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Este trabalho investiga como a gestão do conhecimento organizacional 

e a gestão de recursos no contexto do marketing podem ser aplicados a 

ambientes com acesso limitado a repositórios de conhecimento e os 

recursos limitados: como em uma startup enxuta. A fim de analisar 

estes conceitos nesta contexto, este estudo propõe uma abordagem 

metodológica de estudo de caso. Primeiro, uma revisão da literatura 

foi realizada para propor um modelo de criação de um ponto de vista a 

estratégia de marketing de uma segmentação do mercado em uma 

startup. Em seguida, um estudo de caso é feito para validar o modelo 

proposto. Os resultados apontam que limitações de recursos impõe 

barreiras maiores quando há a tentativa de implementação plena de 

estratégias de marketing personalizado, enquanto que as percepções 

da alta gerência podem compensar essas limitações de conhecimento 

organizacional e do cliente. 
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1. Introdução 

Nas últimas décadas o tema de gestão do conhecimento dentro de organizações tem sido 

estudado para entender como o conhecimento organizacional pode ser explorado com o 

objetivo de criar benefícios e vantagem competitiva (DRUCKER, 1999) (DAVENPORT; 

PRUSAK, 2000). Dentre as diversas premissas para gerenciar o conhecimento organizacional 

de forma adequada, duas delas que se destacam no contexto de marketing são a estruturação 

de um processo organizado de aprendizagem organizacional (WELLMAN, 2009) e a 

habilidade de uma empresa em adquirir e utilizar o conhecimento do consumidor de forma 

eficiente (WALSH; UNGSON, 1991). 

No meio da literatura existente em gestão do conhecimento aplicada à marketing, encontram-

se principalmente estudos no contexto de organizações com alta quantidade de conhecimento 

e recursos disponíveis, porém a literatura não explora estes conceitos em ambientes onde a 

memória organizacional e recursos são escassos.  

Este trabalho tem por intuito estudar este gap de literatura de gestão do conhecimento no 

contexto de organizações com acesso a bases de conhecimento e recursos limitados através de 

um estudo de caso em uma startup de tecnologia. Startup, é uma instituição que desenvolve 

produtos ou serviços em ambiente de alta incerteza, e que geralmente podem providenciar 

tecnologias que são de interesse de muitos consumidores em diferentes segmentos de mercado 

(RIES, 2011). Considerando os recursos limitados de uma startup, é ainda mais importante 

que a companhia entenda quais são seus potenciais consumidores e priorize aqueles que 

possam trazer maior valor (JOHNSON; SELNES, 2005; VIARDOT, 2004). Um dos conceitos 

mais aceitos no marketing para identificar essa demanda, priorizar segmentos e definir 

estratégias específicas para cada nicho é o uso do conceito de segmentação de mercado 

(DIBB; SIMKIN; PRIDE; FERRELL, 1994; HUNT, 2002). 

Considerando o estudo de segmentação de mercado aplicado este cenário de startups onde 

muitas vezes os acesso a bases de conhecimento são limitados (repositórios com histórico 

recente e falta de processos de documentação) e onde os recursos são restritos (equipes 

enxutas com poucos funcionários que assumem papeis multidisciplinares) (HASHARON, 
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2014), levanta um interessante tópico a ser estudado do ponto de vista organizacional: A partir 

da memória organizacional já limitada, a que nível uma startup deve/consegue segmentar seus 

consumidores?  

O restante do trabalho é organizado da seguinte forma. A próxima seção posiciona o presente 

trabalho dentro da literatura existente. Em seguida é apresentado a abordagem metodológica, 

seguida de revisão de literatura, resultados, discussão e conclusão.  

 

2. Posicionamento do estudo na literatura 

O conceito de segmentação de mercado frequentemente refere-se ao uso de técnicas 

estatísticas para identificar nichos de consumidores com necessidades, preferências, 

características e demandas diferentes para aumentar a assertividade de uma organização em 

entregar valor para seus clientes (PIERCY, 2010). O alinhamento estratégico realizado a 

partir desta segmentação de mercado, no entanto, envolve mais elementos, como (HUNT, 

2004): 

 Identificar as bases dos potenciais segmentos de mercado; 

 Desenvolver estratégias alternativas para cada segmento definido no portfolio da 

empresa; 

 Definir e garantir os recursos necessários para atender cada estratégia alternativa; 

 Executar os planos de forma personalizada para cada segmento de forma condizente 

com o restante da organização. 

Num escopo organizacional, a definição de uma estratégia de marketing baseada em 

segmentação de mercado parte de uma visão interna e externa (consumidores) à organização. 

