém isso não acontece.  

 

 

4.3.3 Considerações parciais do Constructo Gestão do Conhecimento 

 

Partindo dos objetivos propostos no item Gestão do Conhecimento e considerando 

os resultados obtidos a partir das visitas, análises documentais e entrevistas realizadas, é 
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possível perceber aderência da teoria de GC de Nonaka e Takeuchi (1998, 2008) na 

Comunidade de Prática Virtual dos franqueados do CENAIC.  

O primeiro aspecto relevante a ser considerado é o alinhamento da compreensão do 

termo “conhecimento” pelos franqueados como sendo, de forma resumida, uma constante 

troca de informações, obtida através de conversas, de leituras, de um vídeo, de uma aula ou 

de um curso, sendo necessário constantemente. Ou seja, o conhecimento é resultado do 

processo de trocas de conhecimentos explícito e tácito. 

 Outro ponto aderente a teoria é percebido na postagem do franqueado - figura 23 - 

que contém elementos oriundos de opiniões, intuições e palpites sobre o tema em debate na 

VCoP. Conforme a teoria da GC é compreendida como conhecimento tácito. 

 

Figura 23 – Exemplo de mensagem do WhatsApp mostrando conhecimento tácito - 15/04/2019 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2020) 

 

Já o conhecimento explícito foi identificado nos dados, documentos e imagens 

compartilhadas no grupo. Ambos os conhecimentos tratavam, dentre outros assuntos, de 

novos processos, novos produtos e serviços e terceirizações.  
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Figura 24 – Exemplo de mensagem do WhatsApp evidenciando conhecimento explícito - 18/09/2019 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2020) 

 

É importante destacar que, na teoria proposta por Nonaka e Takeuchi (2008), o 

conhecimento organizacional resulta da conversão do conhecimento através do modelo 

SECI, a partir de três níveis de amplificação – Individuo – Grupo – Organização. Então, 

pode-se propor de forma adaptada, um modelo de geração do conhecimento amplificado 

para a VCoP dos franqueados do CENAIC, na Figura 25: 
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Figura 25 – Modelo de Geração do Conhecimento SECI adaptado a VCoP do CENAIC 

 

 
 

Fonte: Adaptado de Nonaka e Takeuchi (2008) 

 

Na conversão da Socialização do conhecimento, ocorrem a interação e a troca de 

conhecimento tácito entre indivíduos através do compartilhamento de experiências de forma 

direta. Da interação, resulta uma mensagem postada na VCoP que desencadeia assim a 

Externalização do conhecimento. Então, ocorrem o diálogo e a reflexão coletiva sobre o 

conteúdo da mensagem entre os integrantes ativos da VCoP. Nesse momento, os 

participantes criam, individual e coletivamente, novos conhecimentos explícitos a partir do 

conhecimento partilhado. Os conhecimentos explícitos gerados na VCoP a partir dos 

diálogos são Combinados e sistematizados com os conhecimentos explícitos existentes na 

unidade franqueada. A Internalização prática do conhecimento adquirido na VCoP gera 
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novos conhecimentos a partir do aprendizado e reflexão dos indivíduos, produzindo o 

conhecimento tácito. Estas etapas ocorrem de forma espiral e continua.  

Na VCoP, foi possível identificar em cada um dos quatro estágios do modelo SECI 

a presença de seus respectivos ‘ba’, conforme proposto por Nonaka e Konno (1998) e 

Nonaka e Takeuchi (1997, 2008). Neste sentido, cada um destes estágios de ba oferece 

plataformas para etapas específicas no processo de espiral do conhecimento. Cada 

combinação suporta um processo de conversão particular e, assim, cada ba acelera o 

processo de criação de conhecimento. Identificou-se que, no estágio da Socialização, surge 

o ba da criação resultado da interação inicial dos indivíduos. Já o ba da interação surge na 

Externalização, derivada da interação dos indivíduos com a VCoP. O ba virtual resulta das 

interações decorrentes da VCoP, no estágio da Combinação do conhecimento. Ao 

Internalizar o conhecimento, os indivíduos exercitam os conhecimentos adquiridos, 

resultando em um ba de treinamento. Assim, os aspectos motivacionais de pertencimento e 

de ação foram identificados com os entrevistados, estando aderente a teoria proposta. 

Outro aspecto admissível é que a VCoP dos franqueados do CENAIC é o resultado 

de um ambiente propício – ba – de criação do conhecimento, surgindo da necessidade de 

obtenção de conhecimento e Inovação pelos franqueados em resposta à inércia da 

franqueadora e aos desafios do mercado. Constata-se que relação de compartilhamento 

regular entre os franqueados nutre o ba através da geração de novas ideias, de novas práticas, 

de novos conhecimentos e inovações constantes.  

Diante do exposto, considera-se aderente à teoria de criação do conhecimento 

proposta por Nonaka e Takeuchi (1997, 2008) para a VCoP dos franqueados do CENAIC, 

sendo possível afirmar que a GC ocorre por meio da VCoP. Esta, por sua vez, suporta criar, 

disseminar e assimilar continuamente novos conhecimentos, transformando-os em novos 

produtos/serviços, tecnologias e sistemas: confere aos seus participantes a obtenção de 

diferenciais competitivos através das inovações criadas e compartilhadas na VCoP. 

 

4.4 CATEGORIA DE ANÁLISE INOVAÇÃO 

 

Do ponto de vista empresarial, tanto para micro e pequenas empresas como para as 

grandes corporações, deve-se ter no seu portfólio a necessidade da Inovação constante, 

visando à garantia do diferencial competitivo e de sua permanência no mercado. A Inovação 

nas organizações resulta, segundo Tidd e Bessant (2015), das habilidades de estabelecer 
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relações com clientes, fornecedores e mesmo outras organizações, incumbindo-as de 

realizarem um correto e bem gerido sistema de GC. Ao nível do indivíduo, segundo Rogers 

(1983), a Inovação é “uma ideia, uma prática ou objeto que não passa despercebido pelo 

indivíduo.”, e que este precisará se posicionar perante ela. 

