
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENGENHARIA 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA, GESTÃO DE NEGÓCIOS E MEIO AMBIENTE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM SISTEMAS DE GESTÃO 

 
 

 

 
MARCELA FERREIRA AZEREDO 

 

 

 

 

 

COMPARTILHAMENTO DO CONHECIMENTO FUNCIONAL EM UMA 

INTITUIÇÃO FEDERAL DE ENSINO: UMA PROPOSTA DE UTILIZAÇÃO DO 

MODELO SOCIALIZAÇÃO, EXTERNALIZAÇÃO, COLABORAÇÃO E 

INTERNALIZAÇÃO 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado 

Profissional em Sistemas de Gestão da Universidade 

Federal Fluminense como requisito parcial para   

obtenção do Grau de Mestre em Sistemas de Gestão. 

Área de Concentração: Organizações e Estratégia. 

Linha de Pesquisa: Sistema de Gestão pela 

Qualidade Total. 

 

 

 

 

 

Orientadora: 

 

 

Prof.ª Stella Regina Reis da Costa, D. Sc. 

Universidade Federal Fluminense 

 

 

 

 

Niterói 

2018 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Ficha Catalográfica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A993c Azeredo, Marcela Ferreira 
O compartilhamento do conhecimento funcional em uma instituição 

pública de ensino: Uma proposta de utilização do modelo socialização, 

externalização, colaboração e internalização / Marcelo Ferreira Azeredo. 

- 2018. 

             96 f. ; il. 

  Dissertação (Mestrado em Sistemas de Gestão) – Universidade 

Federal Fluminense. Escola de Engenharia, 2018. 

  Orientadora: Stella Regina Reis da Costa. 

 
1. Auditoria. 2. Administração pública. 3. Instituição de ensino. I. 

Título.  

                   CDD 658.4038 

                      

 

 



 

 

 

MARCEL|A FERREIRA AZEREDO 

 

 

 

COMPARTILHAMENTO DO CONHECIMENTO FUNCIONAL EM UMA 

INTITUIÇÃO FEDERAL DE ENSINO: UMA PROPOSTA DE UTILIZAÇÃO DO 

MODELO SOCIALIZAÇÃO, EXTERNALIZAÇÃO, COLABORAÇÃO E 

INTERNALIZAÇÃO 
 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado em 

Sistemas de Gestão da Universidade Federal 

Fluminense como requisito parcial para obtenção do 

Grau de Mestre em Sistemas de Gestão. Área de 

Concentração: Organizações e Estratégia. Linha de 

Pesquisa: Sistema de Gestão pela Qualidade Total. 

 

 

 

Aprovada em 19 de junho de 2018. 

 

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA: 
 

 

 

____________________________________________ 

Prof.ª Stella Regina Reis da Costa, D. Sc. Orientador(a) 

Universidade Federal Fluminense - UFF 

 

 

____________________________________________ 

Prof.ª Mara Telles Salles, D.Sc. 

Universidade Federal Fluminense - UFF 

 

 

____________________________________________ 

Prof.ª Maristela de Castro Rezende, D.Sc. 

Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ 

 

 

 

 



 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esta dissertação primeiramente аo 

meu irmão, por ser essencial em minha 

vida, companheiro de destino, minha 

orientadora e aos meus mais próximos e 

verdadeiros amigos” 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço a mim por ter resistência e persistência em prosseguir mesmo com todo um 

modelo de vida pré-estabelecido as pessoas que se encontram fora dos moldes normativos desta 

sociedade. As lutas das pessoas que não fazem de suas mazelas pontes para a invisibilização 

social e sim lutam para a igualdade de gênero mundo a fora. Aos meus colegas de classe que, 

por um longo tempo dividiram suas alegrias e dores em cada etapa acadêmica ultrapassada. 

Aos meus amigos mais próximos que, apesar das diferenças que nos cercam, fazem dela uma 

escada para a resiliência e amor incondicional. A minha orientadora Drª Stella Regina Reis da 

Costa, que apostou e desde o início esteve à disposição para me auxiliar nesta jornada. A 

instituição a qual sou servidora por me permitir a busca do aprimoramento e do conhecimento. 

Por fim, a quem sempre me amou e iniciou sua trajetória de vida ainda ultra uterina 

junto a mim. Aquele que por diversas vezes se esforçou para entender e compreender as 

mudanças por que passei e como elas foram importantes para a minha identidade e aceitação. 

Sempre esteve ao meu lado. Sabemos de nossas fraquezas e como um é o porto seguro do outro. 

Meu irmão gêmeo Marcio Ferreira Azeredo você é a pessoa mais importante em minha vida e 

digo isso em auto e bom som para que todos saibam do amor incondicional que lhe dedico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMO 

 

 
Na chamada era do conhecimento, a informação é considerada de extrema importância para a gestão 
estratégica das organizações de uma maneira geral. Em especial, as instituições de ensino têm refletido 
sobre quais ferramentas e modelos de gestão do conhecimento elas podem desenvolver para cumprir, 
com sucesso, os objetivos para os quais foram criadas. O objetivo da presente pesquisa foi analisar as 
práticas de gestão ligadas ao conhecimento organizacional com base nas atividades sugeridas pelo 
modelo socialização, externalização, colaboração e internalização, propondo sugestões de melhorias 
na gestão do conhecimento implantada na instituição pesquisada. Esta pesquisa tem embasamento 
teórico apoiado nos principais autores relacionados ao tema da gestão do conhecimento, além de 
gestão estratégica, conhecimento organizacional, capital intelectual e processo de gestão. São 
definidos como sujeitos da pesquisa os servidores técnicos administrativos da instituição pública de 
ensino. Trata-se de uma pesquisa exploratória de cunho qualiquantitativa. Identificou-se que a 
instituição possui uma diretoria de gestão do conhecimento recém-criada, que necessita de melhorias 
em algumas etapas de conversão do conhecimento de acordo com o modelo SECI (Socialização, 
externalização, colaboração e internalização). Verificou-se que os métodos que propiciem em uma 
maior integração entre os servidores possuem maior eficiência no compartilhamento do conhecimento. 
Espera-se que os resultados deste estudo possam contribuir para o aprimoramento das atividades de 
gestão e com isso gerir melhor o capital intelectual que a instituição possui por meio da melhor utilização 
de ferramentas de compartilhamento, visando a excelência dos seus serviços e desenvolvimento 
institucional.  

 

 
Palavras-chave: Gestão do Conhecimento, Modelos de Gestão, Modelo socialização, externalização, 
colaboração e internalização, Instituição Pública de ensino 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 
In the so-called knowledge age, information is considered of extreme importance for the strategic man-
agement of organizations in general. In particular, educational institutions have reflected on what tools 
and models of knowledge management they can develop to successfully fulfill the objectives for which 
they were created. The objective of the present research was to analyze management practices related 
to organizational knowledge based on the activities suggested by the socialization, outsourcing, collab-
oration and internalization model, proposing suggestions for improvements in knowledge management 
implemented in the researched institution. This research has a theoretical background supported by the 
main authors related to the subject of knowledge management, besides strategic management, organ-
izational knowledge, intellectual capital and management process. The technical administrative servers 
of the public educational institution are defined as research subjects. This is an exploratory research of 
a qualitative and quantitative nature. It was identified that the institution has a newly created knowledge 
management board, which needs improvements in some stages of knowledge conversion according to 
the SECI model (Socialization, outsourcing, collaboration and internalization). It was verified that the 
methods that allow greater integration among the servers have a greater efficiency in the sharing of 
knowledge It is hoped that the results of this study may contribute to the improvement of management 
activities and thereby better manage the intellectual capital that the institution possesses through the 
best use of sharing tools, aiming at the excellence of its services and institutional development. 

 

 
Keywords: Knowledge Management, Management Models, Socialization, Externalization, 
Collaboration and Internalization Model. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Nas últimas três décadas, o ambiente das organizações públicas e dos negócios começou 

de forma lenta, porém crescente, a perceber que investir em conhecimento intangível, existente 

em sua organização, não só é desejável, mas também imprescindível para o aumento do seu 

desenvolvimento institucional em função da valorização do patrimônio intelectual e sucesso 

organizacional. Hoje, vivencia-se a sociedade da informação que surge de forma a contribuir 

irrestritamente para a gestão do conhecimento de modo a alavancar as atividades das 

organizações públicas e privadas no que tange à eficiência e eficácia nestes ambientes. A gestão 

do conhecimento tem como princípio alavancar, compartilhar e gerar riquezas do capital 

intelectual, através de um modelo de gestão adequado a cada estrutura organizacional. 

 Uma constatação que pode ser observada neste contexto é que o valor de mercado de 

algumas organizações supera, e muito, o valor do patrimônio financeiro e físico (patrimônio 

tangível) acumulados. Isso acontece porque valores intangíveis como patentes depositadas, 

imagem, valor da marca, talento dos funcionários e capital intelectual agregado têm sido cada 

vez mais valorizados e acabam por gerar um aumento considerável do valor de ações das 

empresas (TERRA, 2001). 

 Assim, Nonaka e Takeuchi (1997) corroboram quando dizem que a única fonte de 

vantagem competitiva duradoura é o conhecimento. Desse modo, a criação de teorias e 

abordagens visando o gerenciamento de conhecimento é vital para o sucesso organizacional. 

No momento em que surge a gestão do conhecimento, a sua proposta de identificação, 

maximização, codificação e compartilhamento de conhecimentos estrategicamente relevantes 

tornam-se extremamente importantes para o sucesso organizacional. Segundo Sveiby, (1998, p. 

3), “a gestão do conhecimento não é mais uma moda de eficiência operacional. Faz parte da 

estratégia empresarial”, contribuindo para um ambiente favorável e promissor onde se alcance 

o sucesso empresarial. Com a aplicação de uma gestão eficaz, pretende-se, além de tudo, 

contribuir para a perpetuidade do material intelectual ali produzido, sem deixar de lado sua fiel 

transmissão aos novos colaboradores. 

 De acordo com Uit Beijerse (1999) a gestão do conhecimento visa criar, disseminar, 

armazenar e incorporar as rotinas de trabalho e todo o conhecimento desenvolvido na 

organização, utilizando a capacidade dos trabalhadores para interpretação de dados e de 

informação por recursos disponíveis. 

 A informação e o conhecimento são ferramentas eminentes para o sucesso 

organizacional, contribuindo na difusão do capital intelectual e nos processos estratégicos de 
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desenvolvimento das mais diversas áreas, tanto privada quando pública, o que é o objetivo de 

estudo desta pesquisa. 

 Nas organizações que empregam a gestão do conhecimento é possível se construir uma 

distância bem razoável das demais empresas quando se fala em vantagem competitiva e resul-

tados satisfatórios. A gestão do conhecimento ajuda ainda nas tomadas de decisões, que em uma 

organização é fundamental para se delimitar novos objetivos a serem alcançados.  

As organizações públicas devem diagnosticar, de acordo com sua visão da gestão do 

conhecimento organizacional, as formas de implementar, disseminar e compartilhar o conheci-

mento e, assim, alcançar seus objetivos estratégicos. Essa visão de gestão do conhecimento, 

portanto, deve estar alinhada com a gestão estratégica e visão de futuro da organização. 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

A instituição objeto da presente pesquisa é uma instituição de ensino pública. De modo 

geral, as instituições de ensino tendem a buscar a melhoria de seus resultados através do apri-

moramento de suas técnicas de ensino. Porém, a instituição objeto desta pesquisa tem ligação 

direta com as atividades administrativas como gestão de pessoas, processos e tecnologia da 

informação.  

Gerenciar o conhecimento é um importante passo para todas as áreas de uma organiza-

ção. Levantam-se as seguintes questões: como o conhecimento gerado pela instituição é com-

partilhado na organização? Onde ele está presente e que caminho percorre? É possível mensurar 

esse compartilhamento por meio de algum modelo de gestão do conhecimento teórico? 

Sobre essas questões a presente pesquisa se debruçou com o intuito de buscar um maior 

entendimento acerca da gestão do conhecimento numa instituição de ensino.  

