
Segmento Seguros 
 
Gostaria de compartilhar com você uma pesquisa que desenvolvi junto a algumas 
empresas brasileiras dos seguintes segmentos: Alimentício, Automobilístico, 
Engenharia & Construção, Farmacêutico, Seguros e Tecnológico. 
  
A pergunta principal era: 
  
“Que tipo de iniciativa poderia ser tomada tendo em vista facilitar o fluxo de 
conhecimentos e inovação em sua organização?” 
 

 

 
 
Abaixo apresento o resultado geral das iniciativas mais vezes citadas, bem como 
uma prévia análise qualitativa. 



 

 
 
Muito interessante notar que as iniciativas que foram priorizadas possuem 
naturezas bem distintas, Comunicação e Normatização. 
 
A Comunicação normalmente tende a ser uma das questões mais criticas em uma 
organização, ainda que haja processos eficientes e estruturados. Quanto a Gestão 
do Conhecimento, pode ser indício de dificuldade para a disseminação de 
conhecimentos tácitos e até mesmo do Mapeamento. Há outro conflito no que diz 
respeito ao Envolvimento de Outras Áreas, porque normalmente a Comunicação 
tende a ser uma dos fatores mais significativos para tal. 
 
Sobre a Normatização, demonstra uma maior preocupação associada a 
repetitividade das atividades e curiosamente com as Práticas de Registro que foi 
pouco priorizada. Pode significar que os registros não estão garantindo que os 
processos estejam associados. 
 
A Gestão de Indicadores é uma das iniciativas mais difíceis, mas que sem dúvida 
indica uma preocupação muito importante quanto o relevância de se medir a 
efetiva contribuição dos resultados potenciais a serem alcançados. 
 
Aqui apresentamos algumas iniciativas que foram identificadas como prioritárias em 
pesquisa junto as equipes de algumas empresas do Segmento Alimentício. 
 



A partir da discussão de alguns temas específicos para este segmento, o processo 
consistiu em definir quais as iniciativas são mais relevantes para facilitar o fluxo de 
conhecimentos e inovação na organização. 
 
Foram elas: 
 
 
Comunicação: estruturação de eventos podem ser até mesmo reuniões, que 

visem contar com a apresentação do status das principais ações e projetos em 

desenvolvimento em cada uma das áreas. Além disso, é possível elaborar iniciativas 

tais como newsletter semanal ou boletins diários. 

 

Estratégia: o alinhamento estratégico das atividades desenvolvidas por cada uma 

das áreas permitirá garantir que as metas definidas sejam atendidas de maneira 

natural, o que sem dúvida será um facilitador. Diante disso, durante a estruturação 

do planejamento estratégico há ações de registro e compartilhamento que podem 

ser bem interessantes. 

 

Gestão de Indicadores: A adoção de indicadores será a chave para o sucesso de 

toda e qualquer iniciativa. Sua estruturação deverá contemplar um trabalho junto 

as áreas envolvidas, no intuito do uso de indicadores sejam devidamente 

considerados pelas demais áreas da equipe. Cabe também contemplar ações de 

monitoramento. 

 
 


