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Sessão 10

Novos Arranjos Organizacionais: Competitividade/Cooperação
GESTÃO DE CONHECIMENTO E INTELIGÊNCIA ESTRATÉGICA NO UNIVERSO DAS
REDES INTERORGANIZACIONAIS. Paulo Roberto Blumentritt Filho, Gilberto Antônio Faggion
(orient.) (Centro de ciências econômicas, UNISINOS).
A pesquisa tem como principal objetivo analisar as inter-relações entre os atores, do cluster calçadista do Vale dos
Sinos/RS, na efetivação de redes de cooperação inter-organizacionais que possibilitem o subsídio de atividades de
inteligência estratégica e geração de conhecimento junto as Pequenas e Médias Empresas (PMEs). Ao alcançar esse
objetivo, acredita-se estar promovendo uma efetiva contribuição para um melhor entendimento do funcionamento do
cluster calçadista, sob uma perspectiva de análise até então não estudada. Assim, essa pesquisa terá como finalidade
complementar outras que estão sendo realizadas, com a finalidade de tornar o cluster mais competititivo,
promovendo, desta forma, maior desenvolvimento para toda a Região. A realização da pesquisa será conduzida à luz
de três aportes teóricos: a) teorias sobre inteligência estratégica (Lesca, 1996), para compreender como ocorre o
monitoramento informacional pelas PMEs; b) teoria da geração e gestão do conhecimento (Davenport & Prusak,
1998; Nonaka e Takeuchi, 1997), para entender como ocorre a transformação de informações externas e internas em
relevantes conhecimentos junto as PMEs; c) teorias de redes de cooperação inter-organizacional (Castells, 1999), a
fim de analisar como as inter-relações entre os atores de uma rede inter-organizacional podem subsidiar as atividades
de inteligência estratégica e geração de conhecimento. Acredita-se, também, que este tema é de fundamental
relevância dentro das estratégias do Centro de Ciências Econômicas, rumo a novas linhas de pesquisa junto aos
programas de pós-graduação e visando a sua consolidação como centro de excelência em gestão. Já no decorrer da
realização da presente pesquisa projeta-se a criação de um grupo de estudos, incluindo vários professores da
Universidade, com o objetivo de aprofundar os debates, discussões, reflexões e aplicações da temática proposta.
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