Neste contexto, é preciso considerar os tipos e intensidades propostos para análise do 

processo de Inovação nas organizações. No que se refere aos tipos, conforme diretriz da 

OCDE (2005), a Inovação pode ser percebida na implementação de um produto ou serviço 

significativamente novo ou melhorado, ou seja: novos processos ou práticas organizacionais 

e de marketing são considerados Inovação. Já de acordo com a intensidade, conforme Davila, 

Epstein e Shelton (2007), pode-se ter Inovação incremental, semirradical e radical. Ainda, 

conforme Barbieri (2007), para ser considerada Inovação, toda mudança deve ser 

intencional. 

Considerando o exposto, buscou-se evidenciar como a GC, realizada por meio de 

uma VCoP dos franqueados do CENAIC proporciona a ocorrência e a mediação da 

Inovação. Foram utilizadas as questões constantes no apêndice A e, individualmente, as 

questões do quadro 12 abaixo: 

 

Quadro 12 – Questões de pesquisa da Categoria Inovação. 

 

ELO QUESTÕES 

Inovação vs. 

GC  

 

Me fale o que você entende sobre Inovação. 

Você implementou produtos, processos e /ou serviços em sua unidade a partir de 

informações postadas no grupo? 

a) Quais foras as principais implementações? 

b) São intencionais as buscas por essas inovações? 

c) As inovações compartilhadas geralmente representam mudanças significativas: 

( ) de produtos e serviços 

( ) nos métodos de produção e de distribuição 

( ) nos procedimentos organizacionais 

( ) nos métodos de marketing, design de produtos, promoção. 

d) Você considera que as inovações compartilhadas: 

( ) resultam em novos conhecimentos e tecnologias, na abertura de novos 

mercados e novos canais de distribuição; ou 

( ) buscam a melhorias em produtos, tecnologias e processos já existentes. 

e) Qual foi a última Inovação repassada pela franqueadora? 

f) Faz quanto tempo? 

( ) até 1 ano 

( ) de 1 a 3 anos 

( ) Mais de três anos 

 

Quando um participante posta uma mudança ou uma melhoria por ele realizada em uma 

unidade, você se sente motivado para fazer o mesmo na sua? 

Fonte: Elaboração própria (2020) 
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Para facilitar a construção das análises e triangulações deste item, as questões foram 

novamente agrupadas na coluna denominada ELO, e agora demonstram a ligação do 

constructo Inovação com o constructo GC.  

 

4.4.1 Elo na perspectiva da Inovação vs. GC 

 

Neste elo, os questionamentos buscavam elucidar a mediação e criação da Inovação 

na VCoP através da GC. Visando a alinhar os conceitos, buscou-se evidenciar o 

entendimento dos franqueados sobre o tema Inovação, necessário para que não houvesse 

distorção nas respostas que envolviam o conceito. Assim, as questões averiguavam se houve 

implantações de inovações pelos franqueados a partir de informações obtidas na VCoP e se 

essas ocorreram de forma intencional.  

Outros aspectos investigados pelas questões partiam da confirmação a ocorrência da 

Inovação na VCoP. Diante da afirmação, buscavam caracterizar os tipos e 

intensidades/naturezas das inovações que foram compartilhadas na VCoP. Outro aspecto 

investigado se referia ao posicionamento da franqueadora no repasse de Inovação aos 

franqueados, buscando elucidar se a formação da VCoP decorreu da postura da 

franqueadora. 

Os depoimentos dos franqueados perpassaram alguns elementos importantes para a 

elucidação dos seus entendimentos sobre Inovação. A Inovação é descrita como uma 

mudança para melhor, algo novo, constante, rápido, ligado a tecnologia. Outro aspecto citado 

é que ao atingir um objetivo com uma ideia, tem-se como resultado a Inovação. No trecho 

da entrevista do Franq03, é possível verificar alguns dos elementos: “Inovação é mudar, 

mudanças. É você pegar o que é melhor com tecnologia, [...] e substituindo as coisas que 

são demoradas, um monte de papel, um monte de coisas que você fazia antigamente que 

tomava muito seu tempo [...]”. 

Os franqueados foram unânimes em destacar as implementações realizadas a partir 

da obtenção de inovações nas postagens da VCoP. Uma mensagem no grupo, de setembro 

de 2019, evidencia o início das discussões referentes ao investimento em novos cursos 

(Figura 26): 
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Figura 26 – Exemplo de mensagem mostrando a importância da Inovação entre os franqueados – 18/09/2019 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2020) 

 

A adoção dos cursos de mecânica de motos, beleza e robótica, a contratação de 

equipe terceirizada para captação de alunos, parcerias para se tornar polo EaD de 

universidades e campanhas promocionais foram exemplos de inovações tratadas no grupo. 

Algumas dessas ações estão expressas no depoimento do Franq01: 

Talvez dica de um curso mecânica de moto por exemplo surgiu também de 

conversa do WhatsApp com o [franqueado] de Paranavaí e também uma dica 

equipe de captação [...] de Paranavaí que foi no caso o [o captador] que está 

trabalhando para mim atualmente aí. Através do WhatsApp foi implementado um 

setor de cobrança, uma empresa terceirizada que era uma coisa que a gente não 

tinha. 

Um ponto a ser considerado é o da intencionalidade nas buscas por Inovações pelos 

franqueados, como a postura proativa em estar sempre visualizando o que é postado no 

grupo. Esse comportamento aparece no depoimento da Franq03: 

Eu estou sempre vendo as postagens [de outros franqueados] e quando eu vejo 

alguma coisa, que as vezes eu falo olha, o [franqueado] está fazendo isso aí, eu 

vou perguntar pra ele sobre o curso que eu tenho intenção de montar agora aqui 

que é o curso de Robótica, esse daí é o curso que eu vi no WhatsApp, chamou a 

atenção, estou sempre ligada.  