 

1.2 OBJETIVO GERAL 

A pesquisa tem por objetivo propor melhorias no compartilhamento e criação do co-

nhecimento entre o corpo técnico administrativo da instituição, de acordo com a aplicação dos 

modos de conversão propostos pelo modelo de gestão do conhecimento SECI, Socialização, 

Externalização, Combinação e Internalização de Nonaka e Takeushi (1997). 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Relacionar as práticas de gestão do conhecimento que estão diretamente ligadas ao 

conhecimento organizacional e sua contribuição para a criação e compartilhamento 
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de conhecimento; 

b) Analisar como é vista a importância do conhecimento para o desenvolvimento dos 

servidores na organização; 

c) Identificar os métodos que contribuem na implementação de um modelo de gestão 

do conhecimento satisfatório na Instituição de Ensino objeto da pesquisa. 

 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

Este trabalho tem como justificativa um estudo sobre a importância de se implementar 

modelos de gestão do conhecimento capazes de contribuir para o desenvolvimento 

organizacional de uma instituição pública de ensino, na qual se possa criar circunstâncias que 

aprimorem a disseminação, o compartilhamento e geração do conhecimento. 

Esta pesquisa pode contribuir para que os gestores da instituição aprimorem o desen-

volvimento da capacidade de estimular suas equipes na busca em disseminar, compartilhar e 

transformar o conhecimento da organização através da formalização de um modelo de gestão 

do conhecimento, garantindo uma maior valorização do capital intelectual produzido. 

Para os servidores da instituição, possibilita trazer a condição de ser um agente de cola-

boração e transformação do conhecimento, usufruindo dos benefícios gerados entre si e o seu 

grupo de trabalho, que por sua vez sentem-se mais valorizados e motivados. Isto aumenta o seu 

rendimento produtivo, auxilia no desenvolvimento de competências e facilita a comunicação 

entre os pares.  

Esta pesquisa propõe uma revisão e aprimoramento das ações que geram, transferem e 

compartilham o conhecimento institucional, de modo a proporcionar à diretoria de gestão do 

conhecimento da instituição analisada um modelo de gestão capaz de suprir suas falhas no que 

tange ao gerenciamento do capital intelectual e, assim, proporcionar-lhes o real aproveitamento 

frente às perspectivas esperadas por seus colaboradores. 

 

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO  

Esta pesquisa está estruturada em cinco capítulos, sendo este o capítulo inicial que trata 

da introdução da pesquisa sobre a gestão do conhecimento em organização pública, onde são 

apresentados a situação problema, os objetivos da pesquisa, a delimitação do estudo e a justifi-

cativa da realização desta. Coube, ainda, uma última seção desta parte dedicada à apresentação 

das características da Instituição objeto desta pesquisa. 
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O capítulo 2 apresenta os referenciais teóricos que foram consultados para permitir a 

condução da pesquisa. Nela são elencadas as fundamentações teóricas que construíram a defi-

nição da pesquisa e o tema desse referencial. 

O capítulo 3 apresenta a metodologia, contendo o desenvolvimento e a classificação da 

pesquisa, bem como a técnica de coleta de dados. Concluindo a seção, é relatado como foi 

construído o questionário que foi um dos instrumentos da coleta de dados. 

O capítulo 4 apresenta como está estruturada a diretoria de gestão do conhecimento na 

instituição objeto de estudo, demonstrando suas atuais funções no processo de compartilha-

mento. Além dos resultados e a discussão dos dados coletados pelo instrumento de pesquisa 

utilizado, com gráficos em formato de pizza para uma melhor compreensão dos resultados ob-

tidos. 

O capítulo 5 apresenta a conclusão da pesquisa com um resumo dos resultados e quais 

as soluções apresentadas para a instituição, além de propostas para pesquisas futuras. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 Nesta seção, será apresentada a fundamentação teórica que servirá como base para o 

desenvolvimento dessa pesquisa. São apresentados os conceitos e temas correlatos à gestão do 

conhecimento, organização, gestão organizacional e modelos de gestão. 

 

2.1 DADO, INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO 

Para construir a fundamentação teórica do presente estudo, são apresentados, neste 

capítulo, os principais conceitos e ideias de autores reconhecidos na área da gestão do 

conhecimento que apoiam a pesquisa. 

Segundo Davenport e Prusak (1998), pode-se identificar de forma clara e sintetizada, na 

tabela abaixo, uma comparação resumida acerca dos termos dado, informação e conhecimento. 

 

TABELA 1: Comparação dos termos Dados, Informação e Conhecimento 
 

Dados Informação Conhecimento 

Simples observações sobre o es-

tado do mundo. 

 

 Facilmente estruturado 

 Facilmente obtido por máqui-

nas 

 Frequentemente quantificado 

 Facilmente transferível 

 

Dados dotados de relevância e propósito. 

 

 

 Requer unidade de análise 

 Exige consenso em relação     ao signifi-

cado 

 Exige necessariamente a mediação hu-

mana 

 

Informação valiosa da mente hu-

mana. Inclui reflexão, síntese, 

contexto. 

 

 De difícil estruturação 

 De difícil captura em máqui-

nas 

 Frequentemente tácito 

 De difícil transferência 

 

Fonte: Davenport, T.; Prusak, L.1998, p.18 

 

A gestão do conhecimento é dinâmica em sua evolução, tendo como elemento de su-

porte a informação e a tecnologia. Sem eles não se pode pensar em conhecimento estruturado. 

Como se pode ver há, um caminho a ser percorrido para se obter com êxito a gestão do conhe-

cimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA1: Fases da Gestão do Conhecimento 

Fonte: Adaptado de Harris et al (ap. Korowasjczuk, 2000). 

 

Criação Captura Organização Acesso 
Utilização 
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No entanto, para a literatura atual, a gestão do conhecimento é algo mais teórico que 

prático, sendo uma disciplina nova no campo da Ciência da Informação, disciplina que teve seu 

surgimento na década de 1968 com o American Documentation Institute, dos Estados Unidos, 

mudando seu nome para American Society for Information Science, sendo assim a primeira 

instituição de Ciência da Informação do mundo. Na época, muitos desconheciam o que vinha a 

ser “Ciência da Informação”. 

Nota-se que não se pode falar de ciência da informação sem antes citar os elementos 

fundadores para seu surgimento, antes mesmo de relacioná-la com o tratamento técnico de do-

cumentos. 

Pinheiro, nesse contexto explica que, 

 

A Ciência da Informação tem dupla raiz: de um lado a Bibliografia/Documentação e, 

de outro, a recuperação da informação. Na primeira o foco é o registro do conheci-

mento científico, a memória intelectual da civilização e, no segundo, as aplicações 

tecnológicas em sistemas de informação, proporcionadas pelo computador. No en-

tanto, foram a Ciência e Tecnologia os elementos fertilizadores e propulsores de seu 

nascimento, fruto do crescimento de equipes científicas, do aumento do número de 

cientistas e pesquisadores e da aceleração de pesquisas, portanto, de tecnologias, es-

forços decorrentes, sobretudo da Segunda Guerra Mundial. (Pinheiro, 2005, p.38). 

 

A gestão da informação e a gestão do conhecimento, sem dúvida, convergem para uma 

mesma finalidade, quando aplicadas no ambiente organizacional. Elas têm como objetivo prin-

cipal auxiliar no desempenho e dar subsídios para o sucesso da empresa. 

Constata-se a atuação de cada modelo e seu potencial exploratório. A gestão da infor-

mação atua no âmbito formal dos fluxos de conhecimento, já a gestão do conhecimento atua no 

âmbito informal dos processos de produção do conhecimento. Sem falar que o primeiro trata 

do conhecimento explícito e o segundo, do tácito. Mostra-se a importância desses dois modelos 

de gestão para um processo organizacional que tenha por objetivo o sucesso e uma administra-

ção inteligente. 

Para se trabalhar com a gestão do conhecimento é necessário se falar dos elementos que 

compõem a tríade que são o dado, a informação e o conhecimento. Elementos esses que dão 

origem ao surgimento de estudos e análises na gestão da informação e do conhecimento. 

 

2.1.1 Dados 

 

A concepção do termo dado aparece na literatura das áreas da ciência da informação, da 

gestão do conhecimento, assim como em diversas outras de temáticas distintas. Tem sentido 

singular apesar de ser utilizado por diversos autores da área da ciência da informação no plural. 
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Para uma organização, dado é o registro estruturado de transações. Genericamente, pode 

ser definido como um “conjunto de fatos distintos e objetivos, relativos a eventos” 

(DAVENPORT; PRUSAK, 1998, p. 2). É informação bruta, descrição exata de algo ou de al-

gum evento. Os dados em si não são dotados de relevância, propósito ou significado, mas são 

importantes porque compõem a matéria-prima essencial para elaboração da informação. 

Para Cunha, dado se explica como 

Menor representação convencional e fundamental de uma informação (fato, noção, 

objeto, nome próprio, número, estatística, etc.) sob forma analógica ou digital passível 

de ser submetida a processamento manual ou automático. Em sentido mais amplo, 

toda a informação quantificável (números, letras, gráficos, imagens, sons ou outra 

combinação desses tipos); Sinais ou códigos usados para a alimentação, 

processamento, e produção de um resultado. Dados bibliográficos: conjunto de 

elementos (autor, título, local de edição e outros dados empregados na descrição 

bibliográfica) que representam um documento específico. (Cunha, 2008). 

 

 Verifica-se que dado pode assumir diversas características de acordo com a área que se 

aplica o termo. Dado, em sua concepção mais usual, é um elemento de construção que dá uma 

forma se colocado em uma sequência lógica. Exemplo disso está na construção de uma 

informação através da matéria bruta que vem dos dados. Se forem lidos de forma isolada em 

um primeiro momento podem não ser codificados. Mas, quando posicionados em uma 

sequência lógica e conhecida pelo ser humano, transformar-se-ão em informação. 

 

2.1.2 Informação 

 

Informação é uma mensagem com dados que fazem diferença, podendo ser audível ou 

visível, e onde existe um emitente e um receptor. É o insumo mais importante da produção 

humana. “São dados interpretados, dotados de relevância e propósito” (DRUCKER, 1999, p.32).  

É um fluxo de mensagens, um produto capaz de gerar conhecimento. É um meio ou 

material necessário para extrair e construir o conhecimento. Afetando o conhecimento 

acrescentando-lhe algo ou reestruturando-o. 

Já para Barreto (1994), a informação tem a seguinte base “estruturas simbolicamente 

significantes com a competência e a intenção de gerar conhecimento no indivíduo, em seu grupo, 

e na sociedade”. 

Existem duas diferentes formas de informação, sendo uma constituída por números, 

símbolos, imagens ou palavras, e a outra que é o conhecimento, resultante da própria interpre-

tação desta informação. A informação em si é desprovida de significado e tem pouco valor, mas 

que passa a ter importância quando cria o conhecimento através dela (SETZER, 1999). 



21 

 

 

Para Mcgee & Prusak, 

A informação não se limita a dados coletados; na verdade a informação são dados 

coletados, organizados, ordenados, aos quais são atribuídos significados e contexto. 

Informação deve informar, enquanto os dados absolutamente não têm essa missão. A 

informação deve ter limites, enquanto os dados podem ser ilimitados. Para que os 

dados se tornem úteis como informação a uma pessoa encarregada do processo deci-

sório é preciso que sejam apresentados de tal forma que essa pessoa possa relacioná-

los e atuar sobre eles. Mcgee & Prusak (1994, p. 23-04). 

Conforme Beal (2004, p. 14), “as organizações dependem de informações de naturezas 

diversas para alcançar seus objetivos”, onde as mesmas podem ser classificadas nas seguintes 

tipologias: 

 

 Nível institucional: Monitorar variáveis presentes nos ambientes externos e internos, 

monitorar e avaliar desempenho, auxiliando as decisões da alta gerência; 

 

 Nível intermediário: Monitorar e avaliar processos presentes em ambientes internos e 

externos, auxiliando e planejando tomada de decisões de nível gerencial; 

 

 Nível operacional: Torna possível executar atividades e tarefas, monitorar espaço ge-

ográfico, sob a responsabilidade de tomada de decisão a nível operacional. 