Teoricamente, essa visão interna está relacionada à aprendizagem organizacional e à gestão de 

recursos da organização, enquanto a visão externa é  orientada ao mercado e está intimamente 

conectada ao conhecimento do consumidor.  

Figura 1 - Posicionamento do estudo na literatura existente 
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Fonte: Próprio autor 

 

A figura 1 apresenta os paradigmas sobre os quais este estudo se sustenta. Ainda que estes 

paradigmas possam ser abordados por diferentes pontos de vista, nesta pesquisa eles serão 

orientados à estratégia de marketing baseada em segmentação de mercado e por vezes 

apresentarão conceitos homogêneos aos diferentes paradigmas. 

Apesar de estratégias em marketing terem sido extensivamente estudadas no contexto de 

conhecimento organizacional nos últimos anos, a literatura não explora ambientes em que a 

gestão de recursos escassa se torna um fator determinante. O atual panorama da pesquisa de 

marketing, a partir do conhecimento organizacional, consiste sobretudo de pesquisas 

quantitativas orientadas principalmente a grandes organizações com foco na eficiência e 

resultados da adoção destas estratégias (RANGAN; MORIARTY; SWARTZ, 1992; 

SRINIVASA; LILIEN; RANGASWAMY, 2002; STORBACKA, 2005). Este trabalho busca 

estudar estes conceitos sob uma perspectiva diferente, o de startups, onde a utilização de 

recursos de forma enxuta é utilizada para atingir vantagem competitiva (BLANK, 2013). Será 

realizado um estudo de caso exploratório e construtivista, para entender a partir da visão dos 

indivíduos da organização como o conhecimento organizacional tem sido utilizado neste 
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ambiente enxuto de alta incerteza e quais são as limitações que eles encontram no processo de 

execução da estratégia de marketing.  

 

3. Método de Pesquisa 

Este estudo utiliza o estudo de caso como abordagem metodológica. A partir da revisão de 

literatura, foi produzido um modelo de definição do alinhamento estratégico das áreas de 

marketing e vendas, também chamadas de front-end da corporação (PIERCY, 2010) e sua 

relação com o fator segmentação de mercado no contexto de startups. Para validação do 

modelo criado, foi realizado um estudo de caso único em uma startup com foco em 

desenvolvimento de software, como representativa de um modelo crescente de organizações. 

De acordo com Mariotto, Zanni e Moraes (2014), o estudo de caso único é uma abordagem 

significativa e benéfica para a pesquisa de gestão como um todo.  

 

4. Revisão de literatura e proposições 

A seguir são apresentados os conceitos de aprendizagem organizacional Customer 

Relationship Management (CRM) e Customer Knowledge Management (CKM) e Gestão 

baseada em recursos. 

 

4.1. Aprendizagem organizacional 

O Para definir o conceito de conhecimento no contexto organizacional, é importante entender 

que existem dois tipos de conhecimento (NONAKA, 1994). O primeiro é o conhecimento 

explícito o qual pode ser facilmente identificado, codificado e passado para outros, por outro 

lado, existe o conhecimento tácito, comumente designado como know-how, que é difícil de 

ser descrito e codificado e é baseado na experiência do indivíduo ou organização (BROWN; 

DUGUID, 1998). O conhecimento pode ser utilizado em uma organização para a resolução de 

problemas. Aprendizagem organizacional pode ser definida quando o indivíduo/organização 

entende o processo de utilização do conhecimento para alcançar a solução de problemas 

(BROWN; DUGUID, 1991). 
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A aprendizagem organizacional, porém, não é somente a soma da aprendizagem de cada 

membro da organização, pois existem sistemas de aprendizagem que não apenas influenciam 

os participantes imediatos, mas também são repassados posteriormente aos outros por meio de 

memórias organizacionais e normas (FIOL; LYLES, 1983). Davenport (2014) argumenta que 

as organizações aprendem através da memória organizacional ao criar rotinas que orientam o 

comportamento da organização.  

O processamento da informação pode ser considerado como um caso específico de 

aprendizagem organizacional no contexto de marketing. Menon e Varadarajan (1992), adotam 

três critérios de utilização do processamento da informação:  

 Uso direcionado à ação (aplicação do conhecimento para resolução de problemas); 

 Orientado ao aprimoramento do conhecimento (uso do conhecimento para aumentar o 

conhecimento); 

 Uso social (para fazer as pessoas tomarem decisões melhores). 

Os critérios acima afetam a organização tanto a nível estratégico como operacional. 