Percebe-se que as inovações implementadas nas unidades, em sua maioria, tratavam 

de incrementos de produtos ou serviços, de procedimentos organizacionais e de novos 

métodos de marketing, como averiguado no relato do Franq01: 

Sim, tem situações bem relevantes sim, só o fato de indicação de pessoas que, por 

exemplo, uma situação difícil hoje é você ter uma equipe de captação seja fiel a 

você durante muito tempo. Só o fato de você ter uma indicação de uma outra 
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pessoa e essa pessoa der certo, já é uma coisa surpreendente. Outra é a indicação 

de cursos, por exemplo, a abertura de cursos na área da beleza. 

Os entrevistados não identificaram repasses de Inovação de qualquer natureza por 

parte da franqueadora nos últimos três anos em seus relatos.  Segundo eles, ocorriam trocas 

de conhecimento e Inovação nas convenções anuais da franqueadora entre os franqueados e 

não da franqueadora com os franqueados.  

Um aspecto percebido foi o de que as postagens motivam os integrantes a adotar a 

Inovação compartilhada na VCoP e a compartilhar seus conhecimentos e inovações com o 

grupo, como identificado no trecho da entrevista do Franq01: 

mas com certeza, quando a gente vê uma Inovação, uma ação, uma coisa positiva 

dentro do WhastApp, com certeza a gente fica motivado, a gente fica com vontade 

de implantar. 

Os relatos indicaram, como no depoimento do Franq03, que as postagens motivam a 

implantação de conhecimentos e inovações compartilhados, pois diminuem o risco e 

ocasionam alto grau de acerto:  

[...] sim, no momento eu acho bem legal, poxa ele conseguiu, será que eu não 

consigo também, é legal né a gente fica com vontade né, aquela inveja boa né. É 

legal você ter uma pessoa que foi na frente, você copiando né, mais fácil para a 

gente, quando tem alguém que vai na frente [...]. 

 

4.4.2 Considerações parciais do Constructo Inovação 

 

Considerando os resultados obtidos através das entrevistas e das análises realizadas, 

pode-se constatar que o entendimento dos franqueados sobre o termo Inovação está alinhado 

às considerações de Rogers (1983), que retrata a inovação como algo novo e afirma que o 

mercado pressiona as empresas a inovarem para se manterem vivas, e dos autores Tidd e 

Bessant (2015), para quem as habilidades de estabelecer relações com clientes, fornecedores 

e mesmo outras organizações são primordiais para a  sobrevivência e a Inovação. 

No entendimento de Rogers (1983), OCDE (2005), Tigre (2006) e Tidd e Bessant 

(2015), pode-se afirmar que houve o compartilhamento de inovações na VCoP por meio de 

postagens no WhatsApp. Também é possível aceitar que os franqueados adotaram as 

inovações compartilhadas na VCoP em suas unidades de forma intencional e que os tipos de 

inovações adotados foram inovações de produto e serviço, inovações em processos e 

inovações em marketing. No entanto, não se pode identificar a presença, o compartilhamento 

ou as implementações de Inovação organizacional pelos franqueados.  
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Portanto, ao observar a teoria proposta por Davila, Epstein, Shelton (2007), Tidd e 

Bessant (2015) e OCDE (2005), conclui-se que a maioria das inovações adotadas, 

compartilhadas e que foram identificadas na VCoP, são de natureza incremental, resultantes 

de melhorias de produtos/serviços, processos e marketing. Também se pode considerar a 

existência do compartilhamento de inovações semirradicais na VCoP, resultado da 

implantação não terceirizada dos cursos de mecânica de motos, robótica e da beleza. Estes 

cursos implementados demandaram razoável investimento pelos franqueados em 

equipamentos e estrutura e ocasionaram uma mudança na natureza inicial do negócio 

proposto pela franqueadora.  

Diante do exposto, pode-se deduzir que a VCoP foi criada pelos franqueados da rede 

CENAIC para a obtenção de conhecimento e Inovação sobre seu domínio de atuação – 

cursos profissionalizantes – e para realizar a GC. Ainda, pode-se sugerir que a criação e a 

mediação do conhecimento e da Inovação na VCoP ocorre como sugerido no modelo teórico 

do estudo adaptado de Nonaka e Takeuchi (2008). Foram identificadas alterações 

necessárias ao modelo teórico inicialmente proposto (figura 11), como a centralização da 

VCoP no processo e a adição dos papeis do franqueado independente – à direita da figura 27 

– e dos Indivíduos – a esquerda da figura 27 - uma vez que eles são fundamentais no 

compartilhamento, criação e absorção da Inovação, conforme a Figura 27:  
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Figura 27 – Modelo de Mediação e Geração da Inovação na VCoP do CENAIC 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

Observa-se – considerando as teorias de Nonaka e Takeuchi (1997, 2008) para a 

Gestão do Conhecimento, de Davila, Epstein, Shelton (2007), Tidd e Bessant (2015) e 

OCDE (2005) para a Inovação e de Wenger (2000, 2001) e Wenger, Trayner e Laat (2011) 

para Comunidades de Prática Virtuais – que a VCoP dos franqueados do CENAIC 

proporciona a mediação e a criação de conhecimentos tácitos e explícitos que resultam na 

Inovação. É através de um sistema espiral de criação versus. compartilhamento versus. 

implementação que a Inovação ocorre na VCoP.  Este sistema espiral torna a VCoP um 

espaço propício de criação – ba - de novos conhecimentos, tácitos e explícitos, e inovações, 

baseando-se em conhecimentos e inovações anteriores. Portanto, a Inovação é o fator chave 

central da criação, do compartilhamento e de participação dos franqueados na VCoP.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este capítulo apresenta as contribuições da pesquisa para as empresas participantes, 

para as redes de Franquias e franqueados, para a comunidade científica e para a Academia. 

A seguir, são apresentados os resultados obtidos a partir da construção teórica e de seu 

entrelaçamento com a realidade percebida nas visitas de campo e entrevistas realizadas. 

