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RESUMO 

 
Gerenciar o conhecimento existente nas organizações é crucial para que se mantenham competitivas no 
mercado. Existem ambientes que propiciam o uso da gestão do conhecimento, denominados habitats de 
inovação. O foco deste estudo são as incubadoras de empresas, importantes habitats de inovação que 
oferecem suporte às empresas por meio de um ambiente que favorece a inovação. Nesse sentido, o 
objetivo geral deste estudo é analisar a produção acadêmica internacional que relaciona a gestão do 
conhecimento e incubadoras de empresas. A pesquisa configura-se como pesquisa descritiva e qualitativa. 
Quanto aos procedimentos técnicos, classifica-se como bibliográfica. A coleta de dados foi realizada na 
base de dados Dimensions, utilizando os termos “business incubator” e “knowledge management”. Os 
resultados revelaram a carência de estudos que relacionam gestão do conhecimento e incubadoras de 
empresas, sugerindo assim novas pesquisas com essa temática. 
 
Palavras-chave: Gestão do conhecimento, incubadoras de empresas, habitats de inovação. 

 
1 INTRODUÇÃO 
 

O conhecimento é considerado por diversos autores como fonte de vantagem 
competitiva para as organizações e desse modo, gerenciá-lo se torna fundamental para 
as empresas que desejam se manter no mercado. Nesse sentido, Dalkir (2005) 
argumenta que a Gestão do Conhecimento (GC) é uma importante abordagem para 
garantir o uso do conhecimento.  

A GC pode ser definida como a “[...] capacidade que a empresa tem de criar 
conhecimento, disseminá-lo na organização e incorporá-lo a produtos, serviços e 
sistemas” (NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p. 12). Bukowitz e Williams (2002) definem GC 
como um processo organizacional em que a empresa utiliza o conhecimento, 
incorporando-o em produtos e serviços, para gerar riqueza. 

O conhecimento possui algumas características peculiares, tais como: a 
capacidade de utilizar o conhecimento é escassa, apesar da quantidade de conhecimento 
ser grande; seu uso não o consome; compartilhar o conhecimento não resulta em perca; 
grande parte do conhecimento organizacional “sai pela porta” ao final do dia (DALKIR, 
2011). Nesse sentido, é preciso que organizações saibam utilizar o conhecimento, uma 
vez que proporcionar um ambiente favorável para a partilha do conhecimento possibilita 
desenvolver vantagens competitivas duradouras por meio da inovação em produtos e 
serviços. 

Existem ambientes favoráveis à inovação, denominados de habitats de inovação. 
Nascimento e Labiak (2011) definem esses habitats como locais que proporcionam o 
empreendedorismo organizacional, desde a ideia até a consolidação. Dentre os habitats 
de inovação destacam-se as incubadoras de empresas. A Associação Nacional de 
Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec) define incubadoras de 
empresas como ambientes que têm como objetivo dar suporte aos empreendedores, 
possibilitando o desenvolvimento de ideias inovadoras por meio de suporte gerencial 
(ANPROTEC, 2019). 
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Diante da importância das incubadoras de empresas e da GC para o apoio à 
inovação organizacional, esse estudo tem como objetivo analisar a produção acadêmica 
internacional que relacione GC e incubadoras de empresas no intervalo temporal de 2015 
a 2019. 
 
2 METODOLOGIA 

 
A presente pesquisa configura-se como pesquisa descritiva e qualitativa. Quanto 

aos procedimentos técnicos, classifica-se como bibliográfica, realizada partir de uma 
revisão da literatura efetuada a partir de artigos publicados em bases de dados, no intuito 
de conhecer o estado da arte da GC no contexto das incubadoras de empresas. 

Para realizar a pesquisa utilizou-se a base de dados Dimensions, empregando as 
palavras chaves “business incubator” e “knowledge management”. A busca foi efetuada 
em maio de 2019 e resultou em 281 artigos, sendo que dois estavam duplicados, 
permanecendo assim 279 publicações para o processo de filtragem. 

O processo de filtragem dos trabalhos ocorreu em três etapas, sendo elas: leitura 
do título, leitura do resumo e palavras-chave e leitura completa. Após a leitura do título 
dos 279 artigos, 244 foram descartados por não apresentar, no título, os termos GC e 
incubadoras, restando assim 37 publicações. Na segunda etapa, de leitura do resumo, 
verificou-se que dois artigos estavam indisponíveis e desse modo, foram considerados 35 
para essa etapa. Assim, após a leitura do resumo, foram selecionados 17 artigos para a 
etapa seguinte, ou seja, leitura completa. Por fim, após a leitura completa dessas 
publicações, oito foram escolhidos para este estudo.  
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
  

Nesta seção apresenta-se um breve panorama das publicações que tratam da GC 
e incubadoras de empresas, selecionadas para esta pesquisa. 

Isabel Diez-Vial e Marta Fernandez Olmos (Espanha, 2015), no trabalho intitulado 
“Knowledge Spillovers in Science and Technology Parks: How can firms benefit most?”, 
procuraram compreender a importância de parques de ciência e tecnologia como locais 
de fomento à troca de conhecimento local e inovação através da percentagem de vendas 
de novos produtos das empresas. Para tanto, as autoras efetuaram uma pesquisa no 
banco de dados espanhol Painel de Inovação Tecnológica (PITEC). Os resultados 
demonstraram que empresas com acordos de cooperação com universidades e 
instituições de pesquisas se beneficiam mais do parque tecnológico. Além disso, 
concluíram também que a inovação é maior quando as empresas que investem em 
pesquisa e desenvolvimento compartilham seu conhecimento em bases recíprocas com 
outras empresas que também investem em pesquisa e desenvolvimento. 