 

Segundo a origem da informação, Beal (2004) a classifica em quatro categorias: 

 

 Fonte formal: Base de dados, imprensa, informações científicas, artigos, informações 

técnicas (patentes), documentações da empresa, etc; 

 

 Fonte informal: Seminários, congressos, exposições, visitas técnicas, agência de pu-

blicidade, informações ou até boatos sobre produtos, clientes, fornecedores, etc; 

 

 Informações estruturadas: Seguem um padrão pré-definido, como um formulário 

com campos preenchidos seguindo um padrão estrutural; 

 

 Informações não-estruturadas: São os tipos de informação que não seguem um pa-

drão predefinido, um exemplo são as informações de uma revista. 
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2.1.3 Conhecimento 

A palavra conhecimento tem sua definição sendo buscada desde o período clássico 

grego, tendo a filosofia sua maior agregadora em conceituá-lo. Até a atualidade o conceito não 

tem sido algo uniforme e unânime. Nonaka (1994) ressalta que o conhecimento pode ser 

definido como “uma crença justificadamente verdadeira”. Ou também segundo Liebeskind 

(1996), conhecimento é uma informação cuja sua veracidade é estabelecida através de testes de 

veracidade. 

 O conhecimento deriva da informação assim como esta, dos dados. O conhecimento não 

é puro nem simples, mas é uma mistura de elementos, é fluido e formalmente estruturado, é 

intuitivo e, portanto, difícil de ser colocado em palavras ou de ser plenamente entendido em 

termos lógicos. 

Davenport e Prusak, nesse mesmo sentido, definem o conhecimento como: 

 
Uma mistura fluída de experiência condensada, valores, informação contextual e in-

sight experimentado, a qual proporciona uma estrutura para a avaliação e incorpora-

ção de novas experiências e informações. Ele tem origem na mente dos conhecedores. 

Nas organizações, ele costuma estar embutido não só em documentos ou repositórios, 

mas também nas rotinas, processos, práticas e normas organizacionais. (Davenport e 

Prusak, 1998, p. 6). 

 

 Ele existe dentro das pessoas e por isso é complexo e imprevisível. Ainda segundo 

DAVENPORT e PRUSAK (1998, p.6), “o conhecimento pode ser comparado a um sistema 

vivo, que cresce e se modifica à medida que interage com o meio ambiente”. 

 Os valores e as crenças integram o conhecimento, pois determinam, em grande parte, o 

que o conhecedor vê, absorve e conclui a partir das suas observações. Nonaka e Takeushi (1997, 

p.63) observam que “o conhecimento, diferente da informação, refere-se a crenças e compro-

misso”. 

Já para os autores Braun e Muller, o conhecimento é gerado da seguinte forma: 

 

O conhecimento é resultado de uma ação, um produto em movimento contínuo, como 

um ciclo que se reinicia no momento de apropriação da informação, pela interação da 

pessoa com a informação. O que diferencia a informação do conhecimento é que o 

fator humano interage sobre a informação, potencializa e gera o conhecimento por 

meio da interpretação e do desenvolvimento de habilidades e competências humanas 

à informação, pois o conhecimento é uma produção, uma interpretação elaborada da 

informação recebida, que acrescenta e agrega um novo valor à informação. (Braun e 

Muller, 2014, p. 988-989). 

 

Para Setzer (1999), “conhecimento é uma abstração interior, pessoal, de alguma coisa 

que foi experimentada por alguém”. O conhecimento para ser exteriorizado precisa de uma 
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vivência que é única em cada ser, não podendo ser o mesmo para cada indivíduo, uma vez que 

as percepções e informações para adquirir o conhecimento são individuais. 

 Encontram-se na literatura algumas tipologias para caracterizar o termo conhecimento, 

tais como: implícito, explícito, sistemático, informal, entre outros. Mas, neste trabalho, 

consideramos a proposta por Polanyi (apud NONAKA E TAKEUCHI, 1997), em que o autor 

demonstra dois tipos de conhecimento: o tácito e o explícito. 

  O conhecimento tácito é, com grande intensidade, pessoal e complexo, sendo difícil 

formalizar sua difusão e compartilhamento. Palpites subjetivos, insights, intuições, valores e 

emoções fazem parte desta categoria (NONAKA, 1991). 

 Continuando, NONAKA explica que o conhecimento tácito poder ser subdividido em 

duas dimensões: 

a) A “dimensão técnica”, que abrange um tipo de capacidade informal e difícil de definir 

ou por habilidades capturadas pelo “knowhow”. Como exemplo disso, podemos citar as 

mulheres rendeiras que são capazes de construir peças de uma simetria contínua e muito 

bonita, mas que não sabem associar isto a princípios técnicos ou científicos por mais 

elementares que possam vir a ser; e 

b) A “dimensão cognitiva”, que consiste em esquemas, modelos mentais, crenças e 

percepções tão arraigadas que os tomamos como certos. Esses modelos moldam a forma 

como percebemos o mundo a nossa volta. 

 

 Já o conhecimento explícito pode ser traduzido em palavras e números, assim pode ser 

transmitido sob a forma de dados brutos como princípios universais, fórmulas, manuais, entre 

outros. O conhecimento explícito pode ser facilmente transmitido, formalmente e 

sistematicamente, entre indivíduos (NONAKA; KONNO, 1998). 

 Atualmente, o recurso intangível e muito valioso em seus modelos gerenciais, processos 

e formas de gestão do capital intelectual nas organizações vêm para aprimorar e desenvolver a 

gestão do conhecimento e é, sem dúvid,a uma ferramenta indiscutível. 

 Esse conhecimento apresenta quatro características principais, que cumprem a função 

de um recurso único na criação de uma nova economia (CRAWFORD apud ZABOT, 2002): 

 

a) O conhecimento é difundível e se auto-reproduz: O conhecimento é um bem que à 

medida que é utilizado, mais consolidado e aprimorado se torna, expandindo-se pela 

organização; 
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b) O conhecimento é substituível: O conhecimento pode substituir trabalho, terra e capi-

tal por exemplo. Novos processos de plantio podem render mais no mesmo espaço físico 

de terra; 

c) O conhecimento é transportável: Esta característica está ligada à grande velocidade 

de fluxo das informações, que favorecem o transporte do conhecimento pela sociedade 

eletrônica; 

d) O conhecimento é compartilhável: Isto significa que o detentor de um conhecimento 

criado pode compartilhá-lo para outras pessoas sem nenhum tipo de impedimento. 

 

Para além da base epistemológica usada por Takeuchi e Nonaka (2008, p. 57), outra 

visão que se apresenta entre a distinção de conhecimento tácito e explícito é a de Michael Po-

lanyi (1996). Para o autor, o conhecimento tácito é pessoal, específico ao contexto e, por isso, 

difícil de formalizar e comunicar. 

O conhecimento explícito ou codificado, por outro lado, refere-se ao conhecimento que 

é transmissível na linguagem formal, sistemática. 

Para Choo, 

A construção do conhecimento é conseguida quando se reconhece o 

relacionamento sinérgico entre o conhecimento tácito e o conhecimento 

explícito dentro de uma organização, e quando são elaborados processos 

sociais capazes de criarem conhecimentos por meio da conversão do 

conhecimento tácito em conhecimento explícito. (Choo, 2003, p. 36-37). 

 

Desse modo, os conhecimentos tácitos e explícitos são complementares, sendo o tácito 

algo pessoal, subjetivo e o explícito sendo formal e de fácil transmissão entre grupos e indiví-

duos. 

 

2.2 GESTÃO DO CONHECIMENTO NAS ORGANIZAÇÕES 

  O surgimento do conceito gestão do conhecimento teve seu início com o advento da 

automação, por volta de 1970, quando os sistemas de computação eram denominados 

“processadores de dados”. Esse modelo se fundamentava na ideia de que tudo era processado 

por partes que alimentavam um único processador central, porém cada um era individual. Após 

a implantação e estudo de seu funcionamento, houve então a preocupação com o processamento 

da informação. Assim, os dados eram combinados uns aos outros com uma sequência lógica. 

Com isso, sua diferença com o método anterior está na possibilidade de se estruturar dados 

muito mais complexos. 

  No entanto, nos anos 90, houve mais desenvolvimento e seus processos se tornaram 
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mais dinâmicos e complexos, possibilitando o armazenamento de toda a informação importante 

para uma organização: financeira, demográfica, clientes, produtos, etc. Não tarde demais esse 

processo assumiu um modelo de processamento de conhecimento. Neste momento, a gestão da 

informação eleva-se ao patamar da gestão do conhecimento (DILLON, 2002). 

A gestão do conhecimento contempla captar, criar, disseminar, armazenar, disponibilizar 

e incorporar a produção do conhecimento individual, transformando-o em conteúdo 

organizacional que contribui dentro e fora da organização. 

O conceito de gestão do conhecimento, segundo Barreto (2004), está diretamente 

relacionado à premissa de pertencer ao capital intelectual da organização, sendo assim, todo o 

conhecimento ali gerado e armazenado, pelos colaboradores, pertencente à estrutura intangível. 

Para Choo (2003) a organização do conhecimento tem uma visão holística, segundo a 

figura 2: 

 

 

FIGURA 2: Visão Holística 

Fonte: Choo (2003, p. 31). 

 

 Nonaka e Toyama (2003) conceituaram a criação do conhecimento como um processo 

mutável e dialético de ações relacionadas entre si: pensamento e ação, não esquecendo que 

prática e diálogo também complementam o processo. Suas divergências se estabelecem por 

interações dinâmicas, passíveis de mudanças nos mais diversos atores desse processo: ambiente, 

organização e colaboradores. 

 Davenport e Prusak, nessa mesma lógica, definem o conhecimento como: 
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Uma mistura fluída de experiência condensada, valores, informação contextual e 

insight experimentado, a qual proporciona uma estrutura para a avaliação e incor-

poração de novas experiências e informações. Ele tem origem na mente dos conhe-

cedores. Nas organizações, ele costuma estar embutido não só em documentos ou 

repositórios, mas também nas rotinas, processos, práticas e normas organizacionais. 

(Davenport e Prusak, 1998, p. 6). 

 

 Orsi (2003) afirma, em sua obra, que o indivíduo pode desenvolver o conhecimento 

interno utilizando-se de elementos básicos do meio em que vive. Já o externo se desenvolve 

através de elementos como ferramentas de comunicação e compartilhamento de conhecimento. 

              O quadro 1 apresenta como alguns dos teóricos da Gestão do Conhecimento descrevem 

e identificam esses dois elementos. 

 

 

AUTORES  

 

 

ELEMENTOS INTERNOS  

 

 

ELEMENTOS EXTERNOS  

  

 

Davenport &Prusak (1998)  

 

 

Recursos dedicados; adaptação; rede 

de conhecimento e fusão.  

 

 

Locação, aquisição de empresas.  

 

 

Probst, Raub & Romhardt (2002) 

 

 

Arenas de aprendizagem; solução de 

problemas; pesquisa de mercado; 

grupos de desenvolvimento e 

pesquisa. 

 

 

Consultoria; relacionamento com 

clientes, fornecedores, concorrentes e 

parceiros; aquisição de empresas 

inovadoras; recrutamento de 

especialistas e alianças. 

 

 

Nonaka & Takeuchi (1997)  

 

 

Caos criativo; conversão; metáforas; 

variedade de requisitos; imagens ou 

experiências; intenção; redundância 

de informações e compromisso.  

 

 

Compartilhamento do conhecimento. 

 

QUADRO 1: Formas de Obtenção do Conhecimento 

Fonte: Orsi (2003, p. 2). 

 

Observa-se que, para os autores, o conhecimento pode ser produzido e aprimorado e até 

obtido através de ações internas de cada organização. Como outra forma de obtenção de 

conhecimento lembram, ainda, os elementos externos. Porém, há diferenças em cada autor no 

que tange à forma externa.  

Para Nonaka e Takeuchi (1997), o compartilhamento é fundamental, já para Davenport 

e Prusak (1998), a locação e aquisição de empresas têm uma influência no conhecimento que 

será transferido de uma organização para outra.  