 

5.1 CONCLUSÕES 

 

Objetivou-se neste estudo evidenciar, a partir da teoria da Gestão do Conhecimento, 

o estudo objetiva evidenciar como uma VCoP auxilia a promoção da Inovação em uma rede 

social de franqueados do CENAIC. As conclusões estão fundamentadas pelos 

questionamentos apresentados no apêndice A, aplicados na visita de estudo aos franqueados 

do CENAIC participantes da Comunidade de Prática Virtual. Outros aspectos considerados 

foram a observação participante, os artefatos físicos constatados, análise documental e o 

diário de campo. 

Visando à melhor compreensão sobre a realidade em estudo, foram delimitados 

quatro objetivos específicos. O primeiro consistiu em avaliar os conhecimentos tácito e 

explícito que são socializados na VCoP; o segundo, estabelecer os tipos de Inovação 

socializados entre os franqueados mediante a VCoP; o terceiro avaliou o processo de criação 

do conhecimento no grupo pesquisado; por fim, o quarto objetivo foi relacionar os aspectos 

de criação do conhecimento às inovações implementadas. Nesse aspecto, o objetivo geral do 

estudo, em conjunto com os objetivos específicos, foi atingido, sendo possível alcançá-los 

utilizando-se das técnicas de visitas in loco, análise documental e de entrevistas para a coleta 

de dados. 

Todavia, a formação de um grupo de pessoas – VCoP dos franqueados do CENAIC 

- com interesses e conhecimentos comuns, por meio de uma ferramenta de mídia social como 

o WhatsApp, estrutura e transforma as relações. O sentimento de pertencimento e como a 

legitimação do se fazer pertencer no grupo estabelecem um domínio dos integrantes ao 

grupo, e os resultados obtidos nutrem o compromisso do compartilhamento de informações, 

conhecimento e Inovação. Além disso, o grupo proporciona a formação da comunidade e 

promove a sustentação e vitalidade necessárias para que ela permaneça viva e 

autoconsciente. 
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A identificação de uma estrutura bem constituída de Comunidade de Prática Virtual 

auxiliou na elucidação dos objetivos do estudo, uma vez que a identificação da comunidade 

se fazia necessário para compreensão da GC, de como a Inovação é criada e mediada entre 

os franqueados. Identificou-se no grupo dos franqueados a existência da Comunidade de 

Prática Virtual ativa, com forte presença relacional, com visibilidade e ritmo. A existência 

de criação de valor aos participantes – mesmo aos passivos – resulta no autodesenvolvimento 

dos membros e da própria comunidade. 

O primeiro objetivo específico buscou avaliar os conhecimentos tácito e explícito 

que são compartilhados na VCoP dos franqueados do CENAIC. Este objetivo foi atendido, 

tendo em vista que as postagens de mensagens dos franqueados continham fortes elementos 

que caracterizam os dois conhecimentos. Percebeu-se a ocorrência do compartilhamento do 

conhecimento explícito em forma de campanhas comerciais, em fotografias ou artes 

comerciais, em sugestões de otimização de processos organizacionais e na indicação para a 

terceirização de serviços. Já a ocorrência do conhecimento tácito acontece na forma de 

opiniões, intuições e palpites dos franqueados sobre o tema em debate. Percebemos que os 

conhecimentos tácitos estão fortemente carregados de experiências de vivências práticas das 

diversas realidades de cada franqueado.  

O segundo objetivo buscou estabelecer, a partir da constatação de intencionalidade 

na adoção da Inovação, os tipos de Inovação socializados entre os franqueados mediante a 

VCoP. Foram identificadas a socialização de inovações de natureza incremental e 

semirradical em produto/serviço, em processo organizacionais e de Marketing. As inovações 

incrementais de produto/serviço compartilhadas trataram de novos cursos em áreas que os 

franqueados já atuavam, exigindo pouco investimento, mas adequação de profissionais, 

apostila e estrutura física. Já as inovações incrementais de processo consistiram na 

terceirização de alguns setores ou serviços das empresas, como a cobrança e a 

comercialização. As inovações incrementais de marketing abordaram novos meios de 

divulgação, novas campanhas de comercialização, captação de leads na internet, ações de 

relações públicas com os públicos interno e externo.  

Em menor quantidade, foram identificados compartilhamentos de inovações de 

intensidade semirradical na VCoP que, posteriormente, foram adotadas pelos franqueados. 

A ocorrência foi percebida na implantação de cursos da área da beleza, de mecânica de motos 

e robótica, e exigiu dos franqueados altos investimentos em divulgação, estrutura e 
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capacitação profissional dos professores, estabelecendo uma ampliação do público alvo e 

possibilitando diferenciais competitivos importantes.  

O terceiro objetivo específico buscou avaliar o processo de criação do conhecimento 

no grupo de franqueados e estabeleceu as dimensões e os níveis decorrentes deste processo. 

O processo de criação do conhecimento na VCoP acontece nos níveis: (i) do indivíduo; (ii) 

da VCoP; e (iii) da organização franqueada; e resulta das interações ocorridas entre os 

conhecimentos tácito e explícito partilhados em cada um dos três níveis. O conhecimento 

perpassa quatro modos de conversão de conhecimento: (1) socialização: de tácito para tácito; 

(2) externalização: de tácito para explícito; (3) combinação: de explícito para explícito; e (4) 

internalização: de explícito para tácito; de forma cíclica.  

Neste processo, identificamos que os franqueados interativos é que afetam a 

dinâmica da VCoP, a qual afeta a empresa e o franqueado. É neste perfil de franqueado que 

se constata a presença da criação do conhecimento através do modelo de GC. Sua 

participação proporciona sinergia entre as empresas, motiva a participação de outros 

membros, criando e mediando o conhecimento e a Inovação na VCoP. Já os franqueados 

reativos recebem os resultados proporcionados na VCoP pelos franqueados interativos, 

afetando o indivíduo e a empresa, porém, não afetam a VCoP. É importante destacar que os 

posicionamentos dos franqueados na VCoP podem mudar de acordo com o interesse e a 

necessidade sobre o assunto contido na mensagem.  

