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Resumo 

Com esta investigação pretendeu-se conhecer as consequências da gestão estratégica do 

conhecimento na inovação, internacionalização e desempenho das organizações. O 

conhecimento que as organizações detêm, através dos seus colaboradores, é muitas vezes 

ignorado e até desconhecido e as organizações não sabem que este necessita de ser gerido, 

nem, tão pouco, que este pode ter impactos positivos na sua inovação e desempenho. Por 

sua vez, a inovação, mostra alguns impactos ao nível do desempenho organizacional e da 

internacionalização.  

O estudo contou com empresas, unicamente, do setor do calçado, dado este ser um dos 

setores mais relevantes e promissores da economia portuguesa. Este estudo empírico 

realizou-se em 34 empresas, maioritariamente PME’s. Foram apenas estudadas empresas 

portuguesas.  

As hipóteses testadas pretendiam mostrar que as duas estratégias de gestão do 

conhecimento (codificação e personalização) têm impactos, diretos e indiretos, na 

inovação e no desempenho organizacional, os impactos da inovação na 

internacionalização e, por fim, da internacionalização no desempenho organizacional. 

Foi possível verificar uma a relação positiva entre a gestão do conhecimento e a inovação, 

entre a inovação e a internacionalização, assim como entre a inovação e o desempenho 

organizacional. A confirmação destas relações positivas pode mostrar às empresas que 

devem passar a gerir estrategicamente alguns dos instrumentos que possuem.  

 

Palavras-Chave: Gestão do conhecimento, inovação, internacionalização, desempenho 

organizacional, setor calçado. 

 

Abstract 

With this research we intend to assess the consequences of strategic knowledge 

management in innovation, internationalization and performance of organizations. The 

knowledge that organizations holds, through his employees, is often ignored and even 

unknown, and organizations do not know that this needs to be managed, neither, that this 
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can have a positive impact on innovation and performance. On the other hand, innovation, 

shows some impacts on organizational performance and internationalization. 

The study included companies solely in the shoe industry, as this is one of the most 

important and promising sector of the Portuguese economy. This empirical study has 34 

companies, mainly SMEs. Will only be studied Portuguese companies. 

The hypotheses tested intended to show that the two knowledge management strategies 

(coding and personalization) have impacts, direct and indirect, on innovation and 

organizational performance, the impact of innovation in internationalization and, finally, 

the internationalization organizational performance. 

Was possible to observe a positive relationship between knowledge management and 

innovation, between innovation and internationalization, as well as between innovation 

and organizational performance. Confirmation of these positive relationships can show 

the companies that should manage strategically some of the instruments that have. 
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PARTE I 

I.1. Introdução 

O conhecimento tem assumido uma maior importância ao nível organizacional, dado que 

pode torna-se numa das maiores vantagens competitivas de uma empresa. A gestão do 

conhecimento começa, então, a ser pensada como uma estratégia organizacional, “é 

amplamente reconhecido que o conhecimento é um recurso estratégico essencial para que 

uma empresa possa reter vantagem competitiva sustentável” (Choi, Poon & Davis, 2008, 

p. 235). 

Skyrme (2001, p. 297), define a gestão do conhecimento como “a gestão explícita e 

sistemática do conhecimento vital – e os seus processos associados de criação, 

organização, difusão, utilização e exploração”.  

A gestão do conhecimento pressupõe uma enfase no capital humano da empresa, tal como 

é defendido por Ponchirolli e Fialho (2005, p. 131), “uma empresa que não aprende não 

valoriza o seu capital humano”. 

É possível verificar, através da literatura existente, que a utilização deste bem intangível 

aumenta a produtividade e competitividade de uma empresa (Ponchirolli & Fialho, 2005; 

Chen & Fong, 2012; Nicolás & Cerdán, 2011). “A literatura de gestão estratégica entende 

o conhecimento como um recurso estratégico que constituí um importante determinante 

da vantagem competitiva das empresas” (Grant, 1996; Spender, 1996). No entanto, ainda 

é necessário perceber de que forma é que diferentes estratégias de gestão do conhecimento 

afetam o desempenho organizacional, “um número relativamente pequeno de estudos tem 

abordado a relação entre estratégias de gestão do conhecimento e desempenho 

organizacional, devido à dificuldade em medir e quantificar o valor do conhecimento” 

(Choi, Poon & Davis, 2008, p. 237). 

Para que seja possível criar vantagem competitiva, através da gestão do conhecimento, é 

necessário que o conhecimento seja gerido de forma estratégica. Segundo Ponchirolli e 

Fialho (2005), para que uma empresa utilize como estratégia a gestão do conhecimento, 

é necessário criar sinergia entre três dimensões organizacionais: (1) infra-estrutura, que é 

responsável pela criação de um ambiente propício à gestão do conhecimento, implicando 

variáveis como a estrutura e cultura organizacional; (2) tecnologia, isto é, devem ser 
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utilizadas ferramentas que suportem a atividade de gestão do conhecimento; e (3) pessoas. 

Os indivíduos devem ser incentivados pela empresa a procurar aumentar os seus 

conhecimentos e partilhá-los. 

Escolher o tipo de conhecimento que é necessitário transmitir à empresa pode tornar-se 

num desafio, uma vez que este pode dividir-se em conhecimento explícito e conhecimento 

tácito como é apontado por diversos autores (Ponchirolli & Fialho, 2005; Nicolás & 

Cerdán, 2011; Williams, 2012; Chen & Fong, 2012). Ponchirolli e Fialho (2005) explicam 

que o conhecimento explícito é mais fácil de transmitir. Por sua vez o conhecimento tácito 

não é tão fácil de entender, transmitir e transferir (Schein, 2004; De Long & Fahey, 2000), 

tornando-se mais compexa a sua transmissão. O conhecimento tácito exige contato 

pessoal, uma vez que, envolve experiência, preparação e intuição (Ponchirolli & Fialho, 

2005). Existem autores que defendem que o conhecimento tácito é aquele que mais 

contribui para a vantagem competitiva de uma empresa (Spender, 1996), por sua vez Choi 

and Lee (2003) mostram que utilizar os dois tipos de conhecimento resulta num maior 

desempenho organizacional. 

Hansen, Nohria e Tierney (1999), através da distinção entre os dois tipos de conhecimento 

referidos anteriormente e ao uso de tecnologias de informação, distinguem dois tipos de 

gestão do conhecimento: personalização e codificação do conhecimento. A estratégia de 

personalização centraliza-se no diálogo entre indivíduos, enquanto que, na estratégia de 

codificação, o conhecimento é extraído da pessoa que o desenvolveu, sendo reutilizado 

para diversos fins (Hansen, Nohria & Tierney, 1999). 

Um dos grandes interesses das organizações na gestão do conhecimento, advém do facto 

de estas esperarem que exista um aumento da criatividade e inovação, resultando em 

benefícios para a empresa (Darroch, 2005; Moffett, McAdam & Parkinson, 2002). “De 

facto, o conhecimento contribuí para a produção de pensamentos criativos de forma a 

gerar inovação” (Borghini, 2005). Darroch (2005) tem evidências empíricas de que 

organizações com capacidades em gestão do conhecimento são mais suscetíveis de serem 

inovadoras.  

 

Para se manterem mais competitivas, num mercado em constante mudança, as 

organizações precisam, também, de adotar processos produtivos inovadores. Uma 
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empresa inovadora consegue mais facilmente ganhar poder de mercado e entrar em novos 

mercados.  

Borghini (2005) aborda o conceito de inovação como a implementação de ideias, com 

sucesso. Michael Vance, citado por Sarkar (2010), assevera: “em termos muito simples, 

inovar significa ter uma ideia nova ou, por vezes, aplicar as ideias de outros com eficácia 

e, é claro, de forma original”.  

Schumpeter, considerado o “pai” da inovação na economia, considerou a inovação como 

o quarto fator de produção, uma vez que, esta está, permanentemente, a moldar a 

economia. “A introdução de um novo produto (ou uma melhoria na qualidade de um 

produto já existente); a introdução de um novo método de produção (inovação no 

processo); a abertura de um novo mercado (em particular um novo mercado para 

exportação); uma nova fonte de fornecimento de matérias-primas ou de bens semi- 

manufacturados; uma nova forma de empresa industrial” é uma das definições que 

Schumpeter aponta para o conceito de inovação (Schumpeter, 1934, p. 66). Na verdade 

existem diversas definições de inovação na literatura mas, a maioria, compartilha a ideia 

de que a inovação implica a adoção de uma nova ideia ou comportamento (Jiménez & 

Valle, 2011, p. 408). Porém a inovação não é apenas a introdução de um novo processo 

de produção ou produto, pode também ser o melhoramento de um processo de produção 

já existente ou de um produto já existente.  

As inovações podem ser classificadas em vários tipos, Sarkar (2010) apresenta uma 

tipologia normalmente aceite de formas de inovação (Schumpeteriana), que enumera 

cinco tipos de inovação: inovação do produto que consiste na introdução, no mercado, de 

novos ou melhorados, produtos ou serviços; inovação processo, traduz- se num processo 

de produção novo ou intensamente melhorado; inovação organizacional que requer a 

aplicação de uma nova estrutura organizacional; inovação na gestão que visa novas 

práticas de gestão; e inovação no marketing, utilização de novos métodos de marketing.  

Sarkar (2010) aponta três divisões de inovação, identificados por Garcia e Calantone 

(2002): a inovação radical, a inovação incremental e as realmente novas inovações. Uma 

inovação radical é aquela que origina algo completamente novo e as inovações 

incrementais são algumas melhorias que são realizadas nos produtos ou processos, de 

forma a reforçar o poder de mercado. Podemos acrescentar ainda a inovação disruptiva 
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que pode ser feita através da criação de um novo conjunto de atributos para um 

determinado produto, que permitam uma melhor utilização deste.  

Para se adaptarem às constantes mudanças do ambiente as empresas têm de ser capazes 

de lidar rapidamente com as mudanças. Jiménez e Valle (2011) argumentam que as 

empresas inovadoras conseguem, mais rapidamente, responder aos desafios do mercado, 

explorando novos produtos e oportunidades de mercado (Brown & Eisenhard, 1995; 

Miles & Snow, 1978).  

A inovação incorpora alguns riscos, dado ser uma atividade cara e arriscada. Pode ter 

efeitos positivos ao nível da performance, no entanto, também pode aumentar a exposição 

ao risco, pode levar a um aumento dos custos e pode levar à insatisfação dos funcionários 

(Jiménez & Valle, 2011, p. 409). Por sua vez a inovação aliada à internacionalização pode 

ser um grande responsável pelo crescimento das organizações, tal como é apontado por 

alguns estudiosos (Ansoff, 1957; Onetti, Zucchella, Jones & McDougall, 2010; Vernon, 

1966), levando Yu e Si (2012, p. 524) a afirmar que os processos de inovação e 

internacionalização das organizações são susceptíveis de serem fatores-chave para o 

desempenho das mesmas. “Alguns estudiosos indicaram que as inovações de produto e 

processo beneficiam as empresas, não só com a melhoria da competitividade em casa, 

mas também com oportunidades adicionais presentes nos mercados internacionais (e.g., 

Eriksson, Johanson, Majkard, & Sharma, 1997)” (Yu & Si, 2012, p. 526). 

Diversos autores investigaram também a relação entre inovação e o desempenho 

financeiro das organizações (Brito, Brito & Morganti, 2009; e.g., Carlsson, 1994; Dosi, 

1990; Isenhardt; Schoonhoven, 1990; Freeman, 1990, 1994; Utterback, 1971; Hinloopen, 

2003; Walker et al., 2002; Klomp; Leeuwen, 2001; Li; Atuahene-Gima, 2001; 

Gopalakrishnan, 2000; Koschatzky, 1999; Motohashi,1998; Pacelli et al., 1998; 

Evangelista et al., 1998; Chaney; Devinney, 1992; Chaney et al., 1991; Zahra, 1989; 

Damanpour et al., 1989). Cho e Pucik (2005) encontraram uma relação direta entre a 

inovação e o crescimento, mas indirecta com a lucratividade. 

O desempenho organizacional é um conceito multidimensional que considera a posição 

da empresa em relação aos seus concorrentes (Nicolás & Cerdán, 2011, p. 504), referindo-

se aos resultados alcançados por uma empresa num determinado período (Fernandes, 

Fleury & Mills, 2006).  
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O desempenho de uma empresa não se mede apenas financeiramente: “uma visão 

abrangente do desempenho das empresas considera não só uma perspectiva financeira, 

mas também outras que permitam monitorar a criação de valor” (Nicolás & Cerdán, 2011, 

p. 504). Carbone, Brandão, Leite & Vilhena (2009) apontam como critérios de 

desempenho a lucratividade, a produtividade, a qualidade e a satisfação do cliente.  

A avaliação do desempenho, segundo Lotta (2002, p. 3), procura “conhecer e medir o 

desempenho dos indivíduos na organização, estabelecendo uma comparação entre o 

desempenho esperado e o apresentado por esses indivíduos”. Martins (1999) aponta como 

principais características de um modelo de avaliação de desempenho:  

 ser congruente com a estratégia competitiva;  

 ter medidas financeiras e não-financeiras;  

 direcionar e suportar a melhoria contínua;  

 identificar tendências e progressos;  

 facilitar o entendimento das relações de causa/efeito;  

 ser facilmente inteligível para os funcionários;  

 abranger todo o processo, desde o fornecedor até ao cliente;  

 disponibilizar informações em tempo real para toda a empresa;  

 ser dinâmico;  

 influenciar a atitude dos funcionários;  

 avaliar grupos e não indivíduos.  

 

Corrêa (1986, p. 33) afirma que a maioria dos estudos sobre a avaliação do desempenho 

das empresas “concentra-se em alguns temas ou áreas, sem preocupação com a 

organização global”.  

Para o estudo empírico, no qual procuramos testar as hipóteses de investigação, foi 

selecionado o cluster português de calçado dado ser um setor em crescimento, apesar da 

recente crise económica. Nos últimos 3 anos o emprego em Portugal nesta indústria 

cresceu 7,7% e a produção cresceu 19,6%, mostrando uma tendência para o reforço do 
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emprego (APICCAPS, 2014). Este é um dos setores portugueses que tem algumas das 

empresas tecnologicamente mais avançadas do mundo. 

Em 2013 a Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes, Artigos de 

Pele e seus Sucedâneos (APICCAPS) previa que existissem 1.337 empresas deste setor 

que empregavam 35.044 trabalhadores (APICCAPS, 2014). 

As empresas de calçado portuguesas exportam cerca de 94% da sua produção, em 2013, 

sendo que as exportações aumentaram cerca de 7,6% relativamente a 2012, tornando-se 

o único país europeu com uma produção superior ao consumo e um dos poucos fora da 

Ásia (APICCAPS, 2012/2014).  

Ao nível do ranking mundial o nosso país, no ano de 2012, em termos de valor das 

exportações, encontrava-se na 7ª posição e, em termos de quantidades, na 21ª posição 

(APICCAPS, 2012). Relativamente à EU, é o 7º maior país exportador de calçado (Bruno, 

2013). Competindo nos mercados internacionais com qualidade, design e inovação. 

A Europa é o maior recetor das 

exportações portuguesas de calçado, 

seguindo-se o continente americano, 

como é possível verificar na figura 1. 

Os nossos principais mercados da EU são 

França, Alemanha, Espanha, Holanda e 

Reino Unido. A França continua a ser o 

principal destino das exportações, no 

entanto, as exportações para a Alemanha 

têm vindo a aumentar de forma constante 

(APICCAPS, 2014). 

Portugal encontra-se no 2º lugar do ranking internacional de preços médios de exportação 

de calçado, antecedido de Itália, preços que subiram 25% entre 2006 e 2012 

(APPICCAPS, 2012). O preço médio de exportação do calçado português, em 2013, 

atingiu um máximo histórico, acima dos 23€ (APPICCAPS, 2014). 

A indústria de têxteis, vestuário e calçado portuguesa representa mais de 13% do valor 

acrescentado bruto (VAB) industrial, cerca de 26% da geração de emprego na indústria e 

um saldo liquido positivo para a balança comercial portuguesa na ordem dos 1200 

milhões de euros por ano (Governo de Portugal, 2013).  

Fonte: APICCAPS (2014).  

 Figura 1 - Destino das exportações portuguesas de 

calçado (valor), 2013 
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O concelho de Felgueiras tem um enorme 

contributo para a dinamização deste setor, 

sendo o concelho que emprega mais 

trabalhadores desta área, seguindo-se Santa 

Maria da Feira, Oliveira de Azeméis e 

Guimarães, como é possível verificar na figura 

2. A concentração geográfica desempenha um 

papel fundamental na viabilidade de um 

cluster, ao favorecer economias de 

aglomeração e fenómenos de difusão do 

conhecimento e a formação de redes de 

empresas, formais e informais, e assim 

acontece também no cluster do calçado 

(APICCAPS, 2014). 

Portugal tem-se destacado na indústria do calçado mundial e, mais recentemente, 

conquistou o Prémio Europeu de Promoção Empresarial, entregue pela Comissão 

Europeia. O Prémio Europeu ao calçado distinguiu Portugal, pela terceira vez, na 

Assembleia Europeia das PME. 

 

I.2. Objetivos 

Alguns estudos já abordaram a relação entre a gestão estratégica do conhecimento e a 

inovação e performance nas organizações (Nicólas & Cerdán, 2011; Jiménez & Valle, 

2011; Chen & Fong, 2012; Choi, Poon & Davis, 2008).  