Fica evidente que, ao fim, o que se tem é uma troca de informação que se transforma em 
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conhecimento passando pelo processo SECI de Nonaka e Takeuchi (1997). Todo conhecimento 

é necessariamente composto de elementos externos e internos para que se tenha sua utilidade 

para o processo de desenvolvimento organizacional. 

  De acordo com Oliveira Jr. (2001), partindo do pressuposto de que para uma 

organização adquirir sua autossuficiência e sucesso na atividade a qual realiza, ela deve se 

basear principalmente na criação e disseminação do conhecimento produzido de forma mais 

eficaz. Para isso se deve entender como esse conhecimento se desenvolve e por quem ele é 

criado. Assim a organização terá maiores chances de alcançar o patamar de sucesso de outras 

grandes organizações. 

  Segundo Nonaka e Tekeuchi (1997), Nonaka, Umemoto e Senoo (1996), a organização 

deve ser capaz de captar, transmitir e armazenar o novo conhecimento organizacional produzido 

através da transformação do conhecimento tácito (pessoal e informal) em conhecimento 

explícito (formal e sistemático). 

 Kebede (2010) acrescenta ao conceito de gestão do conhecimento uma gestão sistemá-

tica e intencional de conhecimentos, que associados a processos e ferramentas de gestão orga-

nizacional, tem o objetivo de potencializar tomadas de decisão, resolver problemas, facilitar a 

inovação e a criatividade e realizar a vantagem competitiva em diversos níveis. 

A gestão do conhecimento torna-se necessária para que se tenha um recurso estratégico 

capaz de mapear e disseminar todo o conhecimento. Com esse conhecimento a organização 

pode ser competitiva e obter resultados que a eleve em sua área de atuação. 

Substancialmente o conhecimento produzido a partir de seus próprios recursos internos 

torna mais eficaz e até favorece o não desperdício de recursos econômicos de uma organização. 

 

2.2.1 Conhecimento organizacional 

O conhecimento dentro das organizações, ao passar dos tempos, tem se mostrado 

valioso no que tange ao desenvolvimento empresarial e à posição da empresa frente as suas 

concorrentes. Observa-se que os recursos de capital humano se têm mostrado de suma 

importância para o sucesso organizacional. Para alguns autores, o conhecimento passa à posição 

superior até mesmo do capital econômico da empresa. 

Esse conhecimento por inúmeras décadas foi ignorado por gestores e até autores das 

áreas de administração e empresarial, porém hoje, segundo Choo: 

Como o conhecimento de uma organização é distribuído tanto de maneira altamente 

pessoal quanto de forma ampla, as empresas estão criando estruturas técnicas e 

profissionais para promover o intercâmbio de experiência entre seus membros e, ao 

mesmo tempo, formando parcerias com outras organizações e grupos para a troca e 
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geração conjunta de novos conhecimentos. (Choo, 2011, p. 175). 

 

Percebe-se que essa forma de geração do conhecimento, benchmarking, tornou-se um 

elemento de disputa entre as grandes empresas, uma vez que esse conhecimento interno é o que 

pode levar a empresa ao sucesso financeiro e a um ativo capaz de colocá-la em disputa por 

grandes compradores. Gestão organizacional com base no conhecimento, segundo 

RODRIGUES e RICCARDI (2007, p. 29), pode contribuir para o desenvolvimento dos 

diversos tipos de capital, além de ser necessário o emprego de recursos tangíveis e intangíveis 

como se pode ver na figura 3. 

 

 

FIGURA 3: Gestão Organizacional com base no Conhecimento 

   Fonte: Adaptado pela autora, conforme consta em Rodrigues; Riccardi (2007, p. 29). 

 

RODRIGUES e RICCARDI (2007) afirmam que os dados que possuem utilidade para 

a organização são aqueles que apresentam importância para vários setores, como vendas, 

manufatura, financeiro, compras, etc., que processados, organizados e distribuídos permitem 

criar soluções e executar tarefas. Ao desenvolverem o conhecimento individual das pessoas que 

utilizam estes dados a favor da empresa, as informações transformam-se em conhecimento 

organizacional. 

Ainda, no que tange a uma organização e sua estrutura de produção, tem-se como 

elementos essenciais ao seu constante desenvolvimento o capital humano e o capital intelectual. 
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Segundo Carbone et al. (2006),  

“o capital intelectual é um conjunto de ativos intangíveis e subjetivos de natureza não 

financeira, o qual se compõe por capital estrutural (marcas, patentes, direitos autorais, 

alta tecnologia, banco de dados, dentre outros), capital de cliente (portfólio de clientes, 

satisfação e fidelização), capital humano (competência dos empregados, capacitação, 

satisfação e motivação), e por processos contínuos de inovação”. (Carbone et al. 2006, 

p. 96). 

 

Capital de clientes entre os ativos citados para uma organização, sem sombra de dúvida 

enquadra-se como o de mais relevância. Com ele a empresa capta recursos econômicos e tem 

sua receita financeira para manter a organização. Porém, é comum não se ver organizações 

investido na relação cliente versus satisfação. 

Capital humano se relaciona com o conhecimento, a experiência, o poder de inovação e 

a habilidade dos empregados de uma companhia para realizar as tarefas do dia a dia. Existem 

também os valores, a cultura empresarial e a filosofia da empresa. Lembrando que o capital 

humano não está relacionado nos elementos pertencentes à empresa. 

Capital estrutural está direcionado a equipamentos eletrônicos e de informática, os 

softwares, os bancos de dados, as patentes, laboratórios, as marcas registradas e todo o resto da 

capacidade organizacional que apoia, e dá suporte à produtividade daqueles empregados – em 

poucas palavras, tudo o que permanece no escritório quando os empregados se deslocam para 

casa. O capital estrutural também inclui o capital de cliente ou de relacionamento. Está 

relacionado com os clientes ao qual se faz negócio. Ao contrário do capital humano, o capital 

estrutural pode ser possuído e, portanto, negociado. 

De acordo com Duffy, 

 

O capital intelectual é mais amplo e abrange os conhecimentos acumulados de uma 

empresa relativos a pessoas, metodologias, patentes, projetos e relacionamentos. O 

capital humano é um subgrupo de tal conceito, diz respeito, essencialmente, às 

pessoas, seu intelecto, seus conhecimentos e experiências. (Duffy, 2000, p. 73). 

 

 

Segundo Stewart (1998),  

“capital intelectual é o conjunto de ativos intangíveis composto por diversos fatores, 

tais como: qualidade e coerência do relacionamento entre empresa – clientes e 

fornecedores – talentos, ideias e insights apresentados por todos os envolvidos no 

contexto organizacional, entre outros. Esses fatores, quando combinados e 

trabalhados em um sistema gerencial eficiente alinhado aos objetivos organizacionais, 

geram conhecimentos, capazes de promover a inovação e reestruturação contínua dos 

processos, gerando resultados eficazes”. (Stewart, 1998, p. 65). 

 

Capital intangível é aquele que se pode obter através de elementos que não estão ligados 

diretamente com a estrutura física, mas sim com a capacidade de relacionamento e capacidade 

intelectual de cada colaborador da organização, sendo um elemento primordial para o 
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crescimento da organização no mercado em que atua. A partir disso, surgem os conceitos de 

capital intelectual e capital humano (DUFFY, 2000): 

 Capital humano é o valor acumulado através de investimentos em treinamento, 

competências organizacionais que ao serem proporcionadas aos colaboradores 

desenvolvem sua capacidade de relacionamento 

 Capital intelectual é mais amplo e abrange os conhecimentos acumulados de 

uma empresa relativos a pessoas, metodologias, patentes, projetos e 

relacionamentos. 

 

Lembrando que, para Kayo (2004), o capital intangível pode se classificar em:  

 

a) Ativos humanos: Talento, conhecimento, habilidades, treinamento, experiência entre 

outros; 

b) Ativos de inovação: Pesquisa, patentes, tecnologia, entre outros; 

c) Ativos estruturais: Software proprietários, banco de dados, sistemas de informação, 

entre outros; 

d) Ativos de relacionamento com o púbico: Franquias, marcas, direitos de 

licenciamento, entre outros. 

 

A gestão do conhecimento, quando aplicada dentro de uma organização empresarial, 

tem como objetivos principais reter o conhecimento ali produzido, garantir a sustentabilidade 

da empresa, acelerar a criação de novos conhecimentos, contribuir para um processo decisório 

eficaz, reduzir custos e retrabalho ineficaz, descobrir o capital intelectual já existente na 

empresa, explorar a reutilização do capital intelectual existente na empresa, dar segurança ao 

capital intelectual existente na empresa e dar qualidade na prestação de serviço aos clientes. 

Assim, a estratégia, que é um dos pontos fortes, poderá trabalhar com metas de médio e 

longo prazo, fazendo ajustes e aplicando, em cada área, os conhecimentos necessários para seu 

desenvolvimento. 

  

2.2.1.1 Processo do conhecimento nas organizações 

 A gestão do conhecimento direciona as organizações a dimensionar com mais 

segurança a sua eficiência, tomar decisões precisas com relação à melhor estratégia a ser 

desenvolvida em relação aos seus clientes, concorrentes, canais de distribuição e ciclos de vida 
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de produtos e serviços, saber identificar as fontes de informações, saber administrar dados e 

informações, saber administrar seus conhecimentos. Trata-se da prática de agregar valor à 

informação e de distribuí-la. Há alguns obstáculos a vencer na Gestão do Conhecimento (GC): 

influenciar o comportamento do trabalhador, motivando-o a compartilhar e colaborar, 

considerado o maior deles; fazer com que as lideranças da organização comprem a ideia; e, por 

fim, determinar como classificar o conhecimento. 

 Para desenvolver os sistemas de conhecimento é necessário ter foco externo 

(benchmarking da concorrência), tecnologias facilitadoras (groupware), gestão de performance 

(mensuração, recomendação, recompensas para equipes, obrigações contratuais) e gestão de 

pessoas (equipes virtuais, comunidade de prática, coordenadores de conhecimento, busca do 

perfil do disseminador do conhecimento). 

 Há cerca de quatro décadas atrás, Drucker (1999) já sinalizava para o fato de que o 

trabalho se tornava cada vez mais alicerçado no conhecimento. “Somente a organização pode 

oferecer a continuidade básica de que os trabalhadores do conhecimento precisam para serem 

eficazes. Apenas a organização pode transformar o conhecimento especializado do trabalhador 

do conhecimento em desempenho”. Mesmo assim, avançou-se pouquíssimo sobre como se 

deveria gerenciar os knowledge workers. 

 Além disso, uma das maiores dificuldades na gestão do conhecimento é a tendência das 

pessoas de restringir seus conhecimentos. Mesmo as que não o fazem propositalmente podem 

simplesmente não estar interessadas em mostrar o que sabem. 

Então, para que a gestão do conhecimento produza efeitos práticos nas organizações 

deve estar plenamente ancorada pelas decisões e compromissos da diretoria a respeito das 

iniciativas necessárias em termos de desenvolvimento estratégico e organizacional, 

investimento em infraestrutura, tecnológica e cultura organizacional, reconhecimento do 

trabalho em equipe e o seu compartilhamento. 

 A gestão do conhecimento, ainda segundo Terra (2000), tem um “caráter universal”, ou 

seja, destina-se à organizações de todos os portes e nacionalidades e a sua efetividade requer a 

criação de novos modelos organizacionais (estruturas, processos, sistemas gerenciais), novas 

posições quanto ao papel da capacidade intelectual de cada funcionário e uma efetiva liderança, 

disposta a enfrentar, ativamente, as barreiras existentes ao processo de transformação. 

 Ainda Terra (2000) identificou sete dimensões na GC: fatores estratégicos e o papel da 

alta administração; cultura e valores organizacionais; estrutura organizacional (trabalho de 

equipes); administração de recursos humanos; sistemas de informação, mensuração dos 

resultados e aprendizado com o ambiente. 
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 Já Cianconi (2003) identificou oito facetas na gestão do conhecimento. São elas: gestão 

da cultura organizacional; gestão de talentos e dos relacionamentos internos; gestão de 

competências e aprendizagem organizacional; gestão dos relacionamentos externos; gestão dos 

processos das melhores práticas organizacionais; gestão dos acervos e conteúdos 

informacionais; gestão da tecnologia e dos sistemas de informação e mensuração de ativos 

intangíveis. 