Além do processamento da memória organizacional, um dos construtos mais utilizados em 

marketing no que se refere à aprendizagem organizacional é a orientação ao mercado. Esta 

orientação determina a forma como cada empresa implementa o conceito de marketing e 

relaciona-se com seus consumidores. Neste sentido, existem duas visões de relacionamento 

com o mercado. Lafferty e Hult (2001) caracterizam a orientação para o mercado como uma 

forma de cultura, ou como um comportamento de gestão.  

Essas teorias de aprendizagem organizacional, no contexto de segmentação de mercado dão 

suporte a corporação, na identificação dos potenciais mercados de maior valor à organização.  

 

4.2. Customer Relationship Management (CRM) e Customer Knowledge Management 

(CKM) 
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Um dos componentes da gestão do conhecimento orientado a visão externa da empresa é o 

CRM. As teorias de CRM pregam que este sistema é reconhecido como um dos pontos chave 

da lógica dominante no marketing e tornou-se uma prioridade na agenda atual da pesquisa em 

marketing (VARGO; LUSCH, 2004). Inicialmente esta abordagem estava associada a 

implementação de ferramentas de tecnologia da informação (TI), o que pode ser demonstrado 

no alto investimento que muitas corporações fizeram para adquirir essas tecnologias 

(ZABLAH; BELLENGER; JOHNSTON, 2004). À medida que estas ferramentas foram mais 

estudadas, investigadores acadêmicos reconheceram que somente a abordagem tecnológica 

não era viável e que o CRM deveria estar atrelado também aos processos de negócios 

corporativos para ter sucesso (WILSON; DANIEL; MCDONALD, 2002). Nos últimos anos, 

a área de gestão do cliente começou a evoluir não somente o conceito de CRM em si mas 

também o conceito de CKM, de forma a buscar uma dupla criação de valor: empresa-cliente 

(BOULDING; STAELIN; EHRET; JOHNSTON, 2005). Para Zablah, Bellinger e Johnston 

(2004) o objetivo em utilizar CRM e CKM é aprimorar o conhecimento sobre o consumidor 

com o intuito de trazer maior rentabilidade para a corporação e oferecer maior valor ao 

cliente.  

Na maior parte da literatura relacionada a CRM e CKM, o valor do cliente é visto 

principalmente como valor monetário, ou seja, como a rentabilidade (RYALS, 2005), ou o 

valor do cliente-vida (client lifetime value - CLTV) (VENKATESAN; KUMAR, 2004). Neste 

estudo, no entanto, a ideia central é entender como o CRM e CKM podem ser relevantes para 

a compreensão do cliente como um todo e como isso alavanca mudanças na forma como os 

clientes são gerenciados. 

Dentro do contexto de estratégia de segmentação de mercado, o CRM e CKM tem papeis 

preponderantes para o entendimento dos diversos clientes que compõe o portfolio de uma 

empresa e para a definição da melhor estratégia de gerenciamento destes clientes. 

 

4.3. Gestão baseada em recursos 
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Ricardo (1817) descobriu que fatores que acarretam uma produção maior geram rendas 

econômicas para seus detentores. Seu exemplo de produção agrícola demonstrou que quando 

os recursos têm diferentes níveis de produção e os recursos são escassos, o proprietário que 

detém os recursos mais produtivos atinge lucros acima do padrão. Esta lógica fornece a 

fundação da visão baseada em recursos (resource-based view – RBV) (MAKADOK, 2001). 1 

A teoria de RBV sustenta que com as premissas de que recursos são heterogeneamente 

distribuídos e que a mobilidade dos recursos é imperfeita, as organizações devem buscar obter 

recursos valiosos, raros, não imitáveis, não substituíveis e sustentáveis para alcançar uma 

vantagem competitiva de longa duração (CARMELI, 2004).  

O fato de uma organização deter estes recursos superiores não é condição suficiente para uma 

empresa alcançar vantagem competitiva. Os recursos ainda precisam ser manipulados 

apropriadamente dentro do contexto organizacional para de fato trazerem valor superior 

(LIPPMAN; RUMELT, 2003). Estes recursos superiores, portanto, representam um risco 

muito alto para as organizações, pois além de exigirem um investimento alto por parte destas 

podem acabar também não trazendo o resultado esperado (FRÉRY; LECOCQ; WARNIER, 

2015).  