A ligação entre conhecimento e desenvolvimento organizacional já foi, de igual forma, 

analisada mas não foi investigado como e em que circunstâncias as iniciativas de gestão 

do conhecimento levam a melhores resultados na empresa. Torna-se extremamente 

complicado tirar conclusões, da literatura já existente, sobre a relação entre gestão 

estratégica do conhecimento, inovação e desempenho organizacional. 

Esta investigação pretende verificar se a gestão estratégica do conhecimento pode ser 

traduzida num melhor desempenho organizacional, direta ou indiretamente, através de 

um aumento das inovações nas organizações e por sua vez da internacionalização das 

organizações.  

Fonte: APICCAPS (2014). 

 Figura 2 - Percentagem dos trabalhadores da 

indústria por concelho, 2012 



8 

 

Pretende-se testar um modelo que liga duas estratégias de gestão do conhecimento – 

codificação e personalização – e as suas consequências na inovação e no desempenho 

organizacional. 

A mais-valia desta investigação, relativamente a outras já realizadas, prende-se com o 

facto de acrescentar outras tipologias de inovação, que não apenas a inovação do produto 

e do processo, dadas como inovações tecnológicas, mas também, acrescenta as inovações 

de marketing e inovações organizacionais, inovações não tecnológicas. 

Na investigação será acrescentada a questão da internacionalização, como um importante 

indicador do desempenho organizacional, especialmente em períodos de crise. 

Será analisado um sector que tem tido um bom desempenho, tanto em termos de 

exportações, como também, em termos de inovação.  

 

I.3. Questões de investigação e hipóteses 

A investigação foi realizada através de dois artigos, sendo que no primeiro artigo é feita 

uma análise qualitativa, por meio de entrevistas a administradores de organizações 

previamente selecionadas, da indústria do calçado e a especialistas académicos. Para o 

segundo artigo o modelo utilizado na investigação foi testado, empiricamente, através de 

um questionário a empresas da indústria do calçado. O questionário utilizado é 

estruturado, composto por perguntas fechadas. As organizações estudadas serão, 

essencialmente, PME’s.  

De forma a perceber o impacto da gestão estratégica do conhecimento na inovação e 

desempenho organizacional são testadas sete hipóteses: 

Efeitos da gestão estratégica do conhecimento na inovação 

H1: A estratégia de gestão do conhecimento de codificação aumenta a inovação. 

H2: A estratégia de gestão do conhecimento de personalização aumenta a inovação. 

Efeitos da gestão estratégica do conhecimento no conhecimento organizacional 

H3: A estratégia de gestão do conhecimento de codificação tem efeito direto no 

desempenho organizacional. 
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H4: A estratégia de gestão do conhecimento de personalização tem efeito direto no 

desempenho organizacional. 

H5: A inovação tem um impacto direto no desempenho organizacional.  

H6: Efeitos diretos da inovação na internacionalização das organizações. 

H7: Efeitos positivos da internacionalização no desempenho organizacional. 

 

I.4. Metodologia 

A ilustração que se segue (Figura 3) é referente ao modelo conceptual a utilizar na 

investigação. O modelo pretende testar a contribuição dos dois tipos de gestão estratégica 

do conhecimento para a inovação e desempenho organizacional, testar se a inovação 

contribui para o desempenho organizacional, de forma direta ou indireta - através da 

internacionalização - e ainda testar os efeitos da internacionalização no desempenho 

organizacional. 

No primeiro artigo a metodologia a utilizar é de natureza qualitativa, através de 

entrevistas semi-estruturadas aos administradores das organizações do sector do calçado. 

No segundo artigo a metodologia a utilizar é de natureza quantitativa, através de um 

questionário estruturado, realizado por meio de uma entrevista a administradores de 

organizações selecionadas e especialistas académicos. Para avaliar as afirmações do 

questionário estes dispõe de uma escala de 1 a 5, sendo que 1 corresponde a discordo 

totalmente e 5 refere-se a concordo plenamente. O questionário utilizado foi baseado no 

estudo de Nicolás e Cerdán (2011).  
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I.5. Estrutura  

A presente dissertação está estrutura em três partes. A primeira parte é constituída pela 

introdução, que incorpora uma rápida revisão da literatura e explica a relevância da 

temática em estudo, expões os objetivos, questões e hipóteses de investigação, e, por fim, 

faz uma breve descrição da metodologia utilizada. 

A segunda parte é constituída por dois artigos. O primeiro artigo Strategic Knowledge 

Management, Innovation and Performance: a qualitative study of the footwear industry, 

visa compreender a importância da gestão estratégica do conhecimento nas organizações, 

avaliar o impacto dessa estratégia na inovação gerada dentro das organizações e avaliar o 

impacto que esta estratégia, direta e indiretamente, tem sobre o desempenho das 

organizações, recorrendo a entrevistas a CEO e especialistas académicos de forma a 

perceber quais as principais dimensões e sub-dimensões e respectivas relações entre as 

dimensões em estudo. Este artigo, permite, utilizando uma metodologia qualitatiava, 

definir o instrumento de recolha de dados quantitativos (questionário), a utilizar numa 

fase posterior, bem como o desenho do modelo conceptual de investigação, com a 

definição das respectivas hipóteses de investigação. O segundo artigo, expõe a segunda 

fase desta investigação: a fase quantitativa. É aplicado o questionário definido na fase 

anterior e validado com a metodologia qualitativa utilizada no artigo anterior. Este 

questionário foi aplicado a 95 empresas do setor do calçado português. Para testar o 

Figura 3 - Modelo Conceptual 

Fonte: Marques et al. (2015) 
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modelo conceptual de investigação foi utilizado o modelo de equações estruturais que 

permitiu confirmar 4 hipóteses. 

Por fim, numa terceira parte deste documento, é feita uma conclusão geral da investigação 

(com base nos artigos elaborados), são analisadas as implicações teóricas e práticas ao 

nível das organizações, expostas as limitações do estudo e são feitas sugestões para 

investigações futuras. Na figura seguinte (Figura 4) é possível visualizar de uma forma 

sucinta a estrutura da dissertação: 

 

 

 

Figura 4 - Estrutura da dissertação 
 

Um dos artigos que constituí a dissertação foi submetido e, consequentemente, publicado 

numa revista internacional, enquanto que o segundo artigo ainda está em fase de decisão 

por parte da revista onde foi submetido. A seguinte tabela (Tabela 1) mostra-nos os artigos 

que constituem a dissertação, as revistas onde foram submetidos e o estado do artigo 

(publicado/não publicado). 
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Tabela 1 - Artigos que constituem esta investigação 

 

Nome artigo Jornal/Revista Estado 

Strategic Knowledge Management, 

Innovation and Performance: A 

Qualitative Study of the Footwear 

Industry 

Journal of the Knowledge Economy – 

JKEC (SCOPUS) 

Link: 

http://www.springer.com/eco

nomics/policy/journal/13132 

Publicado 

Doi: 

10.1007/s13132-

015-0249-4 

Gestão do conhecimento e inovação 

como impulsionadores da 

internacionalização e performance 

das empresas do setor do calçado 

XXVI Jornadas Luso-Espanholas de 

Gestão Cientifica 

Submetido a 

05/11/2015 
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PARTE II 

Artigo A 

STRATEGIC KNOWLEDGE MANAGEMENT, INNOVATION AND PERFORMANCE: A 

QUALITATIVE STUDY OF THE FOOTWEAR INDUSTRY 

 

Abstract: This paper focuses on the first phase of research that sought to encourage discussion and to 

promote a better understanding of the effects of strategic knowledge management (SKM) on innovation 

and performance in the Portuguese footwear industry. The rationale for the research is based on the 

understanding that innovation has played a major role in the recent good performance of this industry, 

building up its global market share and increasing employment and value in the context of Portugal’s 

economic recession. This empirical study, to our knowledge, is the first to examine the interface between 

SKM, innovation and performance in the footwear industry. The research used a qualitative methodology, 

gathering data through semi-structured interviews with three chief executive officers of footwear firms and 

three academic specialists in SKM and innovation. After doing content analysis, we found support for our 

initial expectation that SKM effects can be inferred whenever shifts in a firm’s performance occur as a 

result of technological and/or organisational innovations. We further propose a model of relationships 

between SKM, innovation and performance, which will be assessed in a second phase using a quantitative 

approach. 

 

 

Keywords: Knowledge management, strategy, innovation, performance, footwear industry 

 

 

1. Introduction  

In recent years, knowledge has become so central to everything we do that we take it for granted. Ours is a 

knowledge society in which a ‘knowledge-based economy’ plays a crucial role. This role is nowhere more 

prominent than at the organisational level (Velmurugan 2010) and, above all, in organisations operating in 

global contexts, such as business enterprises. Indeed, knowledge has become the key competitive advantage 

of any organisation. Owners and managers alike have come to realise that the individuals who work for 

their organisations constitute their most vital asset. They understand that organisations that have already 

changed themselves from knowledge users to knowledge producers must now transform themselves into 

communities in which the knowledge acquired in organisational learning processes in the past and present 

can become a source of future value. In short, as Velmurugan (2010, p. 319) stated, ‘[Knowledge] has come 

to play a predominant role in defining the productive power of corporations.’ 

In business and academic communities, it has become a cliché to exhort enterprises to adopt innovative 

processes (e.g. in production, research and development, marketing and logistics, as well as in management 

itself). In this way, they can competitively adapt themselves to changing markets and, thereby, gain larger 

market shares and enter new markets. 

In recent years, a small number of studies have addressed the relationship between strategic knowledge 

management (SKM) and innovation performance in organisations (López-Nicolás and Meroño-Cerdan 

2011; Jiménez-Jiménez and Sanz-Valle 2011; Choi et al. 2008). These have demonstrated how crucial it is 

for firms to manage the knowledge at their disposal if they want to establish and consolidate 

competitiveness in a global market. So far, however, the footwear industry has not been studied, perhaps 

because of its still somewhat (if increasingly undeserved) traditional image in many European countries. It 

is worth noting that, in the 1990s, Portugal’s footwear industry, along with other examples worldwide, 

recovered from an acute crisis and restructured itself, and it has successfully made the transition from a 

low-cost mass producer of cheap shoes to an export-oriented powerhouse of fashion (APICCAPS 2013, 

2014). 

Despite facing challenges within national and international macroeconomic frameworks, the Portuguese 

footwear industry is expanding, which suggests that it is implementing appropriate strategies (BP 2012). In 

the last three years, there has been a global slowdown in economic growth and a deep recession in the 

eurozone, with gross domestic products contracting in 2012 and 2013. For a highly export-oriented industry 

such as footwear, with exports mostly directed towards Europe, the crisis imposed an extremely 

unfavourable environment for further external expansion (APICCAPS 2014). In these unpromising 

circumstances, the industry asserted itself, yet again, as a mainstay of the Portuguese economy 



14 

 

(APICCAPS, 2013; BP 2012). Between 2010 and 2012, contrary to the national recession, the sector 

managed to increase both its employment and output significantly: 10% and 20%, respectively, according 

to its employers’ association, APICCAPS (2013). According to the same source, there are 1,354 footwear 

firms with a total of 35,355 employees, suggesting that, on average, the bulk of these firms are small rather 

than medium-sized. The industry’s exports are growing over 7% annually, and they account for 96% of 

total production. Portugal is second only to Italy in the international ranking of average footwear export 

prices, with prices rising 25% between 2006 and 2012, placing the former country in seventh position in 

terms of worldwide export values, although it is ranked twenty-first in terms of volume. In achieving this 

position, an enhanced focus on innovation and design has greatly contributed to gaining a larger market 

share and consolidating the positive image of Portuguese footwear worldwide. 

A strong geographical concentration is one of the most striking characteristics of the Portuguese 

footwear industry, which is usually considered one of its strengths as it favours the diffusion of knowledge 

and the development of strong and resilient formal and informal business networks. This provides the basis 

for an industry cluster, understood as ‘a geographical concentration of firms and other interrelated 

institutions together in a particular field that compete but also cooperate’ (Porter 1998, p. 199).1 

Based on this preliminary background information, the present paper seeks to 1) understand the 

importance of SKM in firms, 2) assess the impact of this strategy on innovation generated within firms, 3) 

evaluate the impact that this strategy, directly and indirectly, has on the firms’ performance and 4) define 

the variables that compose each of the three categories studied, identifying which are the most important in 

this sector. To achieve these goals, this paper focuses on the first phase of a study in which we opted for a 

qualitative methodology, conducting semi-structured interviews with the chief executive officers (CEOs) 

of three firms and three academic specialists in SKM. These interviews sought to evaluate the relationships 

between SKM strategies (above all, aspects related to codification and personalisation) and their 

consequences for innovation (i.e. technological and non-technological) and for firms’ performance (i.e. 

financial and non-financial). 

Compared to previous studies, the contribution of the research presented here lies in that it is a 

qualitative study of the views and experiences of the three CEOs of leading firms in this sector (focusing 

on innovation and performance) and three academic specialists. It, thereby, provides further knowledge of 

each category and subcategory defined based on the literature reviewed and identifies new variables in each 

of the categories, which can be adjusted for the sector in question (based on the CEOs’ experiences and the 

academics’ opinions). The introduction of variables not considered in previous studies allowed us to explore 

new relationships and achieve a deeper understanding of the strategic role of knowledge management in a 

sector that is expected to continue making a quite important contribution to Portugal’s balance of trade 

during the current economic recovery. 

The paper is structured as follows. After this introduction, we discuss the theories supporting SKM and 

their effects on innovation and organisational performance. After detailing some methodological 

considerations, we present and discuss the results of the study, concluding with a reflection on its main 

limitations, implications for management practice and potential future avenues of research. 

 

 

2. Strategic knowledge management 

Over the last decade and a half, managers in many sectors have begun to realise the importance of 

knowledge as an asset and to appreciate the need to manage it to remain competitive (Quintane et al. 2011). 

In order to convert this person-based knowledge into competitive advantages for organisations, the skills 

needed to manage this intangible asset have to be developed. Zack (1999) found that a lack of integration 

of SKM initiatives existed in firms’ strategies, coining the term ‘knowledge strategy’ to refer specifically 

to firms’ business strategies that take into account intellectual capabilities. In this sense, SKM is used to 

manage knowledge gaps and overages, to enhance organisational performance. Therefore, SKM embraces 

all the techniques that organisations use to align the skills and intellectual capabilities of their human 

resources with their strategic objectives. The closer this alignment, the narrower the gap is between the 

knowledge that organisations possess and the knowledge they need to fully achieve goals (Zack 2002). 

According to Wu and Lin (2009), SKM can be defined as the set of strategic choices that guide and shape 

an organisation’s learning process and, subsequently, determine the firm’s knowledge resources. However, 

as Hansen et al. (1999) and Jordan and Jones (1997) argue, most studies fail to incorporate the more 

dynamic characteristics of SKM strategies because knowledge tends to change with factors such as time, 

location or processes. 

                                                           
1 For more information about this footwear cluster in the north of Portugal, see Eiriz et al. (2013). 
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Bierly and Daly (2002, p. 279) wrote, ‘In its basic form, a knowledge strategy can be viewed as a firm’s 

set of strategic choices regarding two knowledge domains: 1) the creation or acquisition of new knowledge 

and 2) the ability to leverage existing knowledge to create new organisational products and processes.’ 

These domains were confirmed by Zack (2005) when he found that SKM cannot be confined to a choice of 

how to exploit existing (tacit and/or explicit) knowledge, since SKM also includes the choice of how to 

create and acquire new knowledge. 

In this context, some concepts related to SKM need to be clarified. Wu and Lin (2009) divided 

knowledge (seen as intellectual capital and, therefore, as an asset over which firms can exert influence) into 

three forms: 1) tacit knowledge located in individuals, 2) explicit knowledge based on networks and 3) 

codified knowledge located in books, magazines, newspapers, photographs, databases and the Internet, not 

to mention the specific discourse that characterises ‘epistemological communities’ of practitioners and 

professionals.  

As defined by Teixeira et al. (2008), tacit knowledge comprises knowledge that cannot be articulated. It 

cannot be easily formalised and communicated (Nonaka and Takeushi 1995). It is transferred through 

personal interaction, mental models and technical skills or experience, so, in this sense, social interactions 

play an important role in the sharing of tacit knowledge (Bagnoli and Giachetti 2015). Meusburger (2009) 

highlighted that tacit knowledge is implicit knowledge (in certain moments) that is not openly available. 

On the contrary, explicit knowledge ‘covers formalised knowledge that can be transferred in a 

depersonalised manner through technical blueprints and operating manuals’ (Teixeira et al. 2008, p. 791). 

Nonaka and Takeushi (1995) argued that explicit knowledge is easily formalised and expressed, and it can 

be facilitated by traditional information processing technologies (Choi and Lee 2002). The same authors 

stated that codified knowledge is more likely to be reused because, usually, it is expressed as a set of rules 

that can easily indicate what to do in specific situations. According to Koschatzky et al. (2001), it is assumed 

that codified knowledge can be exchanged regardless of distance by using communication technologies. 

Teixeira et al. (2008) added that culturally and geographically distant projects tend to involve a higher 

degree of codified knowledge and that they are relatively more high-tech. Meusburger (2009) claimed, 

however, that what is implicit knowledge for one person or at one point in time can be perfectly explicit for 

other actors or at other times. Knowledge may remain tacit just because the communicator and the recipient 

do not know how to exchange the knowledge. These variations occur due to the fluidity of SKM 

dimensions. 