 Toda organização em sua trajetória acumula muito conhecimento produzido por seus 

colaboradores. Para que esse conhecimento se mantenha palpável e à disposição, torna-se cada 

vez mais importante a utilização de ferramentas que contribuam e até facilitem a tramitação 

institucional de todo o conteúdo ali produzido. 

 O conhecimento se inicia través de uma troca de informações entres os colaboradores e 

essas formas de comunicação podem acontecer de maneira informal ou formal. 

 Comunicação formal acontece de forma descendente e ascendente dentro da estrutura 

da organização, através de canais de comunicação que transmitem informações. Segundo 

Torquato (1986), são eles relatórios, normas, instruções normativas, portarias, etc.  

Robbins, explica que: 

O canal é a mídia através da qual a mensagem viaja. Ele é selecionado pelo emissor, 

que deve determinar qual o canal é formal e qual é informal. Os canais formais são 

estabelecidos pela organização e transmitem mensagens que se referem às atividades 

relacionadas com o trabalho de seus membros. Tradicionalmente, eles seguem a rede 

de autoridade dentro da organização. Outras formas de mensagem, como as pessoais 

ou sociais, seguem os canais informais na organização. (Robbins, 2002, p. 278). 

 

Comunicação informal já se relaciona com as expressões livres de regras e não passível 

de imposição pela organização. Segundo Torquato (1986, p. 63), “as comunicações informais 

são todas as livres expressões e manifestações dos trabalhadores, não controlados pela 

administração”, sendo realizada por meios não padronizados e não controlável pelos níveis 

estratégico, tático e operacional da organização. 

 

2.2.1.2 Ferramentas de compartilhamento do conhecimento organizacional 

Para seu desenvolvimento e maior competitividade, as organizações precisam lançar 

mão de elementos que contribuam com a gestão do conhecimento. As ferramentas podem 

facilitar a disseminação como também a produção de mais conhecimento a partir de toda a 

informação que transita nos espaços colaborativos. São exemplos de ferramentas de gestão do 

conhecimento as descritas no quadro 2: 
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PRÁTICAS AUTORES 

Comunidades de Prática Batista et al. (2005), Teixeira Filho (2000 apud HINÇA, 

2005), Wenger (1998, p. 24), Lucchesi et al. (2004), Terra 

(2005) 

Redes sociais Recuero (2005), Prado et al. (2009), Boyd e Ellison (2007) 

Ambientes de colaboração Schlesingeret al. (2008, p. 27) 

Portais corporativos Schlesingeret al. (2008, p. 18-19), Batista (2006), O´Brien 

(2002), Leme (2005), Terra (2005, p. 202), Murray (apud 

DIAS, 2003) 

Repositórios de conhecimento Aronson (2004, p. 333), Thiel (2002), Batista (2006), 

Rozados (1999) 

Banco de competências Souza e Farinelli (2009), Davenport e Prusak (2003), Terra 

(2005, p. 192), Batista (2006), Rozados (1999) 

Narrativas e histórias orais Brusamolin e Moresi (2008), Gargiulo (2005, p. 8 apud 

BRUSAMOLIN; MORESI, 2008), Nonaka e Takeuchi 

(1997, p. 80) 

Uso de metáforas e analogias Nonaka e Takeuchi (2008, p. 24) 

Coaching Gawryszewski, Rocha e Macedo (2008), Cortada e Woods 

(2000) Lages e O’Connor (2004, p.17) 

Lições aprendidas Batista (2006), Gattoni (2003), Probst et al. (2002) 

Rodízio de funções Nonaka e Takeuchi (2008, p. 74), Söderquist e Prastacos 

(2002 apud FRANK, 2009, p. 51) 

Mentoring Helmann e Carvalho (2007), Gallupe (2001), Chiavenato 

(2006) 

Reuniões e conversas 

informais 

Davenport e Prusak (2003, p. 115), Krogh et al. (2001, p. 

156 apud SCHLESINGER et al., 2008, p. 29), Nonaka e 

Takeuchi (2008, p. 130) 

Benchmarking Spendolini (1992 apud SCHLESINGER, 2008, p. 24), Terra 

(2005, p. 245), Camp (1997, p.15) 
QUADRO 2 - Síntese das práticas de apoio ao compartilhamento do conhecimento organizacional 

Fonte: Roriz, (2011, p. 45). 

 

2.2.2 Processo de gestão 

 O processo de gestão está relacionado com a forma de organização dos processos 

internos exercidos pelos colaboradores de uma organização. Esse processo envolve toda a 

estrutura organizacional através das funções fundamentais da gestão, segundo Chiavenato 

(1994):  

 

a) Planejamento: processo contínuo e dinâmico de se determinar planos e ações 

integradas, coordenadas e orientadas para um determinado período, seja a curto ou 

longo prazo, auxiliando na tomada de decisões. O planejamento pode ser 

classificado em estratégico, tático e operacional. 
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b) Organização: é o processo administrativo que visa à estruturação da empresa, 

reunindo pessoas e os equipamentos, de acordo com o planejamento efetuado. Na 

organização também se trabalham os níveis hierárquicos da organização e a 

definição da estrutura organizacional. 

c) Direção: é o processo administrativo que conduz e coordena o pessoal na execução 

das tarefas antecipadamente planejadas. 

d) Controle: está diretamente ligado ao planejamento. Nessa função se avalia o 

progresso da organização assim como os objetivos.  

 

O modelo de gestão é o instrumento que proporciona a uma organização seu 

desenvolvimento administrativo e gerencial. Tem como elemento construtivo a cultura e os 

valores da organização. É através dele que se constroem as normas e os princípios que orientam 

cada colaborador a cumprir a missão da organização. 

As características principais de um modelo de gestão são: formar a cultura da 

organização, determinar as linhas de poder, estabelecer as formas de ação na empresa e criar os 

valores de cada elemento organizacional que servirá para a análise de desempenho. 

Fica evidente a importância de cada modelo de gestão e como ele contribuirá para que 

a organização tenha resultados e metas cumpridas de acordo com o os objetivos institucionais. 

  

2.2.3 Modelos de gestão 

 Os modelos de gestão do conhecimento surgiram a partir de modelos de gestão de cunho 

administrativo focados apenas nos processos de produção por volta de 1920, época na qual era 

priorizada a produção em massa e linha de montagem. Para Crozatti (1998), os modelos de 

gestão possuem características que devem ser consideradas importantes: formado da cultura 

organizacional, determinam as linhas de poder, estabelecem as formas de ação, determinam a 

importância das coisas.  

Na era da eficiência, em 1950, o foco era a burocracia, o que tornava a administração 

pública engessada e menos eficaz, com o controle interno das operações. Seguiu-se a era da 

qualidade, em 1970, com o princípio na satisfação do cliente. Após a era da qualidade, surge a 

era da competitividade, que tem seu foco na excelência da organização. 

 De acordo com Pereira (1995), as duas últimas eras (Qualidade e Competitividade) 

correspondem às novas abordagens da administração, que são os seguintes: 
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a) Administração Japonesa: Controle de qualidade na produção, Método Ring, Just-in-

Time, Kanban, Kaizen, Keiretsu, manufatura flexível e círculos de controle de quali-

dade; 

 

b) Administração Participativa: Filosofia ou doutrina que valoriza a participação de 

seus colaboradores nas tomadas de decisões. Uso do empowerment, auto-gestão, pre-

domínio da liderança, da disciplina e autonomia; 

 

c) Administração Empreendedora: Foco na inovação com práticas e diretrizes que faci-

litem os processos da organização; 

 

d) Administração Holística: programas que envolvem desenvolvimento pessoal, capa-

citação profissional, benefícios (bônus, participação nos resultados, etc.), incentivo 

ao empreendedorismo; 

 

e) Corporação Virtual: Procurar ter uma interação maior com o cliente através de ele-

mentos que possam auxiliar e facilitar como bulletin boards, chats, e e-mail. 

 

Assim, em meados da década de 80, começam a surgir os modelos de gestão do 

conhecimento, advindos da necessidade de reformulação de todo um processo organizacional. 

A sociedade da informação e do conhecimento é reflexo dos mecanismos culturais de que ela 

dispõe para viver. É cada vez mais dinâmica a produção do conhecimento de uma organização 

pública ou privada, sendo necessário implementar estruturas eficazes que visem o seu 

compartilhamento no meio organizacional. 

Encontram-se na literatura especializada diversos modelos, desenvolvidos por teóricos 

das mais diversas áreas do conhecimento, como podemos ver a seguir. 

 

2.2.3.1Modelo de gestão do conhecimento - DAVENPORT e PRUSAK  

Davenport e Prusak (1998) desenvolveram o modelo chamado de “geração do 

conhecimento” e afirmam que, para uma organização ter sucesso, é necessária a interação com 

o ambiente no qual ela se insere. Esse modelo possui três processos fundamentais que são 

codificação, geração intencional de conhecimento, armazenamento e transferência. 

 Entende-se por geração do conhecimento as atividades de produção do conhecimento 

que cada organização desenvolve em sua estrutura de capital humano. Entre elas pode-se citar 

a implementação de cursos de capacitação. Para a codificação, tem-se a forma de tornar o 
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conhecimento palpável e de fácil acesso pelos colaboradores. Assim, podem ser citados os 

materiais de estudo e os sistemas de rede, como a intranet. Já a transferência é a capacidade de 

transmitir o conhecimento entre os colaboradores. Exemplo disso são os treinamentos e as 

comunidades de prática. As informações, que geram o conhecimento, podem ser adquiridas 

pela organização e não necessariamente por meio de algo inédito, mas sim de um elemento 

novo no ambiente organizacional.  

Para estes autores, existem cinco modos de se gerar conhecimento: 

 Aquisição: Refere-se à compra, geralmente, a forma mais eficaz de se adquirir conhe-

cimento, isto é, adquirir uma organização ou contratar profissionais que o possuam. Ou-

tra forma de se adquirir conhecimento é através do aluguel, ou seja, alugar uma fonte 

de conhecimento, como um especialista, por exemplo. Embora seja uma fonte temporá-

ria, parte do conhecimento tende a ficar na organização; 

 Recursos dirigidos: Construir unidades ou grupos, a exemplo de departamentos de pes-

quisa e desenvolvimento, com o objetivo de produzir conhecimento novo com novas 

maneiras e processos de gestão. Bibliotecas corporativas também são meios utilizados 

na expectativa de que seja fornecido conhecimento novo para a organização; 

 Fusão: Gerar conhecimento por meio da fusão e ou incorporação de empresas implica 

em complexidade e conflitos, uma vez que reúne pessoas com diferentes perspectivas 

para se trabalhar em um problema ou projeto, obrigando-as a chegar a uma resposta 

conjunta. Segundo Davenport e Prusak (1998), a inovação ocorre nas fronteiras entre as 

mentes e não dentro do território provinciano de uma só base de habilidades e conheci-

mento. Ao se trabalhar em projeto ou problema por meio de um grupo composto por 

pessoas com diferentes perspectivas, estas diferenças evitam que o grupo se baseie em 

soluções rotineiras para os problemas; 

 Adaptação: Trata-se de processo de ajuste da empresa em períodos de crise no meio 

ambiente das organizações, atuando como catalisadores da geração do conhecimento. 

As empresas e seus colaboradores são forçados naturalmente a se articularem para a 

solução de problemas ou encontrar soluções para as atividades empresariais. 

 Redes do conhecimento (comunidades de prática): Segundo Davenport e Prusak 

(1998), o conhecimento organizacional também é gerado pelas redes informais e auto-

organizadas. Comunidades de possuidores de conhecimento unem-se por motivos de 

interesses comuns, interagindo por meio de contatos pessoais, redes sociais e grupos de 
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e-mail para compartilhar conhecimento e resolver problemas em conjunto. Ao se disse-

minarem de forma uniforme as informações produzidas pelos colaboradores da organi-

zação, elas se transformam em conhecimento que, através do compartilhamento, chega 

às diversas áreas e setores organizacionais.  