Por fim, o quarto e último objetivo consistiu em relacionar os aspectos de criação do 

conhecimento às inovações implementadas pelos franqueados. A Inovação está no centro da 

criação do conhecimento da VCoP. Os franqueados criam e permanecem compartilhando 

seus conhecimentos, experiências e práticas na VCoP pela possibilidade de aquisição e troca 

de Inovação. Como indutora, a Inovação faz existir a VCoP, ao mesmo tempo que a VCoP 

proporciona a Gestão do Conhecimento, e esta sustenta o processo de criar, disseminar e 

assimilar continuamente novos conhecimentos explícitos e tácitos dos indivíduos, do grupo 

e das organizações e as transformações ocasionadas pela Inovação.  

A ocorrência da difusão da Inovação no grupo é proporcionada pela ferramenta 

WhatsApp, que ao substituir as outras formas de comunicação como Skype, telefone, e e-

mail, estabeleceu um espaço propício para o surgimento do contexto capacitante - ba. O 

espaço ba no WhatsApp se diferiu dos espaços físicos e mesmo de outros espaços virtuais 

anteriormente utilizados, decorrente das características proporcionadas pela ferramenta, 
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como a gratuidade, interatividade, o imediatismo, a possibilidade de compartilhamento e 

armazenamento de imagens, áudios, vídeos, conhecimentos e inovações.  

Contudo, a impessoalidade ocasionada pelo WhatsApp na VCoP limita certos 

aspectos do compartilhamento de práticas, conhecimentos e inovações que tiveram 

resultados negativos, ou de alguma forma, representaram perdas aos franqueados. Essas 

temáticas são tratadas fora do grupo, de forma direta entre os franqueados, e não 

proporcionam o diálogo e a reflexão pela VCoP. Assim, os demais estágios da criação do 

conhecimento são afetados, acarretando perda significativa para a criação e o 

compartilhamento do conhecimento e da Inovação. 

Em outro aspecto, considera-se a função da franqueadora de proporcionar o suporte 

necessário aos franqueados, repassando regularmente a Inovação para manutenção dos seus 

negócios, e assim, da própria franqueadora inclusive. No entanto, não foi possível evidenciar 

este fato a partir dos relatos colhidos, corroborando o entendimento de que o movimento de 

criação do grupo foi uma opção natural dos franqueados para obtenção da Inovação, se 

apoiando uns nos outros através da criação e manutenção da VCoP.  

A rede CENAIC não atua de forma sistêmica na Gestão do Conhecimento. Não foi 

possível perceber uma troca de conhecimento entre franqueados e franqueadora. É fato que 

o franqueador deve ter o controle do conhecimento da rede e a padronização é o resultado 

deste controle para esse tipo de modelo de negócio. Observamos uma substituição do papel 

da franqueadora pela VCoP para a obtenção do conhecimento e da Inovação. Desta forma, 

a franqueadora se torna detentora da marca e não detentora do conhecimento. Conclui-se que 

este processo de socialização do conhecimento e da Inovação entre franqueados é, em grande 

parte, resultado da falta de suporte da franqueadora nos últimos anos. Ainda, é um dos 

principais meios de obtenção da Inovação pelos franqueados em substituição à franqueadora.  

Mesmo com a autonomia que lhe é legitima, o franqueado deve seguir normas e 

padrões estabelecidos pela franqueadora. Fica evidente a falta de controle operacional, tático 

e estratégico da franqueadora na GC em relação aos franqueados. Talvez, ocorra de forma 

proposital. O fato é que a sobrevivência dos franqueados reside no quão empreendedor são 

seus dirigentes na busca de inovações sobre o seu negócio. É certo que a VCoP dos 

franqueados supre parte da lacuna da obtenção dos diferenciais competitivos que as mantem 

vivas. 

Por fim, o resultado de uma pesquisa da ABF – Associação Brasileira de Franquias - 

sobre Inovação em Franquias, realizada de 06 a 28 de novembro de 2017, com 198 redes, 
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que apontou – dentre outros resultados – que 74,6% dos franqueados pesquisados se apoiam 

em outros franqueados para a obtenção da Inovação (ABF, 2018b), legitima os resultados 

alcançados nessa pesquisa, que se apresenta um importante campo de estudo a ser 

desenvolvido. 

 

5.2 CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO 

 

O presente estudo contribuiu com aspectos práticos e teóricos em relação às temáticas 

abordadas. A contribuição teórica se alicerça no detalhamento do processo de criação e 

compartilhamento do conhecimento pelos franqueados através do WhatsApp em uma VCoP. 

Como contribuição prática, o estudo possibilitou analisar o potencial do uso das ferramentas 

de mídia social na obtenção informal da Inovação.  

A partir compreensão da importância do compartilhamento do conhecimento entre 

os franqueados por uma rede social – foco principal deste estudo – este trabalho se torna 

relevante a franqueadoras, a franqueados, à academia e ao mercado, elucidando a vitalidade 

deste canal na obtenção da Inovação e abre caminho para que seja melhor utilizado. Assim, 

as redes de Franquias, franqueados e profissionais ligados ao segmento podem desenvolver 

ações para o uso otimizado da ferramenta como um importante canal de obtenção de 

inovações entre as empresas e franqueados. 

Como resultado, a partir deste estudo, foi elaborado um relatório a ser apresentado e 

entregue aos franqueados do CENAIC (apêndice D), evidenciando os principais pontos 

analisados e as sugestões de aprimoramento para uso da ferramenta e o compartilhamento 

da Inovação. 

 

5.3 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

As limitações da pesquisa ocorreram – principalmente – com relação ao público-alvo 

analisado. Como o estudo contemplou os dirigentes das empresas franqueadas, tornou-se 

limitador por não contemplar a visão dos demais públicos envolvidos no processo, como a 

franqueadora e os colaboradores das empresas.  