Thereby, organisations’ main challenge in SKM is to determine how to access, acquire and deploy 

employees’ tacit and explicit knowledge in a way that is interactive and non-exploitative, thereby setting in 

motion a continuous, spiralling process of knowledge creation and learning (Nonaka and Takeuchi 1995). 

This perspective is compatible with the view advanced by Lee and Choi (2003) or Alavi and Leidner (2001), 

in which SKM is a process by which organisations seek to create or acquire knowledge (either internally 

or externally), to access, retain and share knowledge within their sphere of control and to apply it to achieve 

their objectives.  

In terms of corporate profitability, Bierly and Chakrabarti (1996) isolated four generic knowledge 

strategy groups: innovators, loners, exploiters and explorers. Innovators are described as the most 

aggressive and fastest learners in industries. Loners are isolated learners, with a high level of internal 

learning focused mainly on incremental experiential learning, leveraging existing but underexploited 

knowledge primarily through social (person-to-person) interaction (Sirén et al. 2012). However, these 

loners have a low level of external learning, which includes the continuous exchange of knowledge among 

firms and customers and among firms and suppliers. Their learning may also be based on consultations of 

industrial and technology fields and professional associations’ knowledge bases, as well as benchmarking 

analyses of competitors (Petruzzelli et al. 2007). Exploiters have a high level of external learning but a low 

level of internal learning and a broad but shallow knowledge base. Finally, explorers are less aggressive 

learners than innovators, combining internal and external learning and presenting a high level of 

radicalness. The cited authors stressed that firms that fall within the innovator and explorer groups tend to 

be more profitable than firms in the exploiter and loner groups are. 

In this context, it is also useful to identify the key strategies used in SKM. Some authors (e.g. Garavelli 

et al. 2004; Wu and Lin 2009; López-Nicolás and Meroño-Cerdan 2011) argue that organisations should 

attempt to find the appropriate balance between systems-oriented strategies (related to codification) and 

those focusing more directly on human factors (via personalisation). According to López-Nicolás and 

Meroño-Cerdan (2011), this involves, on the one hand, finding the optimal balance between creation, 

discovery and acquisition of knowledge and, on the other hand, improvement and re-application. Put in 

another way, SKM needs to seek to ensure the most efficient use of organisations’ key resource and asset: 

their employees’ knowledge. However, when examining SKM in a completely new context – namely, the 

resurgent Portuguese footwear industry – rather than looking for organisations in which both systems-
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oriented strategies and personalisation strategies already coexist, it makes more sense to draw on the model 

developed by Hansen et al. (1999). This distinguishes between those firms in which SKM consists of 

codification strategies and those firms that have opted to concentrate on personalisation. The main criteria 

these authors use to distinguish between the former and the latter are the organisations’ use of information 

technology and their recognition of – and resources in – tacit and explicit knowledge. Consequently, our 

initial approach to the study of SKM in Portuguese footwear firms relied on a model already validated in a 

number of studies and tested at the organisational level (Hansen et al. 1999), complemented by the more 

recent work of López-Nicolás and Meroño-Cerdan (2011), which explicitly addresses SKM and its impact 

on firm performance. Thus, in this study, we define SKM by category (i.e. dimension), with codification 

and personalisation as subcategories. 

 

 

2.1 Effects of strategic knowledge management in innovation 

In the final decades of the twentieth century, a new model appeared in which knowledge was the main 

economic resource and source of value, arousing the interest of many researchers (e.g. Wu and Lin 2009), 

as mentioned in the previous section. While Nonaka (1994) affirmed that knowledge has become the 

prerequisite for innovation, Borghini (2005) stressed the close relationship between knowledge and any 

organisation’s ability to innovate and create. Darroch (2005) and Moffett et al. (2002), in turn, attributed 

organisations’ growing interest in SKM to their expectation that it can deliver concrete benefits.  

According to Alavi and Leidner (2001), the source of competitive advantage lies not only in the mere 

fact that organisations’ staff possess and use knowledge but also in how organisations apply this knowledge 

to those areas over which they exercise influence and/or control. This view is shared by other researchers 

who argue that organisations’ ability to apply the knowledge that they possess at a given moment (e.g. the 

strategic way that organisations manage their knowledge) is more important than the possession of that 

knowledge per se. Future waves of innovation, instead, can be generated using knowledge acquired in past 

construction of competitive advantages (Nonaka and Takeuchi 1995; Alavi and Leidner 2001; Majchrzak 

et al. 2004). 

Firms’ strategies of investing in the development of tacit knowledge or searching for external 

knowledge, which can be influenced by the fear of imitation, are an attempt to innovate. This attests to the 

close relationship that exists between these practices and the search for innovation (Giarratana and Mariani 

2014). 

 It, therefore, is essential that organisations understand how to organise the knowledge they possess and, 

through the resulting innovation, be able to take advantage of newly constructed competitive advantages. 

To do this, firms must have well-designed SKM that meets their main strategic goals.  

In this context, SKM can be understood as management strategies that seek to identify, develop and 

update concealed collective knowledge within organisations; to increase their innovation capacity and 

response and to help them compete (Alavi and Leidner 2001). Darroch (2005) found that organisations 

skilled in SKM are more likely to be innovative. In this sense, there appears to be a consensus between 

authors that SKM constitutes a process that begins with an interpersonal flow of information originating 

both inside and outside organisations, involving some types of throughput and output processes. If 

successfully managed, this process results in organisations developing more innovative behaviour (Wong 

and Aspinwall 2005). 

Based on this review of the existing literature, we formulated two basic proposals: 

P1: Knowledge management based on a codification strategy enhances innovation. 

P2: Knowledge management based on a personalisation strategy enhances innovation. 

Before discussing the relationship between SKM and performance, it is important to stress once again 

that, despite the continued debate on the nature of innovation, most authors share the idea that innovation 

implies the adoption of new ideas or behaviour (Jiménez-Jiménez and Sanz-Valle 2011). Furthermore, 

researchers need to avoid making the mistake of thinking that innovation is necessarily based on inventions 

and/or new technology. According to Lundvall (1992), Edquist (1997) and Flikkema et al. (2007), among 

many others, technological innovations refer to advances in product design or in production processes, 

while non-technological innovations relate to progress in organisational and marketing aspects. In the 

present study, we explored both technological and non-technological types of innovation as subcategories 

of the innovation category (i.e. dimension). 
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2.2 Effects of SKM in performance – directly and via innovation 

In order to keep up with shifting market conditions, organisations today have to develop ever-greater 

flexibility and ever-faster responses (Wu and Lin 2009). Seddighi (2012) argued that increasingly 

competitive business environments force organisations to continually improve and innovate, not only to 

sustain their competitive advantage but also to compete for survival.  

The great interest in SKM on the part of organisations derives from their expectation that it increases 

creativity and innovation, which, in turn, results in benefits accruing to the organisations, in particular 

improvement in firm performance (Darroch 2005; Moffett et al. 2002; López-Nicolás and Meroño-Cerdán 

2011). Firm performance has been analysed by many researchers. The literature on this topic offers 

numerous performance measures, which taken individually are unable to cover all relevant aspects of 

organisational performance (Crook et al. 2005). Multiple performance settings can be identified, each 

according to the context in which firms operate. For Lebas and Euske (2002), the complexity presented by 

firms in each market prevents a reduction of business performance to a single indicator, thus requiring the 

combination of various indicators to broaden any analysis of organisational performance. Therefore, 

performance refers to 1) actions, 2) the outcome of these actions and 3) the success of these results, when 

compared to some standard. From this perspective, performance corresponds to the value creation potential 

in a given period of time. 

Some authors, such as Wu and Lin (2009) or Lee and Choi (2003), have found a direct impact of SKM 

on firms’ performance. Moreover, Gold et al. (2001) highlighted that SKM includes any developed ability 

to innovate, improved coordination efforts, rapid commercialisation of new products, ability to anticipate 

crises, quick responsiveness to market change and reduced redundancy of information/knowledge. 

More particularly, according to López-Nicolás and Meroño-Cerdán (2011), organisational performance 

is a multidimensional concept for which a series of indicators need to be used to compare firms’ positions 

over a given period in relation to their competitors. These indicators are not purely financial in nature. In 

order to gain the fullest possible picture of business enterprises’ performance and the value they create, 

other indicators, such as those related to productivity, quality, customer satisfaction and 

internationalisation, also need to be considered. In this study, we used financial and non-financial 

performance as subcategories of the organisational performance category. 

P3:  SKM based on codification has a direct impact on organisational performance. 

P4:  SKM based on personalisation has a direct impact on organisational performance. 

Likewise, several authors referred to a positive link between innovation and firm performance (e.g. Johne 

and Davies 2000; Marques et al. 2011; Hatzikian 2013; Hashi and Stojčić 2013), indicating that the most 

innovative companies place more emphasis on management techniques. This allows them to reach higher 

levels of performance (e.g. Guan and Ma 2003). There are several calls in the literature for studies that 

contribute to measuring the impact of innovation on firm performance (e.g. Rosenbusch et al. 2011; Santos 

et al. 2014). Therefore, we found that the advantages gained through more empirically rigorous studies on 

this relationship have contributed to the scientific development of this theme. Along this line of thought, 

we formulated the following research proposal: 

P5:  Innovation has a direct impact on organisational performance. 

Non-technological innovations, such as improvements in marketing and organisation, provide a good 

example of the relationship between SKM and corporate performance, since this type of innovation can 

increase sales by enhancing customer loyalty or by accessing new markets. It, thereby, adds to corporate 

revenues and lays a firmer foundation for future improvements in organisational performance (e.g. 

Damanpour and Evan 1984, Johne and Davis 2000; Ferreira and Marques 2013). In this context, Seddighi 

(2012) highlighted the links between SKM, innovation, growth processes and value creation in business 

enterprises. Based on this literature review’s findings, two further research proposals were formulated: 

P6:  SKM based on codification has an indirect impact on organisational performance through 

innovation. 

P7:  SKM based on personalisation has an indirect impact on organisational performance through 

innovation. 

The following section presents this study’s qualitative methodology, as well as a brief description of the 

selected cluster of Portuguese footwear firms. 
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3. Methodology 

In the first phase of this study, on which this paper focuses, we opted for a qualitative methodology using 

semi-structured personalised interviews with three CEOs of firms in the Portuguese footwear sector and 

three academic researchers specialising in SKM and innovation – which were conducted during January of 

2015. According to Cassel and Symon (2004), interviews remain the most common method of data 

gathering in qualitative research and provide a better understanding of categories and subcategories, as well 

as their relationships, within day-to-day management from CEOs and researchers’ perspectives. 

This empirical study concentrated on the main geographical cluster of Portugal’s footwear industry. The 

municipality of Felgueiras alone accounts for more than one third of both the labour force and the output 

of the industry. With the addition of the nearby municipality of Guimarães, the resulting cluster contributes 

to more than 45% of these two indicators. 

The footwear firms selected for this qualitative study – Kyaia (Fly London), Felmini and Samba – are 

recognised as innovative, registering excellent performance over the last three years. They have been 

identified as good examples of success in this sector by the Portuguese Footwear, Components and Leather 

Goods Manufacturers’ Association (APICCAPS). The three firms’ CEOs were targeted as key informants 

because of their part in applying the firms’ knowledge management strategies (DeTienne et al. 2004). The 

expert researchers were selected based on their experience and publications in reference journals (i.e. 

indexed in Thomson Reuter’s Web of Knowledge and Elsevier’s Scopus) in the area of SKM and innovation 

in traditional sectors, especially in the footwear industry. Based on the literature review detailed above, the 

script of the semi-structured interviews sought to achieve three goals: 1) to analyse the importance SKM 

plays in the firms, 2) to assess the impact of this strategy on the innovation generated within the firms and 

3) to evaluate the impact that this strategy has, directly and indirectly, on the firms’ performance (see the 

questions presented in the third column of Table 1). For each goal, the interviewer posed three or more 

linked questions in a predetermined sequence, having first indicated the duration of the interview (i.e. one 

hour, maximum), outlined the ethical and anonymity parameters of the exercise and explained the reasons 

why the more familiar format of a closed questionnaire was not being used (i.e. because of the preliminary 

nature of the research and the type of information required). 

The interviews were tape-recorded and transcribed into documents of more than five pages for each 

interview. Permission to record the interviews was given by all participants. The following section presents 

and discusses the results achieved through an application of qualitative content analysis. 

 

 

4. Content analysis 

Content analysis is described as a method used to classify written or oral materials into identified categories 

of similar meanings (Moretti et al. 2011). Qualitative content analysis can be defined as ‘a research method 

for subjective interpretation of the content of text data through the systematic classification process of 

coding and identifying themes or patterns’ (Hsieh and Shannon 2005, p. 1278). It also is ‘a method for 

systematically describing the meaning of qualitative material’ (Schreier 2012, p. 1). In this study, we used 

a deductive approach to qualitative content analysis. This method allowed us to analyse what respondents 

had made explicit in the interviews so that inferences could be made according to the presence or absence 

of key components and/or characteristics in the transcripts. After a first reading of the interviews, key 

excerpts from the transcribed content of the interviews were coded, highlighted, sorted and categorised. 

The results of this process are summarised and presented in Tables 1 and 2. The category column contains 

the three major themes found in the interviews: 1) strategic knowledge management, 2) innovation and 3) 

organisational performance. The aspect column contains fragments of text selected according to whether a 

specific characteristic (here, subcategory and category) was present or not. The context column shows the 

text fragments that match the aspect registered. The content of the CEOs’ comments was standardised and, 

subsequently, analysed using IBM’s ManyEyes data visualisation software, which resulted in word clouds2 

that we added to some items in the last column.  

 

 

  

                                                           
2 A word cloud is a graphic representation that gives greater prominence to words that appear more frequently in given texts (e.g. 

responses to open-ended survey questions or interview transcriptions), displaying them differently by size, color and brightness. 

Thus, for example, the words in the largest font-size are those most commonly encountered in the texts. 
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Table 1. Summary of interviews with CEOs 

 

Category Subcategory Aspect to be registered Aspect context  

Strategic 

knowledge 

management 

(Zack 1999; 

Choi and Lee 

2002, 2003; 

López-Nicólas 

and Meroño-

Cerdán 2011) 

Codification 

Knowledge:  

Is it clearly codified in 

your firm?  

Can it be acquired easily 

through formal 

documents and manuals?  

Is it shared in codified 

forms? Are the results of 

projects and meetings 

documented? 

The three CEOs affirmed that, in their firms, there are no rules or 

protocols for internal knowledge transfer. The results of projects and 

meetings are documented but only available to the administration. 

The codification of internal knowledge is not a concern of CEOs of 

these firms.  

 

 

Personalisation 

The firms:  

Can knowledge be easily 

acquired from experts and 

co-workers?  

Is it easy to get face-to-

face advice from experts?  

Are informal dialogues 

and meetings used to 

share knowledge?  

Is knowledge acquired 

via one-to-one 

mentoring? 

How does the firm 

manage its employees’ 

knowledge? 

Knowledge is obtained through exhibitions, protocols and 

partnerships and spontaneously shared (i.e. informally) within the 

firms by employees and agents or through formal training sessions. 

The three CEOs made references to the ideas and autonomy of 

some workers (e.g. designers and freelancers) who create 

knowledge in the business enterprises (see the first word cloud’s 

four most important issues). 

  
The management of workers’ knowledge is not carried out in a 

homogeneous way by the three firms. However, it was apparent that 

they try to capitalise informally on the experience of its employees 

(see the second word cloud’s last item). 

Innovation 

(Lee and Choi 

2003; López-

Nicólas and 

Meroño-Cerdán 

2011; CIS 

2010). 

Technological 

Does the number of new 

or improved products, 

services and/or processes 

launched on the market 

by your firm exceed the 

industry average? 

Innovation is frequently present in these three firms. They buy or 

develop ideas, study the market and focus on innovation in 

technology including machinery, treatment of leather and energy 

savings (see the following word cloud). The number of new and 

improved products and processes launched by their firms exceed the 

industry average. 

 
‘Specialisation in the manufacture of quality products demands 

extensive technological and organisational modernisation, based on 

flexible technologies that are more affordable than two decades ago 

or were not even available in the market.’ 

Non-

technological 

In the last three years, has 

your firm invested in any 

organisational innovation 

and/or marketing 

innovation? 

There is a concern to innovate in commercial and administrative 

procedures: organisational innovation. 

‘In recent years we have invested in the re-organisation of 

production lines and in marketing innovation to gain access to new 

markets.’ 

Organisational 

performance 

(Choi and Lee, 

2002, 2003; 

CIS 2010; 

López-Nicólas 

and Meroño-

Cerdán, 2011) 

Financial 

Comparison with key 

competitors:  

Is your firm growing 

faster?  

Is it becoming more 

profitable? 

Compared to most competitors’ sales and profits of the last three 

years, these firms presented double-digit growth, exceeding the 

industry average and running counter to the crisis in the rest of the 

country. 

‘In the last three years, our firm’s international sales have grown 

20%.’ 

Non-financial 

Comparison with key 

competitors: 

Does your firm achieve 

higher customer 

satisfaction?  

Is it more efficient in 

using resources?  

Does it have internal 

quality-oriented 

processes?  