Ainda em seu trabalho, Davenport e Prusak (1998) salientam ser importante que o co-

nhecimento produzido seja codificado de forma a tornar possível seu acesso e com isso a pos-

sibilidade de difundi-lo, o que denominam de transferência. Como elementos que contribuem 

para o compartilhamento de conhecimento, eles citam a cultura orientada para o conhecimento, 

infraestrutura técnica e organizacional, apoio da alta gestão, clareza de visão e linguagem de 

fácil compreensão, entre outros.  

 

2.2.3.2 Modelo de gestão do conhecimento - TERRA 

 Para Terra (2001), as organizações brasileiras devem aplicar seus conhecimentos com 

base em fatores que contribuem para seu desenvolvimento. Na gestão do conhecimento, é 

importante aplicar o conhecimento tácito em processos de inovação, na solução de problemas, 

na predição e antecipação de possíveis estratégias de mercado. 

 Sendo assim, o autor criou um modelo de gestão chamado de sete dimensões, conforme 

apresentado na Figura 4. 

 



38 

 

 

 
FIGURA 4: Gestão do Conhecimento: Planos e Dimensões 

Fonte: Terra (2001, p. 83). 

 

 

Para Terra (2001), as sete dimensões que podem ajudar nas práticas de gestão do 

conhecimento são: a função estratégica da alta gerência, a cultura organizacional, as 

características da cultura organizacional, as políticas de administração de recursos humanos, os 

sistemas de informação, as práticas de mensuração e divulgação de resultados e os processos 

de aprendizado por meio de alianças com e contato com os clientes.  

 Essas dimensões, segundo Terra (2001), são organizadas em três níveis:  

a) Nível de desenvolvimento organizacional e estratégico: Assim é considerada 

a aplicação da gestão do conhecimento como elemento principal para uma estratégia competi-

tiva de mercado. 

b) Nível de cultura organizacional: aqui há uma preocupação com os objetivos e 

valores da organização no que tange: 

 Ao estímulo demonstrado pelos colaboradores no trabalho; 

 Ao contato entre as pessoas, em conversas informais, com tempo para apreender 

e voltadas não somente para sua área; 

 À discussão de erros passados; 

 À facilidade de a empresa atrair e manter os melhores talentos; 
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 À avaliação da atitude dos colaboradores quando de seu recrutamento; 

 À divulgação dos indicadores de desenvolvimento da empresa amplamente entre 

todos os colaboradores de todos os níveis. 

c) Nível de infraestrutura: os investimentos em tecnologia para que se tenha uma 

maior troca de informações e conhecimento entre os colaboradores, de forma a con-

tribuir para o desenvolvimento organizacional. 

O modelo apresentado foi resultado de um trabalho realizado em grandes e médias em-

presas, com questionários aplicados a cerca de 590 gerentes e diretores. Seu trabalho teve como 

elemento de pesquisa apenas empresas atuantes no Brasil, sendo apresentado o resultado em 

sua tese de doutorado publicada em 1999. 

 

2.2.3.3 Modelo de gestão do conhecimento - CHOO e BONTIS 

O modelo de gestão do conhecimento proposto por Choo e Bontis (2002) tem por 

finalidade a geração de conhecimento estratégico através de processos de criação, transferência 

e utilização de informações da própria organização, tendo seus níveis de aprendizagem 

individual, grupal, organizacional e em redes de organização. 

Para Choo (1998), “organizações do conhecimento” são a forma com que as empresas 

se utilizam da estratégia da informação no processo de desenvolvimento das áreas a seguir: 

sensemarketing, criação do conhecimento e tomada de decisão. Na etapa sensemarketing, que 

significa dar aos colaboradores da instituição a possibilidade de reflexão compartilhada do 

funcionamento da organização, além de, como o valor, missão e a cultura organizacional são 

importantes para o desempenho estratégico da organização. 

Já a etapa de criação do conhecimento se relaciona com o conhecimento, uma vez que, 

seu objetivo está na criação, processamento e organização das informações que circulam, sendo 

assim preservada a aprendizagem organizacional. 

A terceira etapa é o processo decisório de gestão do conhecimento que para Choo (2003) 

funciona como a tomada de decisões, onde os gestores da organização devem decidir por 

alternativas e ações, que junto à visão estratégica, possam alcançar as metas estabelecidas.   

As três etapas de uso da informação organizacional podem ser detalhadas, conforme o 

quadro 3: 
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MODO IDEIA CENTRAL RESULTADOS PRINCIPAIS 

CONCEITOS 

Criação de significado Organização interpretativa: 

Mudança ambiental Dar 

sentido aos dados ambíguos 

por meio de interpretações. 

A informação é 

interpretada. 

Ambientes interpretados e 

interpretações partilhadas 

para criar significado. 

Interpretação, seleção, 

retenção. 

Construção do 

conhecimento 

Organização aprendiz: 

Conhecimento existente 

Criar novos conhecimentos 

por meio da conversão e da 

partilha dos conhecimentos. 

A informação é convertida. 

Novos conhecimentos 

explícitos e tácitos para a 

inovação. 

Conhecimento tácito, 

conhecimento explícito. 

Conversão do 

conhecimento. 

Tomada de decisões Organização racional: 

Problema Buscar e 

selecionar alternativas de 

acordo com os objetivos e 

preferências. A informação 

é analisada. 

Decisões levam a um 

comportamento racional e 

orientado para os objetivos. 

Racionalidade limitada. 

Premissas decisórias. 

Regras e rotinas. 

QUADRO 3:  As Três Etapas de Uso da Informação Organizacional 

Fonte: Choo (2003, p. 46). 

 

 

 Para a geração do conhecimento o autor pontua a necessidade de haver uma interação 

entre os membros da organização em um ciclo que é contínuo de interpretação, aprendizado e 

ação. 

 

  FIGURA 5:Apresenta o Modelo de CHOO & BONTIS (2002)    

  Fonte: Choo e Bontis (2002, p. 25). 
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 Este modelo tem em sua estrutura elementos também citados em outros modelos, como 

a transferência do conhecimento produzido. Mostram-se de maneira clara as correlações e a 

possibilidade de haver uma união de dois ou mais modelos de gestão do conhecimento.  

 Essa união se dá pela necessidade que cada organização tem de adaptar seu capital 

humano e material à visão de mercado e principalmente a sua estrutura física. Caso um modelo 

não contemple suas necessidades, deve-se de forma estratégica pensar em um modelo que seja 

hibrido, mais dinâmico e modelável, que venha a promover o desempenho esperado pelos seus 

gestores. 

 

2.2.3.4 Modelo de gestão do conhecimento– BARRETO 

 Barreto (2004, p.5), propõe que o modelo de gestão do conhecimento deve possuir 3 

fases: 

a) Gestão da Documentação: É a fase básica do trabalho, onde é feito o mapeamento 

dos repositórios do conhecimento explícito incorporados em documentos, a elaboração 

das tabelas de apoio e planejamento dos índices para cadastramento e recuperação dos 

documentos e da informação. É a fase de criação dos mecanismos de apoio à recupe-

ração da informação e de organização da documentação e planejamento do trabalho 

futuro. 

 

b) Gestão da Informação: Nesse estágio deverá estar instalado o Sistema de GED – 

Gestão Eletrônica de Documentos e consequentemente implantado um eficiente sis-

tema de informação para utilizar o conhecimento explícito de forma compartilhada. 

Essa fase integra todos os tipos de arquivos, desde os que contêm os documentos ge-

rados eletronicamente, como os arquivos correntes, intermediários ou permanentes, e 

o de fontes de informação, que inclui a biblioteca, que é, sem dúvida, um importante 

repositório de conhecimento. 

 

c) Gestão do Conhecimento: É quando se torna possível compartilhar conhecimento, usar 

melhores práticas, fazer com que o capital intelectual da empresa seja realmente um 

ativo da organização. É quando será necessário ter em funcionamento o Portal 

Corporativo de GC e estimular a criação de comunidades internas colaborativas para a 

alimentação e sustentação do Modelo instituído. 
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2.2.3.5 Modelo de gestão do conhecimento - NONAKA e TAKEUCHI 

 Segundo Nonaka, Umemoto e Senoo (1996), as organizações podem criar interações 

entre o conhecimento explícito e o tácito, estas interações são chamadas de “conversão do 

conhecimento”. 

 Sendo assim, SECI é a sigla que significa os quatro modos de conversão do 

conhecimento. São eles: socialização (de conhecimento tácito para conhecimento tácito); 

externalização (de conhecimento tácito para conhecimento explícito); combinação (de 

conhecimento explícito para conhecimento explícito) e a internalização (de conhecimento 

explícito para conhecimento tácito), conforme ilustra a figura 6. 

 

 

FIGURA 6: Representação do Modelo SECI 

Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997, p. 80). 

 

Este modelo permite inferências quanto às formas de mobilização de conhecimento, 

identificando quais práticas estão mais alinhadas às perspectivas de sucesso de cada organiza-

ção. A cada modo de conversão do conhecimento`, de acordo com o modelo SECI, pode-se 

analisar as variáveis definição das práticas de gestão do conhecimento e seus objetivos, e o 

quantitativo de utilização das práticas de gestão do conhecimento nas diferentes áreas, de 

acordo com seu foco de atividades. 

Assim, segundo os autores, pode o modelo SECI demonstrado na figura anterior ter sua 

transformação de conhecimento realizado por processos tácitos ou explícitos com uma intera-

ção dinâmica e contínua na transferência de informação organizacional. 
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a) Socialização: do conhecimento tácito em conhecimento tácito 

 

 A socialização é um processo de compartilhamento de experiências e, a partir daí, da 

criação do conhecimento tácito baseado em outros conhecimentos tácitos, como modelos 

mentais ou habilidades técnicas compartilhadas. O segredo para a aquisição do conhecimento 

tácito é a experiência. Sem alguma forma de experiência compartilhada, é extremamente difícil 

para uma pessoa projetar-se no processo de raciocínio de outro indivíduo. (NONAKA; 

TAKEUCHI, 1997). 

 Sendo assim, a socialização se trata da forma de compartilhar o conhecimento produzido 

por experiências, gerador do conhecimento tácito, que é articulado com o conhecimento 

explícito na externalização, sendo seu canal de transmissão o diálogo. Para a combinação surgir 

é necessária a sistematização do conhecimento explícito em sistema de conhecimento, onde os 

indivíduos compartilham entre si o conhecimento, que é agregado na internalização através do 

“aprender fazendo” (FREIRE, 2011). 

 

b) Externalização: do conhecimento tácito em conhecimento explícito 

 

 A externalização é um processo de transformação do conhecimento tácito em conceitos 

explícitos. É por meio do diálogo ou da reflexão coletiva que o modo de externalização da 

conversão do conhecimento normalmente é provocado. 

 Dentre os quatro modos de conversão do conhecimento, a externalização é a chave para 

a criação do conhecimento, pois cria conceitos novos e explícitos a partir do conhecimento 

tácito. (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). 

c) Combinação: do conhecimento explícito em conhecimento explícito 

 

 A combinação é um processo de composição de conceitos que envolve a combinação 

de conjuntos diferentes de conhecimento explícito em um sistema de conhecimento. Os 

indivíduos trocam e combinam conhecimentos através de documentos, reuniões, e-mails, etc. e 

reconfiguram o conhecimento existente por meio do acréscimo, classificação, combinação e 

categorização do conhecimento explícito, o que pode levar à criação de novos conhecimentos. 

(NONAKA; TAKEUCHI, 1997). 
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d) Internalização: do conhecimento explícito em conhecimento tácito 

 

 A internalização é o processo de incorporação do conhecimento explícito ao 

conhecimento tácito. Quando são internalizadas nas bases do conhecimento tácito dos 

indivíduos sob a forma de modelos mentais ou know-how técnico compartilhado, as 

experiências através da socialização, externalização e combinação tornam-se ativos valiosos, 

influenciam a forma de agir, pensar e de ver o mundo das pessoas. No entanto, para viabilizar 

a criação do conhecimento organizacional, o conhecimento tácito acumulado precisa ser 

socializado com os outros membros da organização, iniciando assim uma nova espiral de 

criação do conhecimento. (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). 