Da mesma forma, torna-se importante considerar a visão das empresas franqueadoras 

neste processo de protagonismo de seus franqueados na criação de Inovação, uma vez que 

este fator corrói a geração de valor proporcionada pelo sistema de franchising aos 

franqueados.  
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5.4 OPORTUNIDADE DE ESTUDOS FUTUROS 

 

 

Este estudo pode fomentar pesquisas futuras acerca da GC em redes de Franquias do 

mesmo segmento, de outros segmentos, em Comunidades de Prática Virtuais formadas por 

franqueados. Outra oportunidade é a análise do papel das franqueadoras no processo de 

geração da Inovação da rede. Pode-se buscar estabelecer padrões de Inovação adotados em 

Franquias do mesmo segmento e comparar com os resultados ora alcançados. Pode-se 

analisar – ainda – como os colaboradores aplicam o conhecimento gerado na VCoP de 

franqueados. 

Por fim, a partir de uma pesquisa quantitativa, pode-se analisar se o processo de 

Inovação percebido na rede CENAIC é uma tendência de mercado em outras redes de 

Franquias ou apenas uma solução à inércia do franqueador seria outro campo a ser explorado. 

Ademais, verificar a problemática na perspectiva dos colaboradores, os quais – muitas vezes 

– operam a Gestão do Conhecimento, seria de grande valia e aprofundaria o estudo. Estudar 

VCoP’s formadas por franqueados de outros segmentos econômicos, analisando como elas 

atuam no processo de Gestão do Conhecimento e na geração da Inovação geraria uma 

importante contribuição ao setor de franchising. 
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APÊNDICE A 

ROTEIRO DA ENTREVISTA COM OS FRANQUEADOS DO CENAIC 

 

Prezado (a) Franqueado (a), 

 

Sou mestrando do curso de Mestrado Profissional em Administração da Universidade 

Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO, e esta pesquisa está sob a orientação do Professor 

Dr. Sandro Rautenberg e Co-orientação da Doutora Zoraide da Fonseca Costa. 

Sua contribuição é de extrema importância para o desenvolvimento da pesquisa, que 

tem como objetivo de verificar como a inovação é criada e compartilhada entre os 

franqueados da rede do Centro Nacional Integrado de Cursos – CENAIC. 

Comprometo-me a encaminhar, após o término do estudo, cópia com as conclusões 

para cada participante da pesquisa que assim desejarem. Ademais, reitero o compromisso de 

não identificar no trabalho o respondente desta entrevista, a fim de preservar seus dados 

específicos. 

Agradeço a colaboração, pois sua participação é fundamental para o 

desenvolvimento deste estudo. Coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos. 

 

Atenciosamente, 

Tiago Lucchese 

Tiagolucchese@yahoo.com.br 

[43] 99175.2602 

 

Data: _____/_____/________ 

Duração da gravação: _____________________________________________ 

 

A. PERFIL DO FRANQUEADO 

Nome da Franquia:________________________________________________ 

Tempo de atuação no mercado:______________________________________ 

Número de Funcionários: __________________________________________ 

 

2. DADOS DO ENTREVISTADO 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo na empresa:________________________________________________ 

Tempo de atuação na empresa: _____________________________________ 

 

3. QUESTÕES 

 
ÁREA QUESTÕES 

Gestão do 

Conhecimento 

e Comunidade 

de Prática 

Qual o objetivo deste grupo de WhatsApp?  

e) Quais os motivos o levaram a fazer parte do grupo de WhatsApp? 

f) Existia este contato com outros franqueados antes do WhatsApp? Como era? 

g) Por que você participa dele? 

Comunidade 

de Pratica e 

Gestão do 

Conhecimento 

Você acha importante participar desta comunidade no WhatsApp? 

a) Em que ela lhe ajuda no processo de tomada de decisão? 

b) Você lembra de algo que foi compartilhado e que você desconhecia? 

c) Qual a regularidade da sua participação? E dos outros integrantes? 



 

 

116 

 

d) Você tem alguma crítica a esse instrumento de compartilhamento? Qual a 

regularidade da sua participação? E dos outros integrantes? 

e) Você tem alguma crítica a esse instrumento de compartilhamento? 

inovação Me fale o que você entende sobre inovação? 

Você implementou produtos, processos e /ou serviços em sua unidade a partir de 

informações postadas no grupo? 

a) Quais foras as principais implementações? 

b) São intencionais as buscas por essas inovações? 

c) As inovações compartilhadas, geralmente representam mudanças significativas: 

( ) de produtos e serviços 

( ) nos métodos de produção e de distribuição 

( ) nos procedimentos organizacionais 

( ) nos métodos de marketing, design de produtos, promoção. 

d) Você considera que as inovações compartilhadas: 

( ) resultam em novos conhecimentos e tecnologias, na abertura de novos 

mercados e novos canais de distribuição; ou 

( ) buscam a melhorias em produtos, tecnologias e processos já existentes. 

e) Qual foi a última inovação repassada pela franqueadora? 

f) Faz quanto tempo? 

( ) até 1 ano 

( ) de 1 a 3 anos 

( ) Mais de três anos 

Gestão do 

Conhecimento 

O que você entende ser conhecimento? Me dê um exemplo? 

a) Você repassa aos colaboradores as informações obtidas? 

b) Você entende o conhecimento repassado por outras pessoas? 

Gestão do 

Conhecimento 

Existe conhecimento/domínio dos assuntos abordados no grupo por parte dos 

integrantes? 

a) Os assuntos são pertinentes a sua empresa? 

b) Existe proposições de fazer algo novo? 

c) Há interação dos membros sobre os assuntos tratados, ou apenas postagem e 

leitura? 

Comunidade 

de Prática 

Existe uma organização formal do grupo? Definição de cargo, tarefa? 

Gestão do 

Conhecimento 

e comunidade 

de prática 

Você socializa no grupo informações de sua unidade? 

a) Quais? 

b) Você tem experiências positivas com o que foi socializado por outros? 