Are its employees more 

satisfied, qualified and 

creative?  

The three CEOs referred to the importance of non-financial 

performance, such as higher customer satisfaction, more efficient 

use of resources and the introduction of quality assurance systems. 

‘Given the extent to which sales have risen progressively in the last 

three years, we think we are satisfying our clients’ expectations. We 

are concerned within innovation about being more efficient in terms 

of resource utilisation and quality improvement through, for 

example, the introduction of quality assurance systems.’ 
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Of the three interviews with the CEOs, references to internationalisation and exports emerged as a key 

moderating variable between innovation and the firms’ performance. The firms are strongly focused on 

innovation to gain a larger market share and differentiate their products. Furthermore, entering new markets 

increases sales and profit. Therefore, we found that internationalisation is an important variable moderating 

between innovation and the performance of firms, which we included in our research’s conceptual model. 

The firms’ Strategic Plan 2015–2020 identifies the value chain of internationalisation, together with 

communication, as a strategic priority for the Portuguese footwear industry. The international markets most 

mentioned by the CEOs of these firms were European and American countries, which are the typical 

consumer market segments in which Portuguese firms operate, but Asia and Australia also appeared as 

emerging markets for this sector. 

Table 2 presents the summary of the comments of academic specialists on each of the subcategories. 
 

Table 2. Summary of the interviews with three academic specialists 

 

Based on this analysis of the interviews of the CEOs and academic specialists, the following points can 

be made: 

1) The categories defined, as well the relationships between them, were considered important in 

academic research on – and practice of – management of firms in the footwear sector. The category 

that was referred to as the least important in terms of formal practices in these firms was SKM. 

We found that codification is seldom considered and that personalisation is done more informally, 

although the CEOs showed sensitivity to the importance of using both strategies in the 

management of firms – especially as leverage for innovation and, hence, for performance. These 

findings are in line with other studies, such as López-Nicolás and Meroño-Cerdan (2011), 

Jiménez-Jiménez and Sanz-Valle (2011), Choi et al. (2008) and Wu and Lin (2009), and they 

allowed us to confirm the last three propositions defined (i.e. P5, P6 and P7) based on the literature 

review. 

2) The defined subcategories were confirmed as quite important. We would like to highlight the 

following ideas. i) Non-technological innovation is gaining prominence in shaping organisations’ 

strategies, specifically as a means of attaining and defending global competitiveness. Portuguese 

firms in this sector now recognise the importance of marketing innovation in increasing their 

market share. ii) Firms now take into account performance indicators other than financial ones, 

Category Subcategory Aspect to be registered Aspect context  

Strategic 

knowledge 

management 

 

Codification 
Extent of knowledge 

codification 

In firms from traditional sectors ‘in transition’, codification remains 

variable, but it is increasingly important. Knowledge is mostly tacit, 

residing mainly in employees.  

Personalisation 

Importance of balance 

between formal/informal 

knowledge acquisition 

Both have traditionally been important, and they remain so, but their 

content and articulation is changing significantly, with formal 

knowledge increasingly predominant when innovation is 

technological in nature. 

In the footwear sector, firms still emphasise (and place more value 

on) informal knowledge. 

Innovation 

 

Technological 

Importance of role of 

technological dimension in 

innovation 

Firms with a more proactive attitude towards the market are the 

most innovative (in products and/or processes) and approach this 

through investments in technological innovation, including the 

robotisation of production lines and modernisation in 

complementary areas, such as supplies and production logistics. 

Non- 

technological 

Importance of role of non-

technological dimension in 

innovation 

Marketing innovation has had a truly significant impact on the 

penetration of new overseas markets. As a result, empirical research 

suggests that firms have improved total sales and increased their 

global market share. However, few firms are investing in 

organisational innovation. For example, the largest footwear firms in 

the Guimarães-Felgueiras cluster only recently started to implement 

quality management systems. 

Organisational 

performance 

 

Financial 

Importance of financial 

performance in overall 

organisational 

performance 

If firms’ financial performance lags behind, they will not remain key 

market players. The more capital they have at their disposal, the 

more they can continuously invest in innovative changes. The firms 

mostly see this as a prerequisite for penetrating overseas markets 

and becoming global firms. 

Non-financial 

Importance of non-

financial performance in 

overall organisational 

performance 

Maintaining/improving the high quality of products and services 

results in customer satisfaction, and recognising, maintaining and 

improving the high quality of staff delivers stability and a source of 

future progress. Both are non-financial factors firms have found 

crucial in their empirical studies of how to expand beyond local, 

regional and national markets. 
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such as customer and employee satisfaction, having confirmed that improved performance in these 

aspects has subsequently contributed to increased productivity and sales. iii) Given the recent 

success of some Portuguese footwear firms in gaining market shares worldwide, 

internationalisation must figure as a permanent component in innovation strategies if other firms 

in the sector wish to establish themselves in the global market. In this sense, we can conclude that 

internationalisation is seen as an important mediating variable when assessing the impact of 

innovation on organisational performance. Consequently, this proposition needs to be included as 

our eighth research proposal. 

 
5. Research model proposed for the second phase 
Based on the literature review and the results of the qualitative analysis in this first phase of our research, 

we propose the following model (see Figure 1) to be assessed in the next phase of the research based on 

quantitative data obtained via a questionnaire distributed to firms in the Felgueiras-Guimarães cluster. H1 

to H5 correspond to P1 to P5. A new variable, internationalisation, is conceptualised as a possible mediator 

between innovation and performance, thus resulting in H6 – a direct effect of innovation on 

internationalisation – and H7 – the effect of internationalisation on firms’ performance. Note that the 

quantitative analysis will also test all the indirect effects derived from the model in Figure 1. This will 

include not only those proposed in P6 and P7, which are represented respectively by the paths H1*H5 and 

H2*H5, but also the mediation effect of internationalisation on the innovation-performance relationship 

(H6*H7) and the double mediation effect of both innovation and internationalisation on the knowledge-

performance relationship (H1*H6*H7 and H2*H6*H7). Relying on the results from the interviews, we 

conceptualise only an indirect effect of SKM on internationalisation, but our quantitative analysis will be 

able to test if innovation fully mediates the relationship between those two variables. 

 

 
Figure 1. Conceptual model for the second phase 

Source: Authors 

 
6. Recommendations for the second phase of the study 
Based on the responses of the decision makers interviewed (i.e. CEOs and academic researchers), we 

conclude that an integrated methodological approach (i.e. qualitative and quantitative) used in this research 

promises encouraging results. In this way, this study seeks to encourage discussion and to promote a better 

understanding of the criteria related to measuring the effects of SKM in innovation and performance of 

industrial firms. Since these results are dependent on the context and participants involved, any 

generalisation or extrapolation to other decision-making contexts needs to be made with considerable 

caution. Undoubtedly, this currently constitutes a methodological limitation. Additional sensitivity, 

robustness and dominance analyses, including any necessary adjustments, would also be important. 

Phase two data collection is currently under way, which will allow us to test the hypotheses and the 

theoretical research model. It will also permit a comparison with the qualitative results derived in the first 

research phase. 
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7. Conclusion 

The results of this qualitative study support our aim of promoting discussion on the importance of SKM 

and its impact, direct and indirect, on innovation and performance in footwear firms and of seeking the 

perspectives of CEOs (i.e. practice) and academics (i.e. theory) on this theme. We also sought to understand 

more fully the criteria related to measuring the effects of SKM on innovation and performance in the 

footwear industry.  

According to Bierly and Chakrabarti’s (1996) model, we can classify the firms in our study as 

‘exploiters’ (i.e. a high level of external learning but a low level of internal learning, with a broad but 

shallow knowledge base). These firms participate in many exhibitions and acquire much knowledge abroad. 

However, they do not formally encode or pass this knowledge onward to their employees.  

As conclusions of this study, we present the following. First, the effects of SKM can be indirectly 

inferred whenever shifts in firms’ competitiveness occur as a result of innovations. Second, some categories 

identified in previous studies, such as innovation and performance, should be subdivided into 

technological/non-technological innovation and financial/non-financial performance. Last, 

internationalisation is a mediator variable in the relationship between innovation and performance in this 

sector. 

These findings led us to propose a theoretical research model (to be tested in phase two). On the basis 

of our findings, we conclude that SKM in footwear firms is still embryonic as a management tool. 

Therefore, the impact of SKM on performance is reflected only indirectly through innovation. Only a more 

quantitative study, with a more representative sample of the footwear industry, will allow us to present 

these findings to managers as a tool to develop knowledge management initiatives that could enable firms 

– through codification and personalisation of knowledge – to implement more and improved innovations 

that could lead to these firms’ better performance in the global market.  

We offer the following as implications of this study: 1) more extensive and practical knowledge of the 

different dimensions studied (i.e. SKM, innovation and performance) and their sub-dimensions, 2) the 

identification of variables that contribute most to the construction of these sub-dimensions, 3) the 

identification of new variables (including internationalisation) that arise in current economic contexts as 

more relevant than the variables traditionally defined in the literature, 4) a better understanding of how to 

manage strategic knowledge (i.e. formally and informally), 5) the construction and validation of a model 

for collecting quantitative data from the qualitative analysis performed in the first phase, which will enable 

us to draw conclusions for this sector and 6) some indications of how CEOs perceive effective practices of 

SKM. 

The measures suggested by the results that may be useful to CEOs are related to effective practices of 

SKM, varying from more awareness and training – based on studies like this – to reinforcement by the 

board of APICCAPS of some of the measures already defined in FOOTure2020, the strategic plan of the 

footwear cluster studied. This plan presents the industry’s mission as ‘to be the international reference of 

the footwear industry through sophistication and creativity, reinforcing Portuguese exports supported by a 

national, sustainable and highly competitive production base founded on knowledge and innovation’ 

(APICCAPS 2013, p. 9). For this mission be fulfilled, it will be necessary to strengthen strategic actions 

within SKM that have a direct impact on creativity and innovation, in order to cope with the constantly 

changing competition in this industry. Firms must improve their skills, resources and capabilities in these 

areas through SKM and innovation, leading to a continuous process of internal renewal. 

While encouraging, the results of our preliminary study need to be viewed with caution. Their 

generalisability is limited given the strong dependence on the narrowly defined context of analysis and 

decision groups involved (i.e. the CEOs of three firms and three academic researchers specialised in SKM), 

as well as the subjective component of the interview methodology adopted. 

Regarding future research, we recommend 1) quantitative studies to test the subcategories and variables 

presented here, as well as the conceptual model of research in this and other sectors; 2) studies with different 

stakeholders in this sector to confirm the robustness of the results; 3) studies across the same sector in 

different countries to increase the generalisability of the results; 4) comparisons of different methodological 

approaches in the context of SKM, innovation and performance and 5) the development of a number of 

case studies that could complete the framework of research. In this way, methodological improvements and 

the availability of larger samples will help to strengthen the preliminary conclusions drawn here. 

 

Acknowledgments 

We gratefully acknowledge the financial support provided by the Portuguese Foundation for Science and 

Technology through its project PEst-OE/SADG/UI4011/. The authors also wish to thank those who 

commented on this research at ECKM 2014. Any data or computational errors in this paper are entirely our 

own. 



23 

 

References 

Alavi, M. and Leidner, D. (2001) “Review of knowledge management and knowledge management 

systems: Conceptual foundations and research issues”, MIS Quarterly, Vol. 25, No.1, pp 107-136. 

APICCAPS (2013) FOOTure2020: Plano Estratégico - Cluster do Calçado. 

APICCAPS (2014) Statistical study: footwear, components and leather goods. 

Bagnoli, C. and Giachetti, C. (2015) “Aligning knowledge strategy and competitive strategy in small 

firms”, Journal of Business Economics and Management, Vol.16, No. 3, pp 571-598. 

Banco de Portugal - BP (2012) Análise Setorial da Indústria do Calçado 

Bierly, P. and Chakrabarti, A. (1996) “Generic knowledge strategies in the US pharmaceutical industry”, 

Strategic Management Journal, Vol. 17, pp 123–135. 

Bierly, P. and Daly, P. (2002) “Aligning human resource management practices and knowledge strategies”, 

in C. W. Choo and N. Bontis (Eds.) The strategic management of intellectual capital and organisational 

knowledge (pp 277-295). New York: Oxford University Press. 

Borghini, S. (2005) “Organisational creativity: Breaking equilibrium and order to innovate”, Journal of 

Knowledge Management, Vol. 9, No.4, pp 19–33. 

Cassel, C. and Symon, G. (2004) Essential Guide to Qualitative Methods in Organisational Research, Sage 

Publications. 

Choi, B. and Lee, H. (2002) “Knowledge management strategy and its link knowledge creation process”, 

Expert Systems with Applications, Vol. 23, No. 3, pp 173-187. 

Choi, B. and Lee, H. (2003) “An empirical investigation of KM styles and their effect on corporate 

performance”, Information and Management, Vol. 40, No.5, pp 403-417. 

Choi, B., Poon, S. and Davis, J. (2008) “Effect of knowledge management strategy on organisational 

performance: A complementary theory-based approach”, Omega, Vol. 36, No. 2, pp 235-251.  

CIS (2010) Community Innovation Survey, Eurostat. 

Crook, T.R., Combs G., J. and Shook L.C. (2005) “The Dimensionality of Organizational Performance and 

its Implications for Strategic Management Research”, Research Methodology in Strategy and Management, 

Vol. 2, pp 259–286. 

Damanpour F. and Evan; W. M. (1984) “Organisational innovation and performance: the problem of 

‘organisational lag’”, Administrative Science Quarterly, No. 29, pp 392-409. 

Darroch, J. (2005) “Knowledge management, innovation and firm performance”, Journal of Knowledge 

Management, Vol. 9, No. 3, pp 101–115. 

DeTienne, K.B., Dyer, G., Hoopes, C., and Harris, S. (2004) “Toward a model of effective knowledge 

management and directions for future research: culture leadership, and CKOs”, Journal of Leadership and 

Organisational Studies, Vol. 10, No. 4, pp 26-43. 

Edquist, C. (1997) “Systems of innovation approaches - their emergence and characteristics”, in Edquist, 

C. (ed.) Systems of Innovation: Technologies, Institutions and Organisations, Pinter/Cassell, London. 

Eiriz, V., Barbosa, N. and Lima, V. (2013) “Differences of Absorptive Capacity between Firms within a 

Cluster”, Transformations in Business & Economics, Vol. 12, No. 3, pp 203-214. 

Ferreira, P. and Marques, C. S. (2013) “The impact of non-technological innovation on the technological 

innovation in industry and services in Portugal”, International Journal of Innovation and Learning, Vol. 

14, No.3/4, pp 289 - 307. 

Flikkema, M., Jansen, P. and Van Der Sluis, L. (2007) “Identifying Neo-Schumpeterian Innovation in 

Service Firms: A Conceptual Essay with a Novel Classification”, Economics of Innovation and New 

Technology, Vol. 16, No.7, pp 541 – 558. 

Garavelli, C., Gorgoglione, M., and Scozzi, B. (2004) “Knowledge management strategy and organisation: 

A perspective of analysis”, Knowledge and Process Management, Vol. 11, No. 4, pp 273-282. 

Giarratana, M. and Myriam, M. (2014) “The relationship between knowledge sourcing and fear of 

imitation”, Strategic Management. Journal, Vol. 35, pp 1144–1163. 

Gold, A., Malhotra, A., and Segars, A. (2001) “Knowledge management: An organisational capabilities 

perspective”, Journal of Management Information Systems, Vol. 18, No. 1, pp 185–214. 

Guan, J. and Ma, N. (2003) “Innovative capability and export performance of Chinese firms”, 

Technovation, Vol. 23, pp 737–747. 



24 

 

Hansen, M.T., Nohria, N. and Tierney, T. (1999) “What’s your strategy for managing knowledge?”, 

Harvard Business Review, Vol. 77, No. 2, pp 106-116. 

Hashi, I. and Stojčić, N. (2013) “The impact of innovation activities on firm performance using a multi-

stage model: Evidence from the Commuween Innovation and Firm Performance”, Journal of the 

Knowledge Economy. doi:10.1007/s13132-012-0143-2. 

Hatzikian, Y (2013) “Exploring the Link between Innovation and Firm Performance”, Journal of the 

Knowledge Economy. DOI: 10.1007/s13132-012-0143-2. 

Hsieh, H-F. and Shannon, S. E. (2005) “Three approaches to qualitative content analysis”, Qualitative 

Health Research, Vol. 15, No. 9, pp. 1277-1288. 

Jiménez-Jiménez, D., and Sanz-Valle, R. (2011) “Innovation, organisational learning, and performance”, 

Journal of Business Research, Vol. 64, No. 4, pp 408-417. 

Johne, A. and Davies, R. (2000) “Innovation in medium-sized insurance firms: how marketing adds value”, 

International Journal of Bank Marketing, Vol. 18, No.1, pp 6–14. 

Jordan, J., and Jones, P. (1997) “Assessing your company’s knowledge management style”. Long Range 

Planning, Vol. 30, No. 3, pp 392–398. 

Koschatzky, K., Kulicke, M. and Zenker, A. (2001) Innovation Networks: Concepts and Challenges in the 

European Perspective, Fraunhofer: Physica-Verlag. 

Lebas, M. and Euske, K. (2002) In conceptual and Operational Delineation of Performance, Business 

Performance Measurement: Theory and Practice, Cambridge University Press, Cambridge.  