No contexto startups que utilizam metodologias lean (BLANK, 2013) o princípio 

fundamental é otimizar a produção através da redução de gastos com recursos, sejam eles 

materiais ou pessoais, a busca por recursos superiores é limitada para reduzir riscos 

desnecessários (WOMACK, 2003). Neste ambiente onde os recursos são limitados, os 

recursos pessoais da empresa (funcionários) muitas vezes precisam assumir um papel 

multidisciplinar, de forma a atuar, em mais de uma área (ex: vendas e marketing) ou em 

múltiplas etapas dentro de um processo complexo (ex: pré-venda, venda e pós-venda). Do 

mesmo modo, os diretores precisam fazer um uso extremamente eficiente dos recursos 

materiais para competir com corporações com maior disponibilidade destes recursos pessoais 

e materiais. 

 

4.4. Proposições 
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Baseado na literatura existente e em outras pesquisas exploratórias, as seguintes proposições 

foram propostas:  

a) Proposição 1: A identificação dos potenciais segmentos de mercado a serem 

explorados pela organização é feita baseada no histórico de oportunidades (que se 

concretizaram em vendas ou não) que a empresa detém e pela percepção dos gestores 

da empresa (conhecimento tácito); 

b) Proposição 2: Para cada segmento definido no portfolio da corporação, o gestor 

desenvolve uma estratégia diferente e personalizada, orientada pelo CRM e CKM da 

empresa; 

c) Proposição 3: Definir a alocação dos recursos da organização de forma otimizada para 

atender cada uma das estratégias desenvolvidas, respeitando a capacidade de atuação 

multidisciplinar de cada recurso; 

d) Proposição 4: A organização executa a estratégia definida de forma personalizada para 

cada segmento de forma alinhada com as outras áreas da organização. 

A figura 2 expõe o modelo criado a partir das proposições levantadas. 

Figura 2 - Modelo de Estratégia de Marketing com segmentação de mercado em uma startup 

Fonte: Próprio autor 

 

5. Estudo de Caso 

Esta pesquisa foi realizada na startup AppsMobile, que é uma das maiores empresas de 

desenvolvimento de software mobile do Brasil. O foco principal da empresa é desenvolver 

aplicações móveis para outras empresas. 
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A empresa conta com funcionários altamente qualificados em todas as áreas, sendo a maior 

parte dos empregados engenheiros de formação. O alvo principal desta pesquisa são os 

departamentos de marketing e venda da organização. Atualmente estes departamentos são 

unificados, o que é recomendado num contexto de vendas complexas business-to-business 

(B2B) (PIERCY, 2010) e contam com uma equipe enxuta de três pessoas que cuidam de toda 

a operação de marketing e vendas, sendo um delas um dos sócios da empresa. O departamento 

tem uma estrutura plana e não hierárquica, com funcionários capazes de assumir qualquer 

tarefa destas áreas, todos os membros tem uma alta interação entre si. 

Para a análise deste estudo de caso na corporação AppsMobile foram adotados os paradigmas 

de investigação exploratório, interpretativo e empírico. A pesquisa exploratória reduz a 

tendência orientada pela revisão de literatura e identifica problemas novos, a pesquisa 

interpretativa aponta os problemas do ponto de vista dos usuários, e portanto é capaz de 

entender qualquer enviesamento na coleta de dados e o caráter empírico consiste em uma 

comparação com o cruzamento entre os dados coletados nas entrevistas e a análise da 

memória organizacional da empresa para avaliar a consistência dos dados (CROOM, 2009). 

Os dados foram coletados e analisados a partir de dois métodos: entrevistas estruturadas com 

funcionários da empresa e análise de parte da memória organizacional da empresa 

(informações de projetos desenvolvidos) junto da ferramenta de CRM utilizada pela equipe 

comercial há mais de 4 anos. 

Foram entrevistadas seis pessoas, sendo três delas mencionadas anteriormente e outros três 

gestores da empresa responsáveis por outras áreas mas que também atuam na definição da 

estratégia da empresa como um todo. A entrevista foi dividida em duas partes. A primeira 

parte consistiu em uma conversa informal sobre a avaliação das áreas de marketing e vendas, 

como elas interagem com o restante da empresa e como esses entrevistados enxergavam o 

conceito de segmentação de mercado e como a empresa aplicava este conceito na visão do 

indivíduo. A segunda consistiu em um questionário de 12 perguntas para validar as 4 

proposições e o modelo criado na etapa de revisão de literatura.  
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Para a análise de memória organizacional, a empresa disponibilizou o acesso a um repositório 

com documentação de projetos finalizados, preenchidos pelos diversos stakeholders de cada 

projeto (área de vendas, gerente de projetos, designers, desenvolvedores e equipe de 

manutenção). A empresa também disponibilizou o acesso a ferramenta de CRM utilizada 

atualmente pela área comercial da empresa com dados de todas as oportunidades, contatos, e 

informações relativas aos clientes que a empresa adquiriu nos últimos quatro anos.  