Yongkang Jiang e Qiang Mei (China, 2016), no trabalho “Empirical Research on 
Impact of Social Capital of Scientific and Technological Intermediary on Knowledge 
Transfer -Taking the Science and Technology Park of Nanjing University as an example”, 
analisaram as diferenças entre capital social de inovação científica e tecnológica e capital 
social do governo, faculdades e universidades, empresas e diferentes sujeitos de 
inovação do conhecimento, através da investigação aberta. Utilizaram como técnica uma 
pesquisa empírica. Os resultados demonstraram que as relações de rede na dimensão 
estrutural do capital social científico e tecnológico são próximas, fazendo uma ligação do 
capital social à rede. Além disso, observaram que a rede tem melhor conectividade em 
faculdades e universidades, instituições de investigação científica e incubadoras e pior 
nas empresas. 

Are Branstad e Alf Steinar Saetre (Noruega, 2016) conduziram o estudo de caso 
único denominado “Venture Creation and Award-Winning Technology through Co-
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produced Incubation”, para analisar o processo de desenvolvimento de uma empresa 
durante quatro anos de incubação. Por meio de entrevistas semiestruturadas, os autores 
concluíram que a incubadora estudada forneceu serviços baseados em conhecimento, 
mostrando a necessidade dos empreendedores serem proativos e receptivos ao 
aconselhamento. 

Zhenhua Li e Fuwei Li (China, 2017) realizaram uma pesquisa teórica nomeada de 
“Impact of Incubated Enterprises’ Cognitive Social Capital on Innovation Performance in 
Incubation Network: Acting through Intangible Resources Acquisition”, com o objetivo de 
construir e analisar a maneira como as empresas obtém capital social cognitivo através da 
incorporação de rede. Os principais resultados alertam que as empresas incubadas 
precisam fortalecer o acúmulo de conhecimento através da rede de incubação e aumentar 
os esforços para melhorar a cognição, aquisição e utilização de recursos intangíveis. 

Gustavo Dalmarco, Alisson Eduardo, Marcelo Trevisan e Janaina Mortari Schiavin 
(Brasil, 2017), na pesquisa denominada “The Use of Knowledge Management Practices 
by Brazilian Startup Companies” estudaram as práticas de GC usadas para superar 
fatores críticos do desenvolvimento de startups no Brasil. Os resultados demonstraram 
que as principais práticas de GC utilizadas para superar dificuldades nas startups estão 
relacionadas ao conhecimento interno da empresa. 

Mario Oscar Steffen, Mirian Oliveira e Andrea Raymundo Balle (Brasil, 2017) 
conduziram uma pesquisa quantitativa intitulada “Knowledge Sharing among Companies 
in a Science and Technology Park”, cujo objetivo foi analisar a partilha de conhecimentos 
entre as empresas em um Parque de Ciência e Tecnologia. Os autores concluíram que as 
empresas compartilham principalmente o conhecimento gerencial com outras empresas, 
de todos os tamanhos, de diferentes áreas de negócio, e tendem a compartilhar com as 
empresas residentes e não com as incubadas, sendo que o e-mail é a ferramenta mais 
utilizada para compartilhar o conhecimento. 

Davide Di Fatta, Francesco Caputo e Gandolfo Dominici (Itália, 2018), na pesquisa 
denominada “A Relational View of Start-up Firms Inside an Incubator: The case of the 
Arca Consortium” analisaram as relações entre empresas incubadas na incubadora Arca, 
localizada no campus da Universidade de Palermo. O estudo foi realizado por meio de 
entrevistas, visando investigar as percepções e opiniões dos fundadores de cada 
empresa. Os autores concluíram que 32% dos relacionamentos dentro das incubadoras 
apoiam o surgimento de parceria em curto prazo e 18% o surgimento de estratégias de 
colaboração. 

Por fim, o estudo de Maria Gabriela Miranda e Renata Borges (Brasil, 2018) 
intitulado “Technology-based Business Incubators: An exploratory analysis of intra-
organizational social networks” buscou compreender como as redes sociais orientadas 
para a inovação, criadas dentro das incubadoras tecnológicas, são moldadas. O estudo 
de casos múltiplos ocorreu em cinco incubadoras tecnológicas ligadas a diferentes 
universidades do Estado de Minas Gerais e demonstrou que embora a comunicação nas 
incubadoras não siga a hierarquia formal, a interação entre os membros de equipe é rara. 
Os trabalhadores ficam ocupados com suas tarefas, que têm pouca oportunidade para a 
troca de informação e conhecimento. 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Apesar da importância da GC no contexto organizacional para a obtenção de 
vantagens competitivas, com base nos resultados obtidos com a realização desta 
pesquisa pode-se inferir que estudos que tratam da GC no âmbito das incubadoras de 
empresas são recentes e escassos, indicando assim a necessidade de novos estudos 
nessa temática.  
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A respeito dos métodos empregados pelos autores que publicaram recentemente 
sobre o assunto, nota-se que diversas são as abordagens e técnicas de pesquisa, tal 
como estudos de casos, pesquisas empíricas e pesquisas em bancos de dados.  

A exclusividade de uso da base de dados Dimensions pode ser apresentada tanto 
como uma limitação de alcance quanto como um indicativo de possibilidades de 
ampliação deste estudo. Assim, como sugestões para pesquisas futuras, sugere-se a 
realização de pesquisas em outras bases de dados, a exemplo da Scopus, Web of 
Science, Emerald, já que se trata de um tema recente e ainda em construção. 
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