Lee, H. and Choi, B. (2003) “Knowledge management enablers, processes, and organisational performance: 

An integrative view and empirical examination”, Journal of Management Information Systems, Vol. 20, 

No.1, pp 179-228 

López-Nicolás, C. and Meroño-Cerdán, A. (2011) “Strategic knowledge management, innovation and 

performance”, International Journal of Information Management, Vol. 31, pp 502-509. 

Lundvall, B.-Å. (ed.) (1992) National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and 

Interactive Learning, Pinter Publishers, London. 

Majchrzak, A., Cooper, L. P. and Neece, O. E. (2004) “Knowledge reuse for innovation”, Management 

Science, Vol. 50, No. 2, pp 174–188. 

Marques, S.C., Gerry, C., Covelo, S., Braga, V. and Braga, A. (2011) “Innovation and the Performance of 

Firm Business: A SURE Approach”, International Journal of Management and Enterprise Development, 

Vol. 10, No.2/3, pp 114-128. 

Meusburger, P. (2009) “Spatial Mobility of Knowledge: A Proposal for a More Realistic Communication 

Model”, The Planning Review, Vol. 45, No. 177, pp 29-39. 

Moffett, S., McAdam, R. and Parkinson, S. (2002) “Developing a model for technology and cultural factors 

in knowledge management: A factor analysis”, Knowledge and Process Management, Vol. 9, No.4, pp 

237–255. 

Moretti, F., van Vliet, L., Bensing, J., Deledda, G., Mazzi, M., Rimondini, M., Zimmermann, C. and 

Fletcher, I. (2011) “A standardised approach to qualitative content analysis of focus group discussions from 

different countries”, Patient Education and Counseling, Vol. 82, No. 3, pp. 420-428. 

Nonaka, I. (1994) “A dynamic theory of organisational knowledge creation”, Organisation Science, Vol 5, 

No. 1, pp 14–37. 

Nonaka, I. and Takeuchi, H. (1995) The knowledge-creating company: How Japanese companies create 

the dynamics of innovation. New York: Oxford University Press. 

Petruzzelli, A.M., Albino, V. and Carbonara, N. (2007) “Technology districts: proximity and knowledge 

access”, Journal of Knowledge Management Vol. 11, No. 5, pp 98–114.  

Porter, M.E. (1998) On Competition, Harvard Business School Press. 

Quintane, E., Mitch, R., Casselman, B., Reiche S. and Nylund, P. (2011) “Innovation as a knowledge-based 

outcome”, Journal of Knowledge Management, Vol. 15, No. 6, pp. 928-947. 

Rosenbusch, N., Brinckmann, J. and Bausch, A. (2011) “Is innovation always beneficial? A meta-analysis 

of the relationship between innovation and performance in SMEs”, Journal of Business Venturing, Vol. 26, 

No. 4, pp 441–457.  

Santos, D.F.L., Basso, L.F.C., Kimura, H. and Kayo, E.K. (2014) “Innovation efforts and performances of 

Brazilian firms”, Journal of Business Research, Vol. 67, No. 4, pp 527–535.  



25 

 

Schreier, M. (2012) Qualitative content analysis in practice, Thousand Oaks, CA: Sage. 

Seddighi, H. (2012) “A Model of a Firm’s Innovation and Growth in a Knowledge-Based Economy”, 

Journal of the Knowledge Economy. doi: 10.1007/s13132-012-0136-1. 

Sirén, C.A., Kohtamäki, M. and Kuckertz, A. (2012) “Exploration and exploitation strategies, profit 

performance, and the mediating role of strategic learning: escaping the exploitation trap”, Strategic 

Entrepreneurship Journal, Vol. 6, pp 18–41.  

Teixeira, A. C., Santos, P. and Brochado, A. (2008) “International R&D Cooperation between Low-tech 

SMEs: The Role of Cultural and Geographical Proximity”, European Planning Studies, Vol. 16, No 6, pp 

785-810. 

Velmurugan, M. (2010) “Revisiting Accounting in the Knowledge-Based Economy”, Journal of the 

Knowledge Economy, Vol. 1, No. 4, pp. 318-332. 

Wong, K.Y. and Aspinwall, E. (2005) “An empirical study of the important factors for knowledge-

management adoption in the SME sector”, Journal of Knowledge Management, Vol. 9, No. 3, pp 64-82. 

Wu, I. and Lin, H. (2009) “A strategy-based process for implementing knowledge management: An 

integrative view and empirical study”, Journal of American Society for Information and Technology, Vol. 

60, No. 4, pp 789-802. 

Zack, M. H. (1999) “Developing a knowledge strategy”, California Management Review, Vol. 41, No. 3, 

pp. 125–145.  

Zack, M. H. (2002) “Developing a Knowledge Strategy”, In W. C. Chun and N. Bontis (Eds.) The Strategic 

Management of Intellectual Capital and Organisational Knowledge (pp. 255-276), Oxford University 

Press, Oxford. 

Zack, M. H. (2005) “The strategic advantage of knowledge and learning”, International Journal of 

Learning and Intellectual Capital, Vol. 2, No. 1, pp. 1–20. 

 

 

 

 

  



26 

 

Artigo B 

GESTÃO DO CONHECIMENTO E INOVAÇÃO COMO IMPULSIONADORES DA 

INTERNACIONALIZAÇÃO E PERFORMANCE DAS EMPRESAS DO SETOR DO CALÇADO 

 

Resumo: Com este artigo pretende-se perceber os efeitos da gestão do conhecimento na 

inovação e performance, assim como o impacto da inovação na internacionalização e 

performance. Para realizar a investigação foi aplicado um questionário às empresas do 

setor do calçado no norte de Portugal. A escolha do setor deveu-se aos excelentes 

resultados que tem demonstrado ao nível da inovação, das exportações, da criação de 

emprego e, consequente impacto na economia potuguesa. Foi aplicado o modelo de 

equações estruturais para testar o modelo conceptual de investigação e respectivas 

hipóteses. Apesar do número reduzido da amostra, podemos concluir que a inovação tem 

um impacto positivo tanto na internacionalização, como no desempenho das empresas e 

que a estratégia de gestão do conhecimento tem um impacto no desempenho, 

indiretamente, através da inovação. 

 

Palavras-chave: Gestão do conhecimento, inovação, internacionalização, performance, 

setor do calçado, modelo de equações estruturais. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos o conhecimento tem assumido uma maior relevância na sociedade, dado 

que vivemos na chamada “era do conhecimento”, principalmente ao nível organizacional 

(Ponchirolli & Fialho, 2005). Na verdade, o conhecimento tornou-se a principal vantagem 

competitiva de qualquer organização. Proprietários e gestores têm vindo a perceber que, 

os individuos que trabalham para as suas organizações, constituem o seu ativo mais vital.  

Wu e Lin (2009) dividiram o conhecimento em três formas: 1) conhecimento tácito, 

localizado em indivíduos; 2) conhecimento explícito, baseados em redes; e 3) 

conhecimento codificado, localizado em livros, revistas, jornais, fotografias, bases de 

dados e Internet.  



27 

 

Uma das dificuldades, apontadas na literatura, que as empresas enfrentam na gestão do 

conhecimento prende-se com o facto de perceberem que tipo de conhecimento necessitam 

de transmitir. Ponchirolli e Fialho (2005) explicam que o conhecimento explícito é mais 

fácil de transmitir, enquanto que o conhecimento tácito não é tão fácil de entender, 

transmitir e transferir (Schein, 2004; De Long & Fahey, 2000), o que torna a sua 

transmissão mais complexa. O conhecimento tácito exige contato pessoal, uma vez que, 

envolve experiência, preparação e intuição (Ponchirolli & Fialho, 2005). Existem autores 

que defendem que o conhecimento tácito é aquele que mais contribuí para a vantagem 

competitiva de uma empresa (Spender, 1996). Por sua vez, Choi e Lee (2003), mostram 

que utilizar os dois tipos de conhecimento pode resultar num maior desempenho 

organizacional. 

Alguns autores (e.g., Garavelli, Gorgoglione & Scozzi, 2004; Wu & Lin 2009; Nicolás & 

Cerdan, 2011) argumentam que as organizações devem tentar encontrar o equilíbrio 

adequado entre estratégias de sistemas orientados (relacionado com a codificação) e os 

que se concentram mais diretamente sobre fatores humanos (através de personalização). 

A estratégia de personalização centraliza-se no diálogo entre indivíduos, enquanto que, 

na estratégia de codificação, o conhecimento é extraído da pessoa que o desenvolveu, 

sendo reutilizado para diversos fins (Hansen, Nohria & Tierney, 1999). 

Devido à complexidade da transmissão de conhecimento, principalmente o conhecimento 

tácito, Lane (2003), afirma que necessitamos de criar ligações de confiança de forma a 

criar uma maior colaboração no processo de aprendizagem. 

O grande interesse das organizações na gestão do conhecimento advém do facto de estas 

esperarem que exista um aumento da criatividade e inovação, resultando em benefícios 

para a organização (Darroch, 2005; Moffett, McAdam & Parkinson, 2002). Uma empresa 

inovadora consegue mais facilmente ganhar poder de mercado e entrar em novos 

mercados.  

Nos últimos anos, um pequeno número de estudos têm abordado a relação entre a gestão 

estratégica do conhecimento e os resultados da inovação nas organizações (Nicolás & 

Cerdan, 2011; Jiménez e Valle, 2011; Choi, Poon & Davis 2008). Estes demonstraram 

que é crucial que as empresas administrem o conhecimento que têm à sua disposição, se 

quiserem estabelecer e consolidar a sua competitividade, num mercado global. 
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Por sua vez, a inovação aliada à internacionalização, pode ser um grande responsável pelo 

crescimento das organizações, tal como é apontado por alguns estudiosos (Ansoff, 1957; 

Onetti, Zucchella, Jones & McDougall, 2010; Vernon, 1966), levando Yu e Si (2012, p. 

524) a afirmar que os processos de inovação e internacionalização das organizações são 

susceptíveis de serem fatores-chave para o desempenho das mesmas. 

A indústria do calçado não tem sido alvo de muitos estudos, talvez por ainda ser vista 

como como uma indústria com uma imagem tradicional em muitos países europeus. Vale 

a pena notar que, na década de 1990, a indústria de calçado portuguesa, juntamente com 

outros exemplos em todo o mundo, recuperou de uma grave crise e reestruturou-se, 

transitando de um produtor em massa de baixo custo, de sapatos baratos, para uma 

indústria orientada para a exportação de calçado de qualidade (Marques et al., 2015). 

Apesar de enfrentar desafios no âmbito dos quadros macroeconómicos nacionais e 

internacionais, a indústria do calçado Português está em expansão, o que sugere que está 

a implementar estratégias apropriadas (Banco de Portugal, 2012).  

Este é um setor maioritariamente orientado para a exportação (exporta 94% da sua 

produção), sendo que o principal recetor do calçado português é a Europa (APICCAPS 

2014), que atravessou um ambiente de crise. Apesar das circunstâncias pouco 

promissoras, a indústria afirmou-se, mais uma vez, como um dos pilares da economia 

portuguesa (APICCAPS, 2013; Banco de Portugal, 2012). 

O emprego na indústria do calçado, nos últimos 3 anos, cresceu 7,7% e a produção 

cresceu 19,6% (APICCAPS, 2014). Em 2013 a Associação Portuguesa dos Industriais de 

Calçado, Componentes, Artigos de Pele e seus Sucedâneos (APICCAPS) previa que 

existissem 1.337 empresas deste setor que empregavam 35.044 trabalhadores 

(APICCAPS, 2014). O preço médio de exportação do calçado português, em 2013, 

atingiu um máximo histórico, acima dos 23€ (APPICCAPS, 2014). Ao atingir esta 

posição, o reforço de inovação e design, tem contribuído grandemente para ganhar uma 

maior quota de mercado e consolidar a imagem positiva do calçado Português em todo o 

mundo. 

A forte concentração geográfica é uma das características mais marcantes da indústria 

do calçado Português, que normalmente é considerado um dos seus pontos fortes, uma 

vez que favorece a difusão de conhecimentos e o desenvolvimento de redes de negócios 

fortes e resistentes, formais e informais (Marques et al., 2015).  
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Com base nesta informação o presente trabalho visa avaliar o impato da gestão 

estratégica do conhecimento e da inovação na performance e internacionalização das 

empresas. Para atingir este objetivo, esta investigação utiliza uma metodologia 

quantitativa, através da realização de questionários às empresas do setor do calçado. Os 

questionários procuraram avaliar as relações entre as estratégias de gestão de 

conhecimento (sobretudo, aspectos referentes à codificação e personalização) e suas 

consequências para a inovação (isto é tecnológicos e não tecnológicos), para o 

desempenho das empresas (ou seja, financeiros e não financeiros) e, consequentemente 

para a internacionalização.  

O artigo está estruturado em cinco partes. Na primeira parte é feita uma introdução 

que aborda o conceito de gestão estratégica do conhecimento, seguindo-se das hipóteses 

e modelos de investigação que relacionam o efeito da gestão estratégica do conhecimento 

na inovação e desempenho organizacional, o efeito da inovação na internacionalização e 

desempenho e o efeito da internacionalização no desempenho. Na terceira e quarta parte 

são apresentados e discutidos os resultados do estudo e, por fim, é realizada uma 

conclusão, refletindo sobre as limitações do estudo e sugestões para investigações futuras. 

 

2. HIPÓTESES E MODELOS DE INVESTIGAÇÃO 

O efeito da gestão do conhecimento na inovação 

Gloet e Terziovsky (2004) afirmaram que o processo de inovação está altamente 

dependente do conhecimento. Nonaka (1994) considerou, nas suas obras sobre a criação 

de conhecimento, o conhecimento como requisito principal para a inovação e a 

competitividade (Nicolás & Cerdán, 2011). Através das evidências empíricas recolhidas 

por Darroch (2005) foi possível que este verificasse que as organizações com capacidades 

em gestão do conhecimento são mais suscetíveis de serem inovadoras. “De facto, o 

conhecimento contribuí para a produção de pensamentos criativos de forma a gerar 

inovação” (Borghini, 2005).  

O investimento no desenvolvimento de conhecimento tácito ou na procura de 

conhecimentos externos são estratégias adotadas pelas empresas, influenciadas pelo medo 

de imitação, resultando numa tentativa de inovar. É, portanto, essencial que as 

organizações compreendam como organizar o conhecimento que possuem e, através da 

inovação resultante, serem capazes de tirar partido das vantagens competitivas recém-
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construídas. Podemos então afirmar que existe uma relação estreita entre o conhecimento 

da organização e sua capacidade de inovar e criar (Borghini, 2005). Nicolás e Cerdán 

(2011) acreditam que ambas as estratégias de codificação e personalização podem 

aumentar a inovação numa empresa. 

Tendo em consideração os parágrafos anteriores, definimos as seguintes hipóteses de 

investigação: 

H1: A gestão do conhecimento baseada na codificação influencia positivamente a 

inovação 

H2: A gestão do conhecimento baseada na personalização influencia positivamente 

a inovação 

 

O efeito da gestão estratégica do conhecimento na performance  

Nicolás e Cerdán (2011) argumentam que pesquisas anteriores mostraram que a gestão 

estratégica do conhecimento pode melhorar o desempenho e a competitividade das 

empresas (Civi, 2000; DeTienne & Jackson, 2001; Holsapple & Jones, 2004, 2005). “A 

literatura de gestão estratégica entende o conhecimento como um recurso estratégico que 

constituí um importante determinante da vantagem competitiva das empresas” (Grant, 

1996; Spender, 1996). 

O desempenho organizacional tem sido analisado por diversos investigadores, no entanto, 

ainda é necessário entender de que forma é que diferentes estratégias de gestão do 

conhecimento afetam o desempenho organizacional, “um número relativamente pequeno 

de estudos tem abordado a relação entre estratégias de gestão do conhecimento e 

desempenho organizacional, devido à dificuldade em medir e quantificar o valor do 

conhecimento” (Choi, Poon & Davis, 2008, p. 237). As dimensões do desempenho a 

considerar também geram alguma controvérsia, sendo que múltiplas configurações de 

desempenho podem ser identificadas, cada uma de acordo com o contexto em que as 

empresas operam. Nicolás e Cerdán (2011) sugerem que devem ser combinadas medidas 

financeiras e não financeiras de forma a avaliar o desempenho dos sistemas de gestão do 

conhecimento (Tseng, 2008; Wu & Lin, 2009). 

As estratégias de gestão de conhecimento de codificação e personalização têm diferentes 

impactos no desempenho organizacional. Alguns estudos (e.g., Storey & Kahu, 2010) 
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sugerem que a estratégia de personalização, focada no conhecimento tácito, é mais valiosa 

no reforço da competitividade do que a estratégia de codificação, que tem em conta o 

conhecimento explícito; por sua vez outros estudos (e.g., Keskin, 2005) mostram que o 

conhecimento explícito tem mais influência no desempenho organizacional do que o 

conhecimento tácito (Nicolás & Cerdán, 2011).  

Desta forma, são definidas as seguintes hipóteses de investigação: 

H3: A gestão estratégica do conhecimento, baseada na codificação, tem um 

impacto directo na performance da organização. 

H4: A gestão estratégica do conhecimento, baseada na personalização, tem um 

impacto directo na performance da organização. 