Você tem exemplos de socialização que foram úteis em seu dia a dia? 

Comunidades 

de Prática 

Alguns integrantes sobressaem em conhecimento e participação que outros? 

a) Na sua opinião, qual seria o motivo? 

Gestão do 

Conhecimento  

Há assuntos abordados no grupo que você e os outros se envolveram mais?  

f) Qual foi o motivo?  

g) Existe uma interação entre os seus princípios, valores e objetivos aos princípios, 

valores e objetivos deles quando isso acontece?  

h) Existe uma reciprocidade de confiança neste momento? 

i) O WhatsApp pode ser um limitador para que isso aconteça 

j) Se fosse uma reunião pessoal, seria mais fácil isso acontecer? 

Comunidade 

de Prática e 

Gestão do 

Conhecimento 

Há membros do grupo que você não conhece pessoalmente? 

d) Isso é um fator limitante na acreditação das informações postadas? 

e) Se não existisse este grupo, como você faria para obter esses tipos de 

informações? 

f) O fator geográfico da distância entre os franqueados é limitante na troca de 

informações? 

Gestão do 

Conhecimento 

e inovação 

Quando um participante posta uma mudança ou uma melhoria por ele realizada em 

uma unidade, você se sente motivado para fazer o mesmo na sua? 

Comunidades 

de Prática e 

WhatsApp 

Em quais aspectos o WhatsApp facilita a interação entre você e os membros do grupo? 

a) Há alguma limitação ocasionada por parte da ferramenta?  

b) O WhatsApp auxiliou na criação do grupo? 
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Gestão do 

Conhecimento 

e Comunidade 

de Prática 

Participar do grupo aumentou sua relação com os outros franqueados? 

1. Como era antes do grupo? 

2. A Franquia participa? Como? 
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APÊNDICE B 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE – UNICENTRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – PROPESP 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA - COMEP 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

  

 

Prezado(a) Franqueado(a) CENAIC,  

 

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa Comunidade de Prática Virtual como 

instrumento de gestão de conhecimento para inovação: um estudo de caso no segmento de 

Franquias de ensino, sob a responsabilidade de Tiago Lucchese, que irá investigar Como a 

inovação é criada e compartilhada entre os franqueados da rede do centro nacional integrado 

de cursos – CENAIC.  

  

1. PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA: Ao participar desta pesquisa você auxiliará a 

esclarecer como a troca de mensagens pelo WhatsApp auxilia no processo de criação e 

compartilhamento do conhecimento e da inovação entre os franqueados. Será realizada uma 

entrevista com os franqueados com perguntas sobre esta temática. Ainda, realizaremos a 

análise das postagens realizadas nos grupos de WhatsApp de forma escritas, faladas, 

documentos, figuras, áudios e vídeos com o intuito único de identificar elementos inovativo 

compartilhados.  

Lembramos que a sua participação é voluntária, você tem a liberdade de não querer 

participar, e pode desistir, em qualquer momento, mesmo após ter iniciado o(a) os(as) 

entrevista sem nenhum prejuízo para você.  

 

2. RISCOS E DESCONFORTOS: O(s) procedimento(s) utilizado(s) de entrevista e análise 

das postagens do WhatsApp poderá(ão) trazer algum desconforto como identificar algumas 

postagens de cunho estratégico as empresas participantes. O tipo de procedimento apresenta 

um risco mínimo que será reduzido pela(o) autor através de textos genéricos, a não citação 

do nome e localidade do franqueado. Não serão considerados postagens genéricas e fogem 

do objetivo central do trabalho.  

 

3. BENEFÍCIOS: Os benefícios esperados com o estudo são no sentido de identificar um 

meio de comunicação em que propaga o conhecimento e a inovação, de baixo ou nenhum 

custo e que poderá servir de exemplo a outras organizações. Ainda, identificado o benefício, 

o estudo poderá servir de base a outros estudos que possam trazer benefícios diretos e 

indiretos aos empresários brasileiros.  

 

4. FORMAS DE ASSISTÊNCIA: Se você precisar de alguma orientação por se sentir 

prejudicado por causa da pesquisa, pedimos que contate o comitê de ética da universidade, 

na pessoa do coordenador, Sr. Gonzalo Ogliari Dal Forno, no telefone: (42) 3629-8177, 

Unicentro – Universidade estadual do Centro Oeste. 
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5. CONFIDENCIALIDADE: Todas as informações que o(a) Sr.(a) nos fornecer ou que 

sejam conseguidas por meio de entrevistas, documentos, fotos e etc. serão utilizadas somente 

para esta pesquisa. Seus (Suas) respostas ficarão em segredo e o seu nome não aparecerá em 

lugar nenhum dos(as) materiais de pesquisa, nem quando os resultados forem apresentados.  

  

6. ESCLARECIMENTOS: Se tiver alguma dúvida a respeito da pesquisa e/ou dos métodos 

utilizados na mesma, pode procurar a qualquer momento o pesquisador responsável.  

  

Nome do pesquisador responsável: Tiago Lucchese 

Endereço: Av. Canadá, 678 Cambé – paraná. 

Telefone para contato: 43.991752602 

Horário de atendimento: das 8h00 às 22h00 

 

Comitê de Ética em Pesquisa da UNICENTRO – COMEP 

Universidade Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO, Campus CEDETEG 

 

Endereço: Rua Simeão Camargo Varela de Sá, 03 – Vila Carli  

CEP: 85040-080 – Guarapuava – PR  

Bloco de Departamentos da Área da Saúde  

Telefone: (42) 3629-8177 

 

7. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS: Caso o(a) Sr.(a) aceite participar da pesquisa, 

não receberá nenhuma compensação financeira.  

  

8. CONCORDÂNCIA NA PARTICIPAÇÃO: Se o(a) Sr.(a) estiver de acordo em 

participar deverá preencher e assinar o Termo de Consentimento Pós-esclarecido que se 

segue, e receberá uma cópia deste Termo.  