 

6. Resultados e Discussão 

Empresa realiza um trabalho mínimo para segmentação de mercado, focando sobretudo em 

poucas métricas como: tipo de aplicação que consumidor deseja desenvolver, custo da 

aplicação, área de atuação da empresa entre outras. Esta percepção ressalta um caráter 

positivo da empresa em utilizar um critério misto de segmentação de empresas a partir de 

características do cliente, como 81% do restante do mercado também faz, e segmentação a 

partir das necessidades destes clientes (características do projeto a ser desenvolvido), como 

apenas 38% do mercado realiza (WILLAN, 2011). Por outro lado não fica evidente a 

percepção de necessidade de aprimoramento da segmentação de mercado utilizada hoje, visto 

que 83% dos participantes acreditam ser possível melhorar a segmentação de mercado atual, a 

partir dos repositórios e informações que a empresa detém, porém apenas 33% enxergam que 

esta redefinição de segmentação traria benefícios a empresa.  

Ainda que somente 16% dos participantes do teste acreditam que a empresa aproveita ao 

máximo a ferramenta de CRM da empresa de forma a definir estratégias personalizadas para 

consumidores de diferentes segmentos, 100% dos entrevistados acreditam que os funcionários 

coletam e abastecem a ferramenta de CRM de forma satisfatória, o que sugere que apesar da 

empresa não estar aproveitando a ferramenta ao máximo no momento, tem consciência da sua 

importância e poderá utilizá-la posteriormente com maior profundidade pois terão dados 

significativos. A análise da ferramenta de CRM da empresa também sugere que os 

funcionários de fato utilizam a ferramenta de forma adequada e com frequência. 
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A gestão dos recursos apresentou um resultado negativo pois 83% dos entrevistados 

acreditam que a alocação dos recursos de forma dinâmica não é suficiente para atender os 

clientes de cada segmento com um tratamento adequado, o que sugere que ainda existe uma 

barreira grande em startups para atender clientes diferentes de forma personalizada, já que 

recursos multidisciplinares não conseguem se especializar para atender segmentos 

específicos. 

A execução da estratégia, por outro lado foi colocada como um ponto positivo, já que 87% 

dos entrevistados entendem que todo este processo desenhado para a equipe de 

marketing/vendas está bem alinhado com o restante da empresa, no que diz respeito a 

quantidade de projetos que são vendidos, com os preços e prazos bem estipulados. 

Por último, ficou evidente pela análise dos repositórios de projetos da empresa e ferramenta 

de CRM que a maioria dos clientes que a empresa atende são clientes com ciclo de vida longo 

e que esta empresa praticamente só trabalha com prospecção reativa, ou seja equipes de 

marketing e vendas trabalham com clientes que já tem interesse em desenvolver com esta 

empresa. Esta realidade porém não deve ser o padrão para startups de tecnologia. 

 

7. Conclusão 

A maior contribuição deste trabalho reside em investigar a forma como a gestão do 

conhecimento organizacional e a gestão de recursos voltados para a área de marketing são 

realizadas dentro de um novo contexto, o de empresas com memória organizacional e 

recursos limitados, como é o caso em muitas startups. Para analisar estes conceitos sob esta 

nova perspectiva o trabalho realizou um estudo de caso, sendo um modelo criado a partir da 

revisão de literatura e posterior validação deste modelo com um estudo de caso em uma 

startup de tecnologia.  

As descobertas desta pesquisa sugerem que mesmo pequenas startups com recursos limitados 

podem utilizar sua aprendizagem organizacional (mesmo que muito conhecimento ainda 

resida no know-how dos gestores) e conhecimento dos consumidores para segmentar seus 
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mercados e definir estratégias personalizadas para cada grupo de consumidores capazes de 

trazer valor satisfatório tanto para a empresa como para o cliente, porém elas deverão 

encontrar dificuldades no quesito atendimento personalizado por parte dos recursos quando 

trabalharem com equipes muito enxutas/pouco especializadas, como foi o caso da corporação 

estudada.  

Embora seja um acontecimento natural, entrevistar poucos usuários dentro de uma mesma 

organização quanto o contexto é uma startup (devido a equipe enxuta) (RIES, 2011), a maior 

limitação desta pesquisa está no possível enviesamento dos resultados dado o estudo de caso 

único. No futuro este estudo poderia ser executado com outras startups que não fossem de 

tecnologia. Um outro tópico interessante de investigação seria estudar os impactos da 

memória organizacional e gestão de recursos em outras áreas da startup. 
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