 

O efeito da inovação na internacionalização e performance 

Halilem, Amara e Landry (2014) afirmam que a literatura sobre inovação sugere que a 

internacionalização favorece a inovação (Ernest & Unctad, 2005), enquanto que a 

literatura sobre internacionalização sugere que a inovação aumenta as oportunidades de 

internacionalização (Kotabe, Dunlap-Hinkler, Parente & Mishra, 2007). Higón e Driffield 

(2007) sugerem que a inovação e a internacionalização estão mutuamente dependentes. 

Boermans e Roelfsma (2015) concluíram que à uma tendência para que as várias formas 

de internacionalização levem a que as empresas inovem. Saloman e Shaver (2005) 

reforçam a ideia dizendo que a internacionalização fornece acesso a inputs que não estão 

disponíveis no mercado doméstico, promovendo assim a inovação.  

Por sua vez as inovações permitem que as empresas entrem em novos mercados. Van 

Beveren e Vandenbussche (2010) afirmam que a combinação da inovação de produtos e 

processos aumenta a propensão de uma empresa para exportar. Halilem, Amara e Landry 

(2014) argumentam que a inovação de produtos tende a promover a exportação devido à 

busca de um maior potencial de procura por qualidade superior (Oke, Burke, & Myers, 

2007; Ruzzier et al., 2006). Desta forma, podemos colocar a seguinte hipótese de 

investigação, dado que a partir dos dados disponíveis relativamente ao setor em estudo 

denota-se mais o papel da inovação na internacionalização: 
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H6: A inovação tem um impato directo positivo na internacionalização das 

organizações. 

Diversos autores têm explorado a relação entre a inovação e o desempenho empresarial 

(Covêlo, 2015; e.g. Solow, 1957; Utterback, 1971; Damanpour & Evan, 1984; Dosi, 

1990; Crepon, Duguet & Mairesse, 1998; Klomp & Van Leeuwen, 1999; Loof & 

Heshmati, 2002; Klomp & Van Leeuwen, 2001; Hinloopen, 2003; Kleinknecht & 

Mohnen, 2002; Marques, 2004; Gu & Tang, 2004; Marques et al., 2011; Gunday et al,. 

2011; Hashi & Stojčić, 2013; Atalay, Anafarta, & Sarvan, 2013; Santos & Carneiro, 2013; 

Santos et al., 2014; Pinto, et al. 2014). 

Marques (2004), através de um estudo realizado a empresas portuguesas, concluiu que as 

empresas inovadoras apresentam um melhor desempenho económico-financeiro do que 

aquelas que não são inovadoras. 

A grande maioria dos estudos realizados contempla apenas a inovação de produto e/ou 

processo (Covêlo, 2015; e.g., Marcus, 1988; Atuahene-Gima, 1996; Subramanian & 

Nilakanta, 1996; Ittner & Larcker, 1997; Han et al., 1998; Whittington et al., 1999, Olson 

& Schwab, 2000; Knott, 2001; Baer & Frese, 2003; Yang, 2010; Pinto et al., 2014). 

Muitos desses estudos encontram uma relação positiva entre a inovação e o desempenho 

das empresas, no entanto, outros indicam uma relação negativa ou mesmo uma relação 

inexistente entre a inovação e o desempenho (Covêlo, 2015; e.g., Capon et al., 1990; 

Chandler & Hanks, 1994; Subramanian & Nilakanta, 1996).  

Desta forma, podemos colocar a seguinte hipótese de investigação: 

H5: A inovação tem um impato positivo no desempenho da organização 

 

Relação entre internacionalização e performance financeira 

A relação entre a internacionalização e a performance financeira já foi testada 

empiricamente por vários autores, no entanto, os resultados não são consensuais. 

Contractor, Kundu e Hsu (2003) afirmam que alguns autores mostram uma relação 

positiva entre a internacionalização e a performance financeira (e.g. Vernon, 1971; Grant, 

1987; Grant et al., 1988; Kim & Lyn, 1987; Errunza & Senbet, 1981; Jung, 1991; Han et 

al., 1998), outros constatam que existe uma relação negativa (e.g. Brewer, 1981; 

Siddharthan & Lall, 1982; Michel & Shaked, 1986; Collins, 1990), enquanto que outros 
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não encontram qualquer relação entre os dois constructos (e.g. Buckley et al. (1977, 

1984), Kumar, 1984; Morck & Yeung, 1991). Alguns investigadores (Daniels & Bracker, 

1989; Geringer et al., 1989; Sullivan, 1994; Hitt et al., 1994; Rawaswamy, 1995; Al-

Obaidan & Scully, 1995; Gomes & Ramaswamy, 1999) encontaram uma relação 

curvilínea em forma de U, sugerindo que inicialmente a internacionalização tem um efeito 

negativo na performance e só depois alcança retorno positivo ou uma relação curvilínea 

em forma de U invertido, sugerindo um nível ótimo de grau de internacionalização acima 

do qual esta é prejudicial para a performance (Barcellos, 2010). 

Barcellos (2010) afirma que os diferentes resultados se devem à diversidade de tipos, 

setores e nacionalidades das amostras, assim como às dificuldades relacionadas com os 

critérios utilizados para medir a performance e o grau de internacionalização. 

Li (2007) explica a relação entre a internacionalização e a performance através de quatros 

perspetivas: (1) teoria da internacionalização e ativos intangíveis; (2) desvantagens da 

internacionalização; (3) perspetiva da internacionalização incremental; (4) perspetiva de 

evolução organizacional. A primeira, teoria da internacionalização, tem, segundo 

Barcellos (2010), como argumento principal “maximizar lucros internalizando mercados 

intermediários (geralmente mercados de ativos intangíveis, tais como tecnologia, know-

how de produção e marcas) em diferentes nações”, sendo o seu principal pressuposto os 

ativos intangíveis. As desvantagens da internacionalização podem refletir-se em impactos 

negativos na performande da empresa. Barcellos (2010) enumera como desvantagens o 

facto de serem empresas estrangeiras, serem empresas novas no mercado e existirem 

crescentes custos de coordenação interna, flutuações de taxas de câmbio e necessidade de 

adaptação a múltiplas instituições no país de destino (Guisinger, 2001; Kostova & Zaheer, 

1999; Sundaram & Black, 1992). A perspetiva da internacionalização incremental, 

pressupõe uma relação entre a internacionalização e a performance de U invertido e tem 

em conta a experiência internacional da empresa e os seus conhecimentos. Os processos 

de internacionalização iniciados em ambientes homogéneos (culturalmente e 

institucionalmente próximos do país de origem) beneficiam de economias de escala e de 

localização, minimizando as desvantagens da internacionalização; por sua vez em 

mercados não familiares há um aumento dos custos administrativos, podendo levar os 

custos a exceder os benefícios, comprometendo a performance da empresa (Barcellos, 

2010). Por fim Sullivan (1994) mostra que a relação entre a internacionalização e a 
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performance apresenta um ciclo de “convergência, declínio, reorientação e 

convergência”, caracterizando assim um processo de evolução organizacional. 

Majocchi, Valle e D’Angelo (2015) mostram que são mais abundantes os estudos que 

testam esta relação em grandes empresas (Glaum & Oesterle, 2007), do que aqueles que 

testam empiricamente esta relação em PME (Beamich & Lu, 2001; Qian, 2002; Lu & 

Beamish, 2006). 

Gerpott e Jakopin (2005) apresentam algumas razões para se esperar uma relação positiva 

entre internacionalização e performance, são elas, um menor risco de negócio, a 

exploração das imperfeições do mercado e um maior poder de mercado através de 

economias de escala. Assim, coloca-se a seguinte hipótese de investigação: 

H7: A internacionalização tem impato positivo na performance 

 

Tendo em consideração a revisão de literatura exposta nos parágrafos anteriores, bem 

como os objetivos e hipóteses de investigação definidos, é exposto, na Figura 1, o modelo 

conceptual de investigação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Modelo conceptual de investigação 

 

Fonte: Marques et al. (2015) 
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3. METODOLOGIA 

Amostra e recolha de dados 

A investigação foi baseada num modelo que postula a existência de relações positivas 

entre as variáveis gestão estratégica do conhecimento (GEC), inovação (QSI), 

internacionalização e performance. A recolha de informação foi feita em empresas do 

setor do calçado situadas em Felgueiras, Guimarães, Vizela, Lousada, Oliveira de 

Azeméis e Santa Maria da Feira. 

Foram pedidos os contactos das empresas à APICCAPS, que acabou por disponibilizar a 

última base de dados que dispunham com todas as empresas sócias da entidade. Através 

desta base de dados foi possível averiguar o e-mail das empresas, assim como a sua 

localização. 

O questionário (cf. Anexo A) foi disponibilizado online, sendo assegurada a 

confidencialidade e anonimato dos dados. Procedeu-se ao envio de e-mails dirigidos às 

empresas. Posteriormente, as empresas foram visitadas pelo investigador para que 

respondessem ao questionário, dado o número reduzido de resposta via online. A recolha 

de dados aconteceu no período de Março e Maio de 2015. A parcela da amostra válida 

perfaz um total de 34 empresas.  

 

Caracterização do Instrumento de Recolha de Dados 

O questionário que gerou os dados incluía questões de 2 instrumentos diferentes: 

questionário utilizado por Nicolás e Cerdán (2011) e o CIS20123. Após ser contruído, 

este questionário foi adaptado, depois das entrevistas feitas aos CEO das empresas e a 

especialistas académicos (Marques et al., 2015). 

A gestão estratégica do conhecimento contém 8 itens divididos por duas sub-dimensões 

(Personalização – 4 itens; Codificação - 4 itens). Esta escala foi baseada em Nicolás e 

Cerdán (2011).  

                                                           
3 Community Innovation Survey - O CIS possibilita um conhecimento amplo sobre a inovação, permite a recolha de um conjunto de 

dados, orientados para três fases do processo de inovação, fazendo a distinção entre input (e.g. investimento em I&D), a transformação 
da inovação (e.g. subsídios, cooperação, estratégia) e o output da inovação (e.g. novos produtos e processos) (Klomp, 2001). 

Klomp, L. (2001). Measuring Output from R&D Activities in Innovation Surveys, Paper presented in ISI 53. Conference, Statistics 

Netherlands. 
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A escala para mediar a inovação tem 2 itens, divididos por quatro sub-dimensões 

(inovação produto/serviço - 1 item; inovação de processo - 1 item; inovação marketing - 

4 itens; inovação organizacional – 3 itens). Esta escala foi baseada no estudo de Nicolás 

e Cerdán (2011) e o questionário CIS2012. 

A performance foi dividida em duas sub-dimensões: financeira (7 itens) e não-financeiras 

(8 itens), baseada no estudo de Nicolás e Cerdán (2011) e no CIS2012. 

A internacionalização contém 2 itens, que foram introduzidos com base no CIS 2012 e na 

sequência das conclusões do estudo qualitativo realizado. 

Para além das questões relacionadas com as variáveis mencionadas, foram colocadas 

algumas questões para ajudar a caracterizar a empresa, tais como: mercados geográficos, 

volume de vendas e número de empregados. Estas questões foram baseadas no CIS2012. 

 

Métodos de Análise de Dados 

Para a análise dos dados foram utilizados os softwares da IBM (SPSS e AMOS).  

Procedeu-se à análise descritiva da amostra através de tabelas de frequências (no caso das 

variáveis de natureza qualitativa) e da análise da média e desvio padrão (no caso das 

variáveis de natureza quantitativa). Analisou-se também a fiabilidade interna das 

dimensões referentes à gestão estratégica do conhecimento, performance, 

internacionalização e inovação variáveis com recurso ao alpha de Cronbach4 e análise do 

coeficiente de correlação de Spearman. 

Através do método da máxima verosimilhança5 foi obtido um modelo de análise de 

equações estruturais com vista a dar resposta às hipóteses que foram enunciadas. 

Analisando os coeficientes de regressão e respetiva significância estatística, foi possível 

analisar as relações contidas nas hipóteses.  

                                                           
4  O alpha de Cronbach é uma das medidas mais usadas para verificação interna de um grupo de variáveis (itens), 

podendo definir-se como a correlação que se espera obter entre a escala usada e outras escalas hipotéticas do mesmo 

universo 

5  Método iterativo que estima os parâmetros que maximizam a verosimilhança. É o método mais usado em análise 

de equações estruturais e produz estimativas centradas e consistentes. Mencione-se que no Quadro 50 (em anexo) 

também foram apresentados resultados de regressões lineares simples obtidas através do SPSS (método dos 

mínimos quadrados), sendo que os resultados foram semelhantes ao que obtido através do AMOS. 
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Foi também efetuada uma análise de correspondências6 com vista a complementar a 

análise AEE, partindo do pressuposto de que a proximidade entre categorias no espaço a 

duas dimensões indicia a existência de relação entre variáveis. 

 

4. RESULTADOS7 

A Tabela 1 mostra as principais características das empresas da amostra. 

 

Tabela 1 – Caracterização do negócio 

 

Frequências 

absolutas 

(n) 

Frequências 

relativas 

(%) 

Município  

Felgueiras 23 69,7 

Guimarães 4 12,1 

Lousada 1 3,0 

Oliveira de Azeméis 3 9,1 

Santa Maria da Feira 1 3,0 

Vizela 1 3,0 

Mercados  

Mercado Local/Regional, em Portugal 17 50 

Mercado Nacional (em Portugal, para além do local/regional) 22 64,7 

Outros países na UE ou países associados 34 100 

Outros países 30 88,2 

Mercado com maior peso 

Mercado Nacional (em Portugal, para além do local/regional) 1 2,9 

Outros Países da União Europeia (UE) ou países associados 33 97,1 

Percentagem aproximada de pessoas ao serviço na empresa com formação superior em 2011 

0% 6 17,6 

1% a 4% 20 58,8 

5% a 9% 7 20,6 

10% a 24% 1 2,9 

Percentagem aproximada de pessoas ao serviço na empresa com formação superior em 2013 

0% 3 8,8 

1% a 4% 20 58,8 

5% a 9% 7 20,6 

10% a 24% 4 11,8 

Volume de negócios 2011: Média 6.565.054€ (Desvio Padrão 6.152.539€) 

                                                           
6  Técnicas de análise de dados tem por objetivo estudar tabelas de dupla entrada, isto é, quadros a duas dimensões 

7  Todos os resultados aqui apresentados constam no Anexo B (Quadro 1 a 51). 
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Volume de negócios 2013: Média 7.472.744€ (Desvio Padrão 5.721.156€) 

Número médio de pessoas ao serviço na empresa em 2011: Média 90,65 (Desvio Padrão 59,59) 

Número médio de pessoas ao serviço na empresa em 2013: Média 96,47 (Desvio Padrão 57,23) 

 

A maioria dos negócios (69,7%) são do município de Felgueiras. Sabe-se que o 

mercado com maior peso para estas empresas corresponde a outros países da União 

europeia (e países associados). Verifica-se também que de 2011 para 2013 houve um 

aumento percentual de pessoas ao serviço na empresa com formação superior, 

aumento do volume de negócios e aumento dos recursos humanos. 

Tabela 2 – Caracterização dos inquiridos 

 

Frequências 

absolutas 

(n) 

Frequências 

relativas 

(%) 

Género   

Masculino 23 67,6 

Feminino 11 32,4 

Idade   

<  25 anos 1 2,9 

25 - 35 anos 10 29,4 

35 - 45 anos 10 29,4 

45 - 55 anos 9 26,5 

> 55 anos 4 11,8 

Formação académica 

Até o Ensino Básico 4 11,8 

Ensino 

Secundário/Profissional 15 44,1 

Licenciatura 11 32,4 

Mestrado 4 11,8 

Função na empresa  

Administrador 8 23,5 

Sócio gerente 5 14,7 

Assistente Administrativo 4 11,8 

Contabilista 3 8,8 

Diretor Geral 3 8,8 

Diretor Comercial 2 5,9 

Diretor Financeiro 1 2,9 

Comercial 1 2,9 

Departamento Financeiro 1 2,9 

Encarregado Geral 1 2,9 

Escriturário 1 2,9 

Gerente 1 2,9 

Gestor Comercial 1 2,9 

Gestor de Produção 1 2,9 
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Responsável Recursos 

Humanos 1 2,9 

 

Examinando os respondentes ao questionário, a maior parte destes são do género 

masculino (67,6%). Esta amostra caracteriza-se por um nível intermédio de 

escolaridade e é relativamente heterogénea em termos de função nas empresas (com 

maior frequência de administradores, sócios e assistentes administrativos).  

 

Figura 2 – Análise Descritiva das dimensões e sub-dimensões (médias de concordância) 

 

A dimensão que apresenta um score médio mais elevado corresponde à gestão 

estratégica do conhecimento baseada na personalização. No polo oposto, a gestão 

estratégica baseada na codificação é a dimensão que apresenta um score médio menor. 

No que respeita à inovação, ressalta a concordância de que existe uma forte 

componente tecnológica. 

Antes de apresentar os resultados de AEE, refira-se que se obtiveram resultados de 

fiabilidade interna satisfatórios para a construção das dimensões ‘Gestão estratégia do 

conhecimento baseada na codificação’ (α=0,820), ‘Gestão estratégia do 

conhecimento baseada na personalização’ (α=0,776), ‘Inovação’ (α=0,773), 

‘Internacionalização’ (ρ≠0) ‘Performance’ (α=0,880). A Figura 3 e a Tabela 3 

mostram os resultados da AEE.