 

 

O sujeito de pesquisa ou seu representante legal, quando for o caso, deverá rubricar 

todas as folhas do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE – assinando na 

última página do referido Termo. 

 

O pesquisador responsável deverá, da mesma forma, rubricar todas as folhas do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE – assinando na última página do referido 

Termo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

120 

 

CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO 

 

 

Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o 

Sr.(a)_________________________________________________________, portador(a) 

da cédula de identidade__________________________, declara que, após leitura minuciosa 

do TCLE, teve oportunidade de fazer perguntas, esclarecer dúvidas que foram devidamente 

explicadas pelos pesquisadores, ciente dos serviços e procedimentos aos quais será 

submetido e, não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e explicado, firma seu 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO em participar voluntariamente desta 

pesquisa.  

E, por estar de acordo, assina o presente termo. 

 

_____________________, _______ de ________________ de _____. 

 

 

 

       ______________________________ 

        Assinatura do participante 

 

 

 

 

 _______________________________ 

        Assinatura dos Pesquisadores 
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APÊNDICE C 

 

DIÁRIO DE CAMPO 

 

Fonte: Adaptado de Flick (2009) 

  

Local e Data:  

Duração:  

Dados do entrevistado  

Nome:  

Sexo: ( ) Feminino ( ) Masculino  

Idade:  

Tempo de trabalho:  

Campo de trabalho:  

Peculiaridades ocorridas na entrevista  
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APÊNDICE D 

 

RELATÓRIO DE RESULTADO DA PESQUISA “COMUNIDADE DE PRÁTICA 

VIRTUAL COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO DE CONHECIMENTO PARA 

INOVAÇÃO: UM ESTUDO DE CASO NO SEGMENTO DE FRANQUIAS DE 

ENSINO” AOS FRANQUEADOS 

 

Guarapuava/2020 

 

Este relatório foi elaborado a partir dos resultados obtidos na pesquisa intitulada 

“Comunidade de prática virtual como instrumento de Gestão de Conhecimento para 

inovação: um estudo de caso no segmento de franquias de ensino” realizada entre os anos 

de 2019/2020 para a obtenção do titulo de mestre em administração pela universidade 

UNICENTRO – Universidade estadual do centro Oeste/PR, e objetiva apresentar aos 

franqueados do CENAIC os principais pontos analisados e sugestões de aprimoramento que 

proporcionem a criação e compartilhamento da inovação entre os franqueados. 

A pesquisa verificou que o grupo de franqueados do CENAIC no WhatsApp forma 

uma Comunidade de Prática Virtual – VCoP, que proporcionando a ocorrência da Gestão do 

Conhecimento através da criação e do compartilhamento do conhecimento e da Inovação 

entre os participantes, causa uma sinergia entre as empresas, motivando a participação de 

outros membros, criando e mediando o conhecimento e a Inovação na VCoP.  

Identificou-se na VCoP a presença de franqueados interativos e reativos. Os 

franqueados interativos se caracterizam por postar e interagir na VCoP, afetando a dinâmica 

da VCoP, da empresa e do franqueado. É neste perfil de franqueado que se constata a 

presença da criação do conhecimento através do modelo de Gestão do Conhecimento (GC). 

Sua participação proporciona sinergia entre as empresas, motiva a participação de outros 

membros, criando e mediando o conhecimento e a Inovação na VCoP. Já os franqueados 

reativos, que não postam mas acompanham as mensagens, recebem os resultados 

proporcionados na VCoP pelos franqueados interativos, afetando o indivíduo e a empresa, 

porém, não afetam a VCoP (não proporcionam a construção do conhecimento).  

Em outro aspecto, foi percebido que a impessoalidade ocasionada pelo WhatsApp na 

VCoP limita certos aspectos do compartilhamento de práticas, conhecimentos e inovações 

que tiveram resultados negativos, ou de alguma forma, representaram perdas aos 

franqueados.  
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Ademais, se pode perceber compartilhamentos de Inovações de produto/serviço, de 

processo organizacionais e de Marketing na VCoP. Ressalta-se que estes compartilhamentos 

formam o alicerce da comunidade e estabelecem a Inovação e o conhecimento como mola 

propulsora do compartilhamento de novos conhecimentos e inovações.  

Se considera a função da franqueadora de proporcionar o suporte necessário aos 

franqueados, repassando regularmente a Inovação para manutenção dos seus negócios, e 

assim, da própria franqueadora inclusive. No entanto, não foi possível evidenciar este fato a 

partir dos relatos colhidos, corroborando o entendimento de que o movimento de criação do 

grupo foi uma opção natural dos franqueados para obtenção da inovação, se apoiando uns 

nos outros através da criação e manutenção da VCoP.  

Considerando as teorias e os resultados obtidos no estudo, sugerimos alguns pontos 

que podem aprimorar o uso da ferramenta WhatsApp na obtenção de conhecimento e 

inovações pelos franqueados: 

 

a. Incentivar que os franqueados postem mensagens contendo informações 

relevantes sobre inovações implementadas; 

b. Motivar postagens regulares de ações, práticas, conquistas, dados, 

informações, conhecimentos e inovações; 

c. Incentivar o compartilhamento de informações negativas ou que não geraram 

resultados, pois são igualmente importantes ao processo de construção do 

conhecimento; 

d. Identificar os franqueados ativos e dar-lhes sustentação para que suportem o 

andamento do grupo; 

e. Realizar reuniões virtuais com todos os franqueados, de modo a dirimir 

quaisquer fatores restritivos de compartilhamento de informações, 

diminuindo a impessoalidade ocasionada pela ferramenta; 

f. Proporcionar e valorizar a discussão no grupo, de modo a construir 

coletivamente o conhecimento e a inovação; 

 

Apresentados os resultados gerais e os pontos sugeridos para otimização da 

ferramenta, concluímos este relatório.  Agradecemos a atenção dispensada e colocamo-nos 

a disposição caso houver dúvidas ou sugestões acerca do trabalho exposto. 

 

 

Tiago Lucchese 

Mestrando em Administração 
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