  A figura 7 ilustra o processo de criação do conhecimento denominado SECI, que é 

abordado por Nonaka e Toyama (2003), onde afirmam ser o conhecimento criado diante a 

contradição dos recursos internos e o ambiente. 

 

FIGURA 7: Processo SECI 

Fonte: Adaptado de Nonaka e Takeuchi (1997, p. 80). 

 

Essa criação está diretamente ligada ao poder de gestão e sua preocupação no 

aprimoramento do capital intelectual. 

A gestão do conhecimento é uma área em constante crescimento e leva a uma gama de 

especializações no campo da Ciência da Informação. Torna-se importante para profissionais da 
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informação tanto quanto para os de áreas da tecnologia ou da administração seu estudo de 

processos, ferramentas e domínio da temática abordada nesta pesquisa. 

Entender como a organização, seja ela privada ou pública, pode se beneficiar da 

utilização de um dos incontáveis modelos de gestão do conhecimento é primordial para uma 

eficiência organizacional. 

Este capítulo demonstrou os principais resultados baseados no estudo bibliográfico 

sobre gestão do conhecimento, e permitiu a escolha, dentre os modelos apresentados, daquele 

que mostrou maior aplicabilidade para a pesquisa. 

O modelo de análise adotado é o modelo SECI (Socialização, Externalização, 

Combinação e Internalização), postulado por Nonaka e Takeuchi (2008), no qual se entende 

que a criação do conhecimento organizacional é uma interação entre o conhecimento tácito e 

explícito. 

Por permitir uma transferência de conhecimento e seus diferentes modos de mobilização 

dentro de uma organização, como a pesquisada, o modelo SECI proporcionará uma análise das 

ações atuais e estratégias para um maior desenvolvimento do capital intelectual dos 

colaboradores. 

 

2.2.3.6 Modelo de gestão do conhecimento - IPE 

A possibilidade de identificar o conhecimento existente em uma organização depende 

das pessoas que compõem a organização, que são as que criam, compartilham e usam o 

conhecimento. Ipe (2003) diz que compartilhar conhecimento é basicamente o ato de tornar o 

conhecimento disponível para outros. Entre indivíduos, o compartilhamento é um processo 

que permite a uma pessoa transformar o conhecimento para que possa ser entendido, absorvido 

e utilizado por outros atores. Para Ipe, o uso do termo “compartilhamento” implica o processo 

de disponibilizar o conhecimento de tal forma que ele possa ser utilizado. De acordo com 

Alcará (2009), para que isso ocorra, requer-se uma ação deliberada da parte do indivíduo que 

possui o conhecimento. Compartilhar não implica ceder a posse do conhecimento, e sim 

usufruir dele juntamente com os pares. 

As intenções e ações para o compartilhamento podem sofrer influências de diferentes 

fatores. Baseando-se em estudos teóricos e relatos de pesquisa, Ipe (2003) identificou os 

principais fatores que influenciam o compartilhamento do conhecimento entre indivíduos: 

natureza do conhecimento, motivação para compartilhar, oportunidades para compartilhar, e 
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cultura do ambiente de trabalho. 

A natureza do conhecimento é classificada segundo a autora em dois sentidos. O 

primeiro está centrado na natureza tácita ou explícita do conhecimento, fundamentalmente nos 

aspectos cunhados por Polany (1983) e reforçados por Nonaka e Takeuchi (1997), Davenport 

(1998), Choo (2003) e muitos outros autores; enquanto o segundo está na valorização do 

conhecimento. O valor do conhecimento é mencionado por Ipe principalmente no aspecto 

comercial, ou seja, o conhecimento como uma propriedade de valor monetário e econômico 

para a organização.
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

Neste capítulo foi abordada a forma de desenvolvimento da pesquisa e como se deu a 

coleta de dados para análise dos resultados, o tipo de pesquisa adotada, a forma de coleta de 

dados e análise. 

 Para Gray (2012), o desempenho da pesquisa é o plano geral para coleta, mensuração e 

análise de dados. Geralmente, um desenho de pesquisa descreve o propósito do estudo e os 

tipos de perguntas que foram tratadas, as técnicas usadas para coletar os dados, as abordagens 

à seleção de amostras e como os dados foram analisados. 

 

3.1 TIPOS DE PESQUISA 

Segundo Wiig, Hoog e Spek, 

 
A atividade de revisão compara o passado com o presente, ou seja, monitora e avalia 

o desempenho da organização sob a perspectiva da GC. Um programa de lições apren-

didas é indicado para o monitoramento. A avaliação serve para indicar se as ações 

estão conduzindo a organização para os resultados almejados.  

 A atividade de conceitualização compreende o mapeamento do conhecimento na or-

ganização e a análise dos seus pontos fortes e fracos. Os resultados dessa atividade 

são fundamentais para a tomada de decisão na atividade seguinte, ou seja, a reflexão.  

A atividade de reflexão desenvolve um plano de melhorias necessárias, considerando 

os riscos da implementação do mesmo. Essa atividade abrange a seleção e o detalha-

mento das melhorias, considerando tempo, orçamento, produto gerado, pessoas en-

volvidas, controle da qualidade, responsabilidades e riscos.   

A atividade de ação coloca o plano em prática, abrangendo a consolidação, combina-

ção, distribuição e desenvolvimento do conhecimento. Wiig, Hoog e Spek (1997, p. 

15-27). 

 

3.1.1 Definição da pesquisa quanto aos seus objetivos 

Quanto aos objetivos, a presente pesquisa caracterizou-se como exploratória. Para Gray 

(2012, p. 36), “os estudos exploratórios buscam explorar o que está acontecendo e fazer per-

guntas a respeito. São especialmente úteis quando não se sabe o suficiente sobre um fenômeno. 

Portanto, um estudo exploratório pode ajudar a decidir se vale a pena pesquisar a questão”. 

Para Gil (2002, p. 41), as pesquisas se dividem em três grandes grupos: 

a) Exploratórias: objetivam proporcionar maior familiaridade com o problema, procurando 

torná-lo mais explícito ou buscando constituir hipóteses. Este tipo de pesquisa costuma 

envolver levantamento bibliográfico, entrevistas e análise de exemplos. 

b) Descritivas: descrevem características de determinada população ou fenômeno ou esta-

belecem relações entre variáveis. Costumam utilizar as seguintes técnicas de coleta de 

dados: questionário e a observação sistemática. 
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c) Explicativas: objetivam identificar fatores que determinam ou que contribuem para a 

ocorrência dos fenômenos. A maioria das pesquisas deste grupo pode ser classificada 

como experimentais e ex-post facto. 

 

3.1.2 Definição da pesquisa quanto à natureza de abordagem 

Quanto à sua natureza, caracterizou-se como qualiquantitativa, tendo como instrumento 

para a coleta de dados a utilização de um questionário, com perguntas estruturadas fechadas 

com enfoque no tema objeto de estudo dentro da instituição pesquisada, aplicando-os aos ser-

vidores da instituição.  

Este método também é conhecido como misto sendo aquele que reúne dados da 

pesquisa qualitativa e os dados da pesquisa quantitativa. Conforme afirma Creswell: 

 
 
Esses procedimentos se desenvolveram em resposta à necessidade de esclarecer o 

objetivo de reunir dados quantitativos e qualitativos em um único estudo [...]. Esses 

procedimentos também foram desenvolvidos, em parte, para atender a necessidade de 

ajudar os pesquisadores a criar projetos compreensíveis a partir de dados e análises 

complexas. (Creswell, 2002, P. 211) 
 

 

Segundo Strauss e Corbin (1990 apud Gray, 2012, p. 36), os estudos quantitativos são 

mais usados para apurar opiniões e atitudes explícitas dos entrevistados, pois utilizam instru-

mentos estruturados. Devem ser representativos de um determinado universo de modo que seus 

dados possam ser generalizados e projetados para aquele universo. 

 

3.1.3 Definição da pesquisa quanto aos procedimentos técnicos 

Na presente pesquisa foram utilizados como procedimentos técnicos o estudo de caso, a 

pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental. Também foram utilizadas na pesquisa teses e 

dissertações de mestrado relacionadas ao tema e que auxiliaram na construção teórico metodo-

lógica do trabalho apresentado.   

 

a) Estudo de caso 

O Estudo de Caso – enquanto método de investigação qualitativa – tem sua aplicação 

quando o pesquisador busca uma compreensão extensiva e com mais objetividade e validade 

conceitual, do que propriamente estatística, acerca da visão de mundo de setores populares. 

Interessa ainda as perspectivas que apontem para um projeto de civilização identificado com a 

história desses grupos, mas também fruto de sonhos e utopias. (ROCHA, 2008). 
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Segundo Gray (2012, p. 208) o estudo de caso único, holístico, é utilizado quando: 

a)     Pode cumprir um papel importante na testagem de uma teoria ou hipótese; 

b) O estudo representa um caso único ou extremo, ou um caso revelador, por exem-

plo, ao pesquisador é permitido entrar em uma organização anteriormente delicada e sigilosa 

para realizar a pesquisa; 

c) Pode haver outras vezes em que um único estudo de caso seja meramente o pre-

cursor de outros estudos e possa, talvez, ser um piloto para um estudo de múltiplos casos. 

A escolha deste método está na afirmação feita por Gray (2012), logo acima, de que o 

estudo de caso único pode testar uma teoria ou hipótese, além de ser o precursor para novos 

estudos e até mesmo estudos de múltiplos casos. 

 

b) Pesquisa bibliográfica 

Vergara (2010) afirma que a pesquisa bibliográfica é como um estudo organizado e de-

senvolvido a partir de livros publicados, jornais, revistas, redes eletrônicas, sendo um instru-

mento analítico para qualquer pesquisa, podendo ou não se esgotar em si mesmo. 

A presente pesquisa teve como base de pesquisa bibliografias, literaturas, como livros, 

revistas científicas, artigos, teses, dissertações, dados de congressos e outros, obtendo-se infor-

mações do tema objeto de estudo, bem como seus diferentes aspectos.  Para isso foram extraídos 

dados e informações de portais eletrônicos como Scielo, LATEC, Capes, sites de universidades, 

sites de eventos, e revistas científicas como GeP, NAVUS, FGV, CNEG, PA, CET, INTER 

SCIENCE PLACE e outros. 

 

c) Pesquisa documental 

Identifica-se com a revisão bibliográfica, porém a diferença está na natureza das fontes 

pesquisadas, pois esta forma vale-se de materiais que não receberam ainda um tratamento ana-

lítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa. Além de 

analisar os documentos de “primeira mão” (documentos de arquivos, igrejas, sindicatos, insti-

tuições etc.), existem também aqueles que já foram processados, mas podem receber outras 

interpretações, como relatórios de empresas, tabelas etc. 

Para esta pesquisa foram usados documentos da própria instituição como o plano de 

gestão de 2016, retirado do site, e dados de sistemas internos como a “frequência online”, que 

possui os dados de qualificação acadêmica e tempo na instituição.  

 



50 

 

 

3.1.4 Unidade de análise da pesquisa  

A unidade de análise, para Lakatos e Marconi (2001), é tentativa de esclarecer as 

relações existentes entre o fenômeno estudado e outros fatores. 

A unidade de análise desta pesquisa será um campus da instituição federal de ensino, 

pública, e a amostra é uma parte deste universo escolhida segundo o critério de 

representatividade, sendo 64 servidores técnicos administrativos, uma vez que, para Vergara 

(2010) a população é um conjunto de elementos (empresa, produtos e pessoas) a serem 

estudados. 

 

3.1.5 Pesquisa piloto 

No pré-teste o que se espera é uma análise da reação dos respondentes e a possibilidade 

de assim poder realizar acertos ou alterações relevantes para o instrumento definitivo de coleta 

de dados. Lakatos e Marconi (2003) mencionam que a pesquisa-piloto serve para testar o 

instrumento de coleta de dados. 

Gray (2012, p. 291) traz os principais pontos que devem ser observados num pré-teste: 

a) as instruções dadas aos respondentes. 

b) o estilo e a formulação de qualquer carta que acompanhe as questões. 

c) o conteúdo dos dados na folha de rosto, ou seja, nomes de respondentes, endereços, 

etc. 

d) a formalidade ou a informalidade do questionário em termos de tom, apresentação, etc. 

e) a extensão do questionário – se for longo demais, a taxa de resposta tem probabilidades 

de ser reduzida? 

f) a sequência de perguntas. 

g) a qualidade das perguntas individuais, para entendimento e resposta na forma que se 

pretendia. 

h) escalas e formatos de perguntas usados, por exemplo, escalas Likert, respostas sim/não, 

etc. 

De acordo com a perspectiva apresentada, o instrumento de coleta de dados foi aplicado 

para uma amostra piloto de 18 (dezoito) servidores técnicos administrativos selecionados alea-

toriamente para validar o instrumento de pesquisa, podendo assim se obter mais precisão e se-

gurança nos resultados esperados. 

3.1.6 Coleta de dados 

Nesse sentido, a coleta de dados foi realizada com o trabalho de campo que contou com 
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as seguintes etapas: 

 

a) Primeira etapa: revisão de literatura através do referencial teórico que dá suporte 

à pesquisa e envolveu o estudo de teses, dissertações e monografias, livros, normas legais e, 

principalmente, artigos publicados em periódicos disponibilizados nas bases de dados 

eletrônicas; 

b) Segunda etapa: pesquisa documental, que abrange documentos institucionais 

relevantes tratando de práticas relacionadas à gestão do conhecimento, como planos 

estratégicos e ações institucionais; 

c) Terceira etapa: pelo questionário estruturado, que se encontra no apêndice A, 

aplicado aos servidores da área administrativa, que foi o instrumento utilizado na abordagem 

aos respondentes do campus objeto de estudo, onde se analisou as ações de gestão do 

conhecimento, bem como a criação e o compartilhamento de conhecimento entre os servidores; 

d) Para a construção do survey a ser aplicado na pesquisa foi consultado a teoria da 

criação do conhecimento, contendo afirmativas organizadas em módulos de acordo com cada 

modo de conversão da teoria: socialização, externalização, combinação e internalização, 

contidas nas bibliografias relevantes para o tema, dos autores Nonaka e Takeuchi (1997). 

A escolha do modelo de gestão SECI (Socialização, Externalização, Combinação e 

Internalização) de Nonaka e Takeuchi (1997), que foi aplicado na pesquisa, está relacionado 

com a teoria da criação do conhecimento organizacional e teve como propósito analisar, de 

forma qualiquantitativa, o diálogo contínuo entre o conhecimento tácito e explícito dentro da 

instituição. 

Assim se busca, no processo de criação e compartilhamento do conhecimento, 

identificar se a instituição proporciona a interação de seus servidores e os capacita para explorar, 

adquirir, criar, compartilhar e acumular conhecimento. 

A escolha do modelo SECI se dá dessa forma pela possibilidade de analisar as quatro 

formas de se criar e disseminar conhecimentos oriundos das atividades profissionais oferecidas 

pela instituição. 

 

1. A organização promove atividades que possibilitam o compartilhamento de 

conhecimento. 

Autor da pesquisa 

2. A organização possibilita o aproveitamento de seu conhecimento tanto 

acadêmico, quanto profissional em atividades de capacitação. 

Autor da pesquisa 
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QUADRO 4: Apresenta as afirmativas do instrumento de coleta de dados 

Fonte: Elaborado pelo autor da pesquisa e adaptado de Nonaka e Takeuchi (2018). 

 

3. A organização realiza atividades de interação para que seja possibilitada a 

troca de informações e assim o surgimento de conhecimento. 

Autor da pesquisa 

4. A organização oferece práticas de socialização de conhecimento como 

Shadowing (prática de aprendizado por observação), Coaching (técnica de 

desenvolvimento voltada à orientação, apoio, diálogo e acompanhamento dos 

profissionais), mentoring (prática de orientação, aconselhamento, diálogo e 

sugestões de um profissional mais experiente) aos colaboradores da 

Instituição, etc. 

Autor da pesquisa 

5. A organização oferece atividades de difusão do conhecimento aos 

colaboradores como treinamentos, ensino a distância, etc. 

Autor da pesquisa 

6. A organização promove práticas que visem o desenvolvimento de 

profissionais em seu ambiente interno profissional. 

Autor da pesquisa 

7. É realizada com periodicidade encontros e ou fóruns como forma de 

aprendizado contínuo. 

Autor da pesquisa 

8. A organização incentiva e fomenta o diálogo entre os colaboradores de 

forma a atender as suas atuais necessidades. 

Autor da pesquisa 

9. A organização promove a transmissão do conhecimento, onde muitos 

colaboradores se reúnem para transmitir conhecimento a outros colaboradores 

de uma só vez. 

Autor da pesquisa 

10. Essa relação de colaboração contribui para a geração de novos 

conhecimentos. 

Autor da pesquisa 

11. Existem práticas desenvolvidas pela organização como: Benchmarking, 

encontros de lições aprendidas, Fóruns de discussão, Reuniões de revisão após 

a ação. 

Autor da pesquisa 

12. Atribuo grande importância para essa forma de combinação do 

conhecimento. 

Autor da pesquisa 

13.  A organização promove o compartilhamento de conhecimentos de forma 

interativa entre setores, permitindo a possibilidade do “aprender fazendo”. 

Autor da pesquisa 

14.  As práticas de interação propiciam o desenvolvimento de perfis mais 

analíticos, pois permitem ao profissional a visão de interfaces entre os 

processos da organização. 

Autor da pesquisa 

15. O compartilhamento do conhecimento com o modelo “muitos para 

muitos” proporciona novas formas de pensar, de analisar e de conduzir o 

trabalho. Ex: Ferramentas de colaboração e compartilhamento sociais. 

Autor da pesquisa 

16. Considero importantes as práticas que contribuem para uma internalização 

do conhecimento, de forma integrativa entre os profissionais da organização. 

Autor da pesquisa 
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Ao se elaborar o instrumento de coleta de dados, objetivou-se oferecer aos respondentes 

um modelo de afirmativas claras e precisas. O questionário foi estruturado em perguntas para 

qualificar os respondentes, afirmativas fechadas, optando-se pela escolha de opções de 

afirmativas fixas para identificar o grau de relevância. 

Para cada afirmação, o respondente poderá optar por uma das seguintes respostas,1 = 

Nunca; 2 = Eventualmente; 3 = Frequentemente; 4 = Sempre; 5 = Não respondeu. 

A análise dos dados se concentrou, na maior parte das afirmações em cada bloco, em 

verificar o percentual correspondente às percepções que tendem para negativas (Nunca + 

Eventualmente) ou que tendem para positivas (Frequentemente + Sempre). Foi destacada a 

afirmação cuja percepção não permitiu verificar uma dessas tendências claramente. 

Foi realizado um pré-teste no período de 22 a 26 do mês de maio de 2017, para dezoito 

técnicos administrativos. Esses servidores analisaram o instrumento oferecido, apêndice A, 

avaliaram a clareza das respostas e ofereceram algumas opiniões para melhor compreensão das 

afirmativas.  Após o teste piloto, registraram-se os comentários e observações do procedimento 

realizando-se as modificações pertinentes.     

O universo da pesquisa, como já citado, foi um campus da instituição de ensino objeto 

de estudo, sendo aplicado o questionário aos servidores técnicos administrativos do campus. 

Esse campus possui 64 servidores e a pesquisa pretendeu obter 100% de respondentes 

participando. 

 

3.2 CARACTERÍSTICAS DA INSTITUIÇÃO 

 

Fundada há cerca de dois séculos, a instituição objeto da pesquisa é uma das mais 

tradicionais instituições públicas de ensino básico do Brasil. Ao longo de sua história, foi 

responsável pela formação de alunos que se destacaram por suas carreiras profissionais e 

influência na sociedade. Seu quadro de egressos possui presidentes da República, músicos, 

compositores, poetas, médicos, juristas, professores, historiadores, jornalistas, dentre outros.  

A instituição passou por períodos de expansão e modernização sem deixar de lado as 

características que a tornaram referência no cenário educacional brasileiro.  

Com cerca de 13 mil alunos, a instituição oferece turmas desde a Educação Infantil até o 

Ensino Médio Regular e Integrado, além da Educação de Jovens e Adultos (Proeja).  

Com a publicação da lei 12.677 de 25 de junho de 2012, a instituição foi equiparada aos 

Institutos Federais, que são regidos pela Lei 11.892 de 28 de dezembro de 2008. Essa mudança 

possibilitou a alteração da sua estrutura organizacional e, com isso, as unidades escolares 
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passaram de forma automática, independentemente de qualquer formalidade, à condição de 

campi da instituição.  

 

3.2.1 Missão, visão e valores 

A instituição pesquisada tem como missão promover a educação de excelência, pública, 

gratuita e laica, por meio da indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão, 

formando pessoas capazes de intervir de forma responsável na sociedade.  

No que concerne à sua visão, busca ser uma instituição pública de excelência em 

educação integral e inclusiva, consoante com o mundo contemporâneo e com as novas 

técnicas e tecnologias, comprometida com a formação de cidadãos, visando a uma 

sociedade ética e sustentável. 

Em relação aos seus valores, encontramos os seguintes: excelência, competência, 

compromisso social e inovação. 

 

3.2.2 Estrutura coorporativa 

A instituição alvo da pesquisa possui uma estrutura composta inicialmente por Pró-

reitorias, que estão abaixo do Conselho Superior e da Reitoria, e são diretamente 

responsáveis por determinadas seções e diretorias. 

A gestão do conhecimento tem sua devida atenção com a criação de uma diretoria que 

está diretamente ligada à Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional 

(PRODI), como podemos ver no organograma a seguir: 
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FIGURA 8: Estrutura da Diretoria de Gestão do Conhecimento 

Fonte: Retirado do site da instituição pesquisada. 

 

A gestão do conhecimento tem sua importância dentro da organização e a ela foi 

implementada a diretoria que cuida e administra os conhecimentos produzidos e passíveis de 

compartilhamento entre os demais campi da instituição e colaboradores. 

 A Diretoria de Gestão do Conhecimento (DGC) participa do planejamento das ações da 

instituição, acompanhando as políticas de desenvolvimento e as atividades de articulação entre 

a Reitoria, as demais Pró-Reitorias e os Campi. A DGC, com apoio das Seções que a compõe e 

dos Observatórios dos Campi, desenvolve as atividades de levantamento e mineração de dados, 

transformação de dados em informação, categorização e contextualização das informações, 

construção, conversão, compilação e disseminação do conhecimento organizacional. 

 Porquanto, com base nas orientações emanadas da Reitoria e dos Campi,  a DGC é 

responsável por acompanhar a persecução dos objetivos estratégicos; fomentar o 

desenvolvimento dos planos de ação da instituição; monitorar a execução da proposta 

orçamentária; coordenar a padronização de dados, informações e procedimentos 

institucionais; assessorar a normatização da gestão; mapear e propor o redesenho de processos 

e rotinas de trabalho; coordenar a elaboração e o acompanhamento do Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI); e elaborar o Relatório de Gestão da PRODI. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 Para a melhor visualização dos dados e seus resultados coletados pelo instrumento de 

pesquisa, foi feita a utilização de tabelas e gráficos para que se possa ter mais facilidade e 

resultados concretos na pesquisa. 

 

4.1 PERFIL DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 

 

4.1.1 Gênero 

De acordo com os dados do quadro 6, a seguir, verifica-se que 56,25% dos 

respondentes técnicos administrativos em atividade se identificam com o gênero masculino, 

enquanto 43,75% com o gênero feminino, o que se refere a 32 técnicos dos 67 lotados na 

instituição. Ressalta-se que esse resultado corresponde a 47,76% do total possível a ser 

alcançado na pesquisa. 

O número de respondentes não foi alcançado devido ao grande número de 

aposentadorias que ocorreram desde o pré-teste aplicado, as transferências de servidores de 

campus, além das licenças gestante, capacitação e médica que estavam em andamento no 

período de coleta dos dados através do questionário. 

 

SERVIDOR Masculino Percentual(%) Feminino Percentual (%) Total 

Técnico 18 56,25% 14 43,75% 32 
QUADRO 5: Gênero dos Servidores Técnicos