3,96
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4,21
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Figura 3 – Modelo de AEE (coeficientes estandardizados) 

Notas: χ2 = 11,133, p < 0,05; n = 34; χ2/df = 3,711; CFI = 0,755; GFI = 0,896; RMSEA = 0,287. 

Não existe violação do pressuposto da normalidade. Não foram detetados outliers. 

 

Tabela 3 – Coeficientes de regressão e significância estatística 

 Estimate Standard Error p 

Innovation <---- SKM codification 0,202 0,086 0,018 

Innovation <---- SKM personalization 0,356 0,140 0,011 

Internationalization <---- Innovation 0,417 0,219 0,057 

Performance <---- Internationalization 0,163 0,117 0,163 

Performance <---- SKM codification -0,062 0,092 0,496 

Performance <---- SKM personalization 0,218 0,151 0,149 

Performance <---- Innovation 0,370 0,179 0,038 

 

Existem algumas relações de dependência estatisticamente significativas. Quanto 

maior a inovação maior a performance e quanto maior for inovação maior a 

internacionalização da empresa. As dimensões referentes à gestão estratégica do 

conhecimento apresentam também contribuição positiva e estatisticamente 

significativa para predizer a inovação. Para averiguar se o efeito indireto da inovação 

(mediado pelas duas dimensões referentes à gestão estratégica do conhecimento) é 

relevante do ponto de vista estatístico para a predição da performance realizaram-se 

dois testes de Sobel. Ambos os testes indicaram que o efeito indireto da inovação não 

é estatisticamente significativo quer para o caso da predição da performance através 

da gestão estratégica do conhecimento baseada na codificação (Sobel = 1,552; p-value 

0,120) quer para o caso da predição da performance através da gestão estratégica do 

conhecimento baseada na personalização (Sobel = 1,604; p-value 0,125). Um outro 
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teste de Sobel (Sobel = 1,400; p-value 0,161) indicou que o efeito indireto da 

internacionalização (mediado pela inovação) não é estatisticamente significativo para 

a inovação (muito embora a inovação tenha efeito direto sobre a internacionalização). 

Se bem que o modelo apresentado não apresente problemas de normalidade 

multivariada nem tenha outliers, acusa, em alguns indicadores (nomeadamente o 

RMSEA) um ajustamento sofrível, no entanto decidimos apresenta-lo como um 

primeiro modelo e esperamos reforça-lo com uma nova tentativa junto das empresas 

para que respondam ao questionário, e desta forma, aumente a nossa amostra. Face a 

este facto, e tendo em conta as limitações relacionadas com a pequena dimensão da 

amostra, equacionou-se a realização de uma de análise de correspondência, que foi 

precedida de uma transformação das variáveis8, no sentido de obter categorias para 

projetar no espaço bidimensional, tal como mostra a Figura 4. 

 

Figura 4 – Análise de correspondências 

 

A proximidade das categorias relacionadas com a performance e inovação e da inovação 

com a internacionalização (neste último caso, mais especificamente entre a baixa 

                                                           
8  Essa transformação foi feita através de um ponto de corte baseado nas medianas das dimensões (Performance – 

3,731; Internacionalização – 4,000; Inovação – 3,667; SKM baseada na codificação – 3,500; SKM baseada na 

personalização – 4,125). 
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inovação e baixa internacionalização) sugere a existência de relações entre a inovação e 

a performance e a inovação e a internacionalização (um pouco à semelhança do que se 

constatou no modelo de AEE obtido através do AMOS). 

 

5. CONCLUSÕES  

A investigação permitiu confirmar as relações que alguns investigadores já tinham 

demonstrado. As conclusões que podemos tirar desta investigação são que as duas 

estratégias da gestão do conhecimento – codificação e personalização - influenciam 

positivamente a inovação (hipóteses 1 e 2), tal como defendido por Borghini (2005) e 

Darroch (2005). Verificou-se também que existe uma relação positiva entre a inovação e 

a internacionalização (hipótese 6), reforçando a ideia de Kotabe, Dunlap-Hinkler, Parente 

e Mishra (2007), e entre a inovação e o desempenho organizacional (hipótese 5), tal como 

demonstrado por Marques (2004). A gestão estratégica do conhecimento da indústria do 

calçado não mostrou efeito diretos no desempenho organizacional (hipótese 3 e 4), estes 

só se verificam através da inovação. A preposição “a internacionalização tem impato 

positivo na performance” (hipótese 7) também não se verificou nas empresas do setor do 

calçado incluídas na amostra. 

Todas as dimensões se mostraram fiáveis quando submetidas do teste de fiabilidade de 

Alfa de Conbrach. A sub-dimensão que apresentou uma média mais elevada foi a gestão 

estratégica do conhecimento baseada na personalização, seguindo-se da inovação 

tecnológica. Podemos averiguar que a inovação tecnológica é o tipo de inovação que mais 

predomina no setor e a estratégia mais utilizada para a gestão do conhecimento é aquela 

que se centra no diálogo entre indivíduos. 

O pequeno número de respostas ao questionário mostrou-se a principal limitação para a 

realização deste estudo, provocando um ajustamento sofrível em alguns indicadores. No 

entanto, os resultados apurados nesta investigação, são um bom indicador de que as 

empresas devem começar a gerir recursos que até agora eram tratados de maneira 

informal, assim como também foi possível verificar relações que as empresas achavam 

existir, mas que não sabiam através de que instrumento eram mediadas. 

Investigações futuras poderão (1) realizar mais questionários às empresas do setor de 

forma a criar um modelo mais robusto; (2) verificar se existem diferenças significativas, 
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ao nível das dimensões deste estudo, nos diferentes clusters da indústria do calçado; (3) 

poderão ser efetuados questionários nas mesmas empresas, mas a outros stakeholders para 

verificar se à alguma discrepância nos resultados; (4) a mesma investigação poderia ser 

feita noutro país que também mostra-se uma forte ligação à indústria do calçado; (5) seria 

interessante estudar outros setores da indústria portuguesa utilizando as mesmas 

dimensões. 
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PARTE III 

III.1. Conclusão 

O principal objetivo da investigação era verificar a importância da gestão estratégica para 

as empresas do setor do calçado português, assim como o seu impacto na inovação e o 

seu impacto, direto ou indirecto (através da inovação), no desempenho das empresas. 

Através da literatura consultada foi possível verificar que a relação entre as dimensões 

escolhidas para esta investigação já foram alvo de estudos. Todas as relações testadas, 

através das hipóteses definidas, apresentavam relações positivas na literatura, no entanto, 

os vários estudos já realizados apresentavam diferentes resultados entre si. 

O primeiro artigo teve, como base, entrevistas realizadas a administradores das empresas. 

Os resultados mostraram que a gestão estratégica do conhecimento ainda não é uma 

ferramenta de gestão muito utilizada nas empresas do setor do calçado. 

Consequentemente o impacto da gestão estratégica do conhecimento apenas afecta o 

desempenho organizacional através da inovação. 

No segundo artigo foi possível aprofundar o estudo através de uma análise quantitativa. 

As conclusões que podemos tirar desta investigação vieram reforçar a ideia de que a 

gestão estratégica do conhecimento apenas afeta o desempenho organizacional de uma 

forma indireta, mas a inovação pode ser influenciada, positivamente, através das duas 

estratégias da gestão do conhecimento – codificação e personalização. A inovação, tal 

como já tinha sido verificado noutras investigações, tem uma relação positiva com a 

internacionalização e o desempenho organizacional. 

Três das hipóteses testadas não apresentaram relações positivas entre as dimensões em 

estudo, apesar de outros investigadores terem encontrado uma relação positiva em estudos 

que realizaram. 

Como implicações deste estudo podemos apontar: 1) um conhecimento mais amplo e 

prático das diferentes dimensões estudadas e as suas sub-dimensões; 2) a identificação de 

variáveis que mais contribuem para a construção dessas sub-dimensões; 3) a identificação 

de novas variáveis, que surgem em contextos económicos atuais, como mais relevantes 

do que as variáveis tradicionalmente definidas na literatura, 4) uma melhor compreensão 

de como gerir, estrategicamente, o conhecimento; e 5) algumas indicações de como os 

administradores entendem as práticas de gestão estratégica do conhecimento. 

 



47 

 

A principal limitação do estudo deveu-se ao reduzido número de respostas aos 

questionários, provocando um ajustamento sofrível em alguns indicadores. 

Investigações futuras poderão (1) realizar questionários em mais empresas, para criar um 

modelo mais robusto; (2) verificar se existem diferenças significativas, ao nível das 

dimensões deste estudo, nos diferentes clusters da indústria do calçado; (3) poderão ser 

efetuados questionários nas mesmas empresas, mas a individuos que não se encontrem na 

administração para verificar se à alguma discrepância nos resultados; (4) a mesma 

investigação poderia ser feita noutro país que também mostra-se uma forte ligação à 

indústria do calçado; (5) seria interessante estudar outros setores da indústria portuguesa 

utilizando as mesmas dimensões. 
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Anexos 

Anexo A 

Questionário de investigação 

 

 

GESTÃO ESTRATÉGICA DO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E 

PERFORMANCE 

 

QUESTIONÁRIO DE INVESTIGAÇÃO 

 

Quando preencher o questionário tenha, por favor, em conta que: 

 

1. Na primeira parte as questões foram concebidas para que sejam respondidas através de uma escala 

de intensidade que represente a perceção/opinião que tem sobre o assunto em questão. Apresentam-

se cinco pontos, em que 1 representa a opinião menos concordante, 5 a mais concordante, e 3 uma 

posição neutra face à afirmação. Assinale a sua resposta com um X. 

 

2. É importante que responda a todas as questões, caso contrário o questionário não poderá ser 

considerado válido para tratamento estatístico. 

 

3. Não há respostas corretas e incorretas. Apenas se pretende conhecer a sua opinião. 

 

4. As respostas são completamente confidenciais. 

 

Agradecemos a preciosa colaboração que presta à nossa investigação. 

 

 

I – Gestão estratégica do conhecimento, inovação e performance 

 

I.A. Indique o seu nível de concordância com as seguintes afirmações sobre gestão estratégica de 

conhecimento implementada na sua empresa (1 = Discordo completamente, 3 = Não concordo nem 

discordo e 5 = Concordo completamente): 

 

 

 

 

 

Nº Questionário 

 

________________ 
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1 

Discordo 

completa-

mente 

2 
Discordo 

3 
Não 

concordo 

nem 

discordo 

4 
Concordo 

5 
Concordo 

completa-

mente 

GC01- Nesta empresa existem protocolos estabelecidos acerca da forma 

como se partilha conhecimento 
     

CG02- Nesta empresa o conhecimento é adquirido facilmente através de 

manuais e documentos 
     

GC03- Nesta empresa elaboram-se atas das reuniões de forma a 

documentar resultados de projetos e de grupos de trabalho 
     

GC04- Nesta empresa partilham-se conhecimentos através de manuais e 

de documentos internos 
     

GC05- Nesta empresa o meu conhecimento é facilmente partilhável 

pelos meus colegas de trabalho 
     

GC06- Nesta empresa é fácil receber pessoalmente conselhos dos meus 

supervisores 
     

GC07- Nesta empresa realizam-se reuniões informais para partilha de 

conhecimento 
     

GC08- Nesta empresa existe uma relação próxima a um “mentor” que 

facilita a passagem de conhecimento 
     

 

I.B. Por favor assinale qual a sua opinião em relação às afirmações sobre inovação que se apresentam a 

seguir (1 = Discordo completamente, 3 = Não concordo nem discordo e 5 = Concordo completamente):  

Durante o período de 2011 a 2013, nesta empresa foram introduzidos 

(as):  

1 

Discordo 

completa-

mente 

2 
Discordo 

3 
Não 

concordo 

nem 

discordo 

4 
Concordo 

5 
Concordo 

completa-

mente 

IPS1 - Produtos/serviços novos ou significativamente melhorados 

lançados no mercado  
     

IP2 - Processos novos ou significativamente melhorados lançados no 

mercado 
     

IO1 - Novas práticas de negócio na organização dos procedimentos (por 

exemplo, na gestão da cadeia de fornecedores, na reengenharia de negócios, na 

gestão do conhecimento, “lean production”, na gestão da qualidade, etc.) 
     

IO2 - Novos métodos de organização das responsabilidades e da tomada 

de decisão (por exemplo, primeira utilização de novos sistemas de 

responsabilização dos trabalhadores, de trabalho em equipa, descentralização, 

integração ou desintegração de serviços, sistemas de formação, etc.) 

     

IO3 - Novos métodos de organização das relações externas com outras 

empresas ou instituições públicas (por exemplo, primeira utilização de 

alianças, parcerias, outsourcing ou subcontratação, etc.) 

     

Mark1 - Mudanças significativas no aspeto / estética dos produtos (bens 

e/ou serviços). Excluir as mudanças que alteram as características funcionais ou 

de utilização dos produtos - estas são inovações de produto.  
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Durante o período de 2011 a 2013, nesta empresa foram introduzidos 

(as):  

1 

Discordo 

completa-

mente 

2 
Discordo 

3 
Não 

concordo 

nem 

discordo 

4 
Concordo 

5 
Concordo 

completa-

mente 

Mark2 - Novas técnicas ou meios de comunicação (Media) para a 

promoção de bens ou serviços (por exemplo, utilização pela primeira vez de 

uma nova forma de publicidade, nova imagem da marca, introdução de cartões de 

fidelidade, etc.) 

     

Mark3 - Novos métodos de distribuição /colocação de produtos (bens 

e/ou serviços) ou novos canais de vendas (por exemplo, utilização pela 

primeira vez de um sistema de franchising ou distribuição de licenças, vendas 

diretas, venda exclusiva a retalho, novas formas de apresentação de um produto, 

etc.) 

     

Mark4 - Novas políticas de preço para os produtos (por exemplo, utilização 

pela primeira vez da variável preço para determinar a procura, sistema de 

descontos, etc.)  
     

 

I.C. Responda por favor às seguintes questões tendo em conta a performance da sua empresa no período 

2011-2013 (1 = Discordo completamente, 3 = Não concordo nem discordo e 5 = Concordo completamente): 

 

1 

Discordo 

completa-

mente 

2 
Discordo 

3 
Não 

concordo 

nem 

discordo 

4 
Concordo 

5 
Concordo 

completa-

mente 

P1 - A minha empresa é líder no setor      

P2 - A minha empresa tem boas perspectivas de crescimento futuro em 

termos de lucros 
     

P3 - A minha empresa tem aumentado os seus lucros      

P4 - A minha empresa tem reduzido os seus custos      

P5 - A minha empresa tem aumentado a sua margem de lucro      

P6 - A minha empresa tem boas perspectivas de crescimento futuro em 

termos de aumento de quota de mercado 
     

P7 - A minha empresa oferece produtos de qualidade      

P8 - A minha empresa é mais eficiente na utilização de recursos      

P9 - A minha empresa tem processos internos orientados para a 

qualidade 
     

P10 - A minha empresa tem uma boa taxa de sucesso (aceitação/adesão) 

no que diz respeito ao lançamento de novos “produtos/serviços” 
     

P11 - A minha empresa tem funcionários mais satisfeitos do que a 

média do sector 
     

P12 - A minha empresa tem funcionários mais qualificados do que a 

média do sector 
     

P13 - A minha empresa tem, em termos globais, uma boa performance 

tratando-se de uma empresa de sucesso 
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1 

Discordo 

completa-

mente 

2 
Discordo 

3 
Não 

concordo 

nem 

discordo 

4 
Concordo 

5 
Concordo 

completa-

mente 

P14 - A minha empresa desenvolveu novos mercados dentro da Europa      

P15 - A minha empresa desenvolveu novos mercados fora da Europa      

 

 

II – Caracterização da empresa  

II.A. Apresentação da empresa  

Nome da Empresa: ___________________________________________________________________  

 

 

(Decreto -Lei n.º 381/2007 - Rev. 3)  

Morada: _____________________________________________________________________________ 

-  

Município: ___________________________ 

Website www.______________________________ E-mail:_____________________________________ 

 

II.B. Indique quais os mercados geográficos dos bens ou serviços vendidos pela empresa, durante o 

período de 2011 a 2013: 

 Sim Não 

A. Mercado Local/regional, em Portugal   

B. Mercado Nacional (em Portugal, para além do local/regional)   

C. Outros Países da União Europeia (UE) ou países associadosi   

D. Outros países   

 

De entre os mercados geográficos indicados, indique qual o que teve maior peso no volume de negócios da 

empresa durante o período de 2011 a 2013? (Escolha a letra correspondente)  

 

II. C. Informação económica e social da empresa: 

Os valores monetários devem ser todos preenchidos em Euros 

 

II.C.1 Volume de Negócios  

Os arredondamentos devem ser feitos por excesso quando os 

cêntimos forem iguais ou superiores a 50 e por defeito 

quando forem inferiores  

2011 

 

________________________ 

2013 

 

_________________________ 
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Volume de negócios: total das vendas de bens e serviços (excluindo o IVA).  

Volume de negócios para 2011 e 2013  

a) Sistema de Normalização Contabilística (SNC): Conta 71 + Conta 72;  

b) Normas Internacionais de Contabilidade (NIC) e com as Normas de Contabilidade Ajustadas (NCA), com base na Instrução n.º 23/2004 do 

Banco de Portugal: Conta 78 + Conta 80 + Conta 8120; 

   

II.C.2 Número médio de pessoas ao 

serviço na empresa em:  

2011 

 

2013 

 

 

1 1 Inclui os seguintes países membros e associados da União Europeia (UE): Albânia, Alemanha, Áustria, Bélgica, Bósnia e Herzegovina, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, 

Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Islândia, Itália, Kosovo, Letónia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Macedónia, Malta, Montenegro, Noruega, Países 

Baixos, Polónia, Reino Unido, República Checa, Roménia, Sérvia, Suécia, Suíça e Turquia   

II.C.3 Indique a percentagem aproximada de pessoas ao serviço na empresa com formação superior em 2011 e em 2013  

(Incluir pessoas ao serviço com o grau de bacharelato, licenciatura, mestrado, doutoramento)  

                                                                         2011                                    2013 

0%    

1% a 4%    

5% a 9%    

10% a 24%    

25% a 49%    

50% a 74%    

75% a 100%    

 

Pessoal ao serviço: inclui as pessoas que, no período de referência, participaram na atividade da empresa qualquer que tenha sido a duração dessa 

participação, nas seguintes condições:  

a) Pessoal ligado à empresa por um contrato de trabalho, recebendo em contrapartida uma remuneração;  

b) Pessoal ligado à empresa, que por não estar vinculado por um contrato de trabalho, não recebe uma remuneração regular pelo tempo trabalhado 

ou trabalho fornecido (por exemplo: proprietários/gerentes, familiares não remunerados, membros ativos de cooperativas);  

c) Pessoal com vínculo a outras empresas, que trabalharam na empresa sendo por esta diretamente remunerados;  

d) Pessoas nas condições das alíneas anteriores, temporariamente ausentes por um período igual ou inferior a um mês por férias, conflito de 

trabalho, formação profissional, assim como por doença e acidente de trabalho.  

II.D. Pessoa responsável pela resposta:  

(Recomenda-se a nomeação de alguém ligado à Gestão de Topo da empresa, ou que mantendo-se na sua esfera de atuação, possua 

autonomia e autoridade suficientes para interpelar e recolher informação junto a vários setores/áreas funcionais da empresa)  

Função na empresa:____________________________________________  

 

Sexo: Masculino  Feminino  

<  25 anos  

25 - 35 anos  
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Idade: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formação académica:__________________________ 

PS: Pedimos-lhe que verifique, por favor, se não se esqueceu de responder a nenhuma questão. 

OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO E CONFIANÇA 

ESTE QUESTIONÁRIO ESTÁ SUJEITO AO SIGILO ESTATÍSTICO. NÃO SE PODERÃO DIVULGAR DADOS INDIVIDUALIZADOS. 

Anexo B 

Neste anexo, consta toda a informação técnico-estatística que serviu de base para a 

construção do relatório. Pode-se aqui encontrar a análise descritiva das variáveis em 

estudo, tabelas de frequências, análises de fiabilidade, testes de hipóteses e análises de 

regressão. 

1. Caracterização da amostra 

A informação relevante para variáveis nominais refere-se às frequências simples, à moda 

e ao gráfico de barras ou diagrama circular. 

O quadro de distribuição de frequências distribui os valores da variável estatística em 

frequências simples e acumuladas, que tanto podem ser absolutas (n) como relativas (%). 

As frequências absolutas (Fi) indicam o número de vezes que cada elemento da variável 

se repete. As frequências relativas exprimem o número de vezes que a categoria da 

variável qualitativa se verifica face ao total de observações, isto é, As 

frequências relativas são interpretadas em termos percentuais. 

Para as variáveis de natureza quantitativa procede-se ao exame de algumas medidas tais 

como a média, desvio padrão, mínimo, máximo. 

 

35 - 45 anos  

45 - 55 anos  

 > 55 anos  
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Quadro 1 – Distribuição da amostra segundo CAE do negócio 

CAE 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 15201 33 97,1 100,0 100,0 

Missing System 1 2,9   

Total 34 100,0   

 
 

Quadro 2 – Distribuição da amostra segundo município 

Municipio 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 1 2,9 2,9 2,9 

Felgueiras 23 67,6 67,6 70,6 

Guimarães 4 11,8 11,8 82,4 

Lousada 1 2,9 2,9 85,3 

Oliveira de Azeméis 3 8,8 8,8 94,1 

Santa Maria da Feira 1 2,9 2,9 97,1 

Vizela 1 2,9 2,9 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

 
 

Quadro 3 – Mercados geográficos dos bens ou serviços vendidos pela empresa, durante o 

período de 2011 a 2013: Mercado Local/Regional, em Portugal 

Mercado Local/regional, em Portugal 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Sim 17 50,0 50,0 50,0 

Não 17 50,0 50,0 100,0 

Total 34 100,0 100,0  
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Quadro 4 – Mercados geográficos dos bens ou serviços vendidos pela empresa, durante o 

período de 2011 a 2013: Mercado Nacional (em Portugal, para além do local/regional) 

Mercado Nacional (em Portugal, para além do local/regional) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Sim 22 64,7 64,7 64,7 

Não 12 35,3 35,3 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

 
 

Quadro 5 – Mercados geográficos dos bens ou serviços vendidos pela empresa, durante o 

período de 2011 a 2013: Outros países na UE ou países associados 

Outros Países da União Europeia (UE) ou países associados 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Sim 34 100,0 100,0 100,0 

 
 

Quadro 6 – Mercados geográficos dos bens ou serviços vendidos pela empresa, durante o 

período de 2011 a 2013: Outros países 

Outros países 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Sim 30 88,2 88,2 88,2 

Não 4 11,8 11,8 100,0 

Total 34 100,0 100,0  
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Quadro 7 – «De entre os mercados geográficos indicados, indique qual o que teve maior peso 

no volume de negócios da empresa durante o período de 2011 a 2013?» 

De entre os mercados geográficos indicados, indique qual o que teve maior peso no volume 

de negócios da empresa durante o período de 2011 a 2013? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Mercado Nacional (em 

Portugal, para além do 

local/regional) 

1 2,9 2,9 2,9 

Outros Países da União 

Europeia (UE) ou países 

associados 

33 97,1 97,1 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

 
 

Quadro 8 – Análise descritiva do volume de negócios e das pessoas envolvidas no negócio 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Volume de negócios 2011 31 0 32877299 6565053,77 6152539,388 

Volume de negócios 2013 31 76094 26253497 7472743,61 5721156,163 

Número médio de pessoas 

ao serviço na empresa em 

2011 

34 0 328 90,65 59,586 

Número médio de pessoas 

ao serviço na empresa em 

2013 

34 0 316 96,47 57,273 

Valid N (listwise) 31     
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Quadro 9 – «Percentagem aproximada de pessoas ao serviço na empresa com formação 

superior em 2011» 

Percentagem aproximada de pessoas ao serviço na empresa com formação 

superior em 2011 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

0% 6 17,6 17,6 17,6 

1% a 4% 20 58,8 58,8 76,5 

5% a 9% 7 20,6 20,6 97,1 

10% a 24% 1 2,9 2,9 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

 
 

Quadro 10 – «Percentagem aproximada de pessoas ao serviço na empresa com formação 

superior em 2013» 

Percentagem aproximada de pessoas ao serviço na empresa com formação 

superior em 2013 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

0% 3 8,8 8,8 8,8 

1% a 4% 20 58,8 58,8 67,6 

5% a 9% 7 20,6 20,6 88,2 

10% a 24% 4 11,8 11,8 100,0 

Total 34 100,0 100,0  
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Quadro 11 – Função na empresa 

Função na empresa 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Administrador 8 23,5 23,5 23,5 

Assistente Administrativo 4 11,8 11,8 35,3 

Comercial 1 2,9 2,9 38,2 

Contabilista 3 8,8 8,8 47,1 

Departamento Financeiro 1 2,9 2,9 50,0 

Diretor Comercial 2 5,9 5,9 55,9 

Diretor Financeiro 1 2,9 2,9 58,8 

Diretor Geral 3 8,8 8,8 67,6 

Encarregado Geral 1 2,9 2,9 70,6 

Escriturário 1 2,9 2,9 73,5 

Gerente 1 2,9 2,9 76,5 

Gestor Comercial 1 2,9 2,9 79,4 

Gestor de Produção 1 2,9 2,9 82,4 

Responsável Recursos 

Humanos 
1 2,9 2,9 85,3 

Sócio gerente 5 14,7 14,7 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

 
 

Quadro 12 – Distribuição da amostra consoante género 

Género 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Masculino 23 67,6 67,6 67,6 

Feminino 11 32,4 32,4 100,0 

Total 34 100,0 100,0  
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Quadro 13 – Distribuição da amostra consoante idade 

Idade 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

<  25 anos 1 2,9 2,9 2,9 

25 - 35 anos 10 29,4 29,4 32,4 

35 - 45 anos 10 29,4 29,4 61,8 

45 - 55 anos 9 26,5 26,5 88,2 

> 55 anos 4 11,8 11,8 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

 
 

Quadro 14 – Distribuição da amostra consoante formação académica 

Formação académica 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Até o Ensino Básico 4 11,8 11,8 11,8 

Ensino 

Secundário/Profissional 
15 44,1 44,1 55,9 

Licenciatura 11 32,4 32,4 88,2 

Mestrado 4 11,8 11,8 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

 

 

Quadro 15 – Análise Descritiva das dimensões e das subdimensões 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Performance 34 2,4 4,8 3,814 ,5363 

Internationalization 34 2,0 5,0 3,956 ,6894 

Inovation 34 2,6 5,0 3,644 ,5517 

SKM codification 34 1,3 5,0 3,493 ,8971 

SKM personalization 34 2,8 5,0 4,213 ,5509 

Technological innovation 34 2,0 5,0 4,088 ,6452 

Non-Techonological 

innovation 
34 2,0 5,0 3,517 ,6182 

Financial performance 34 1,0 5,0 3,699 ,7876 

Non-financial performance 34 3,0 4,8 3,930 ,4709 

Valid N (listwise) 34     
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2. Análise de Fiabilidade Interna 

Quadro 16 – Alpha de Cronbach: Gestão estratégica do conhecimento (codificação) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,820 4 

 
 

Quadro 17 – Alpha de Cronbach: Gestão estratégica do conhecimento (personalização) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,776 4 

 

 

Quadro 18 – Alpha de Cronbach: Inovação 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,773 9 

 

 

Quadro 19 – Alpha de Cronbach: Performance 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,880 13 
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Quadro 20 – Análise de Correlação: Internacionalização 

Correlations 

 A minha 
empresa 

desenvolveu 
novos 

mercados 
dentro da 
Europa 

A minha 
empresa 

desenvolveu 
novos 

mercados fora 
da Europa 

Spearman's rho 

A minha empresa 
desenvolveu novos 
mercados dentro da Europa 

Correlation Coefficient 1,000 ,624** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 34 34 

A minha empresa 
desenvolveu novos 
mercados fora da Europa 

Correlation Coefficient ,624** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 34 34 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

3. Modelo SEM (AMOS) 

Quadro 21 – Modelo AMOS com coeficientes estandardizados 

 

 

Quadro 22 – Coeficientes de regressão 
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Quadro 23 – Exame à normalidade 

 

 

Quadro 24 – Qui-quadrado e graus de liberdade 

 

 

Quadro 25 – Medidas de ajustamento 
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Quadro 26 – Deteção de outliers 
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4. Análise de Correspondências 

Quadro 27 – Medianas das dimensões (para ponte de corte) 

Statistics 

 Performance Internationalizati

on 

Innovation SKM 

codification 

SKM 

personalization 

N 
Valid 34 34 34 34 34 

Missing 0 0 0 0 0 

Median 3,731 4,000 3,667 3,500 4,125 

 
 

Quadro 28 – Processo iterativo 

Iteration History 

Iteration Number Variance Accounted For Loss 

Total Increase 

17a 1,634727 ,000006 3,365273 

a. The iteration process stopped because the convergence 

test value was reached. 

 

 

Quadro 29 – Estruturação das dimensões 

Model Summary 

Dimension Cronbach's 

Alpha 

Variance Accounted For 

Total 

(Eigenvalue) 

Inertia % of Variance 

1 ,698 2,264 ,453 45,289 

2 ,006 1,005 ,201 20,100 

Total  3,269 ,654  

Mean ,485a 1,635 ,327 32,695 

a. Mean Cronbach's Alpha is based on the mean Eigenvalue. 
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Figura 2 – Analise de correspondências 

 
 

 

5. Análises de regressão linear simples 

Inovação explicada pela SKM  codificação 

Quadro 30 – Ajustamento 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,517a ,267 ,244 ,7800 

a. Predictors: (Constant), Inovation 
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Quadro 31 – ANOVA 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 7,090 1 7,090 11,653 ,002b 

Residual 19,471 32 ,608   

Total 26,561 33    

a. Dependent Variable: SKM codification 

b. Predictors: (Constant), Inovation 

 
Quadro 32 – Coeficientes de regressão 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) ,431 ,907  ,476 ,638 

Inovation ,840 ,246 ,517 3,414 ,002 

a. Dependent Variable: SKM codification 

 

Inovação explicada pela SKM  personalização 

Quadro 33 – Ajustamento 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,529a ,280 ,257 ,4748 

a. Predictors: (Constant), Inovation 

 

Quadro 34 – ANOVA 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 2,802 1 2,802 12,426 ,001b 

Residual 7,215 32 ,225   

Total 10,017 33    

a. Dependent Variable: SKM personalization 

b. Predictors: (Constant), Inovation 
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Quadro 35 – Coeficientes de regressão 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 2,289 ,552  4,146 ,000 

Inovation ,528 ,150 ,529 3,525 ,001 

a. Dependent Variable: SKM personalization 

 

Performance explicada pela SKM  codificação 

Quadro 36 – Ajustamento 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,230a ,053 ,023 ,8867 

a. Predictors: (Constant), Performance 

 

Quadro 37 – ANOVA 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 1,400 1 1,400 1,781 ,191b 

Residual 25,160 32 ,786   

Total 26,561 33    

a. Dependent Variable: SKM codification 

b. Predictors: (Constant), Performance 

 

Quadro 38 – Coeficientes de regressão 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 2,028 1,108  1,829 ,077 

Performance ,384 ,288 ,230 1,335 ,191 

a. Dependent Variable: SKM codification 



71 

 

Performance explicada pela SKM  personalização 

Quadro 39 – Ajustamento 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,402a ,162 ,136 ,5122 

a. Predictors: (Constant), Performance 

 

Quadro 40 – ANOVA 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 1,620 1 1,620 6,176 ,018b 

Residual 8,396 32 ,262   

Total 10,017 33    

a. Dependent Variable: SKM personalization 

b. Predictors: (Constant), Performance 

 

Quadro 41 – Coeficientes de regressão 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 2,637 ,640  4,119 ,000 

Performance ,413 ,166 ,402 2,485 ,018 

a. Dependent Variable: SKM personalization 

 

Performance explicada pela inovação 

Quadro 42 – Ajustamento 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,515a ,265 ,242 ,4669 

a. Predictors: (Constant), Inovation 
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Quadro 43 – ANOVA 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 2,516 1 2,516 11,538 ,002b 

Residual 6,977 32 ,218   

Total 9,493 33    

a. Dependent Variable: Performance 

b. Predictors: (Constant), Inovation 

 

Quadro 44 – Coeficientes de regressão 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 1,991 ,543  3,668 ,001 

Inovation ,500 ,147 ,515 3,397 ,002 

a. Dependent Variable: Performance 

 

Performance explicada pela internacionalização 

Quadro 45 – Ajustamento 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,362a ,131 ,104 ,5078 

a. Predictors: (Constant), Internationalization 

 

Quadro 46 – ANOVA 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 1,242 1 1,242 4,818 ,036b 

Residual 8,250 32 ,258   

Total 9,493 33    

a. Dependent Variable: Performance 

b. Predictors: (Constant), Internationalization 
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Quadro 47 – Coeficientes de regressão 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 2,701 ,515  5,249 ,000 

Internationalization ,281 ,128 ,362 2,195 ,036 

a. Dependent Variable: Performance 

 

Internacionalização explicada pela inovação 

Quadro 48 – Ajustamento 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,334a ,111 ,084 ,6600 

a. Predictors: (Constant), Inovation 

 

Quadro 49 – ANOVA 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 1,746 1 1,746 4,009 ,054b 

Residual 13,938 32 ,436   

Total 15,684 33    

a. Dependent Variable: Internationalization 

b. Predictors: (Constant), Inovation 

 

Quadro 50 – Coeficientes de regressão 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 2,437 ,767  3,176 ,003 

Inovation ,417 ,208 ,334 2,002 ,054 

a. Dependent Variable: Internationalization 
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Resumo das regressões lineares simples 

Quadro 51 – Resumo 

 Coeficiente 
Erro 

padrão Constante p 
R2 

ajustado 

Innovation <---- SKM codification 0,840 0,246 0,431 0,002 0,267 

Innovation <---- SKM personalization 0,528 0,150 2,289 0,001 0,257 

Internationalization <---- Innovation 0,417 0,208 2,437 0,054 0,084 

Performance <---- Internationalization 0,281 0,128 2,701 0,036 0,104 

Performance <---- SKM codification 0,384 0,288 2,028 0,191 0,023 

Performance <---- SKM personalization 0,413 0,166 2,637 0,018 0,136 

Performance <---- Innovation 0,500 0,147 1,991 0,002 0,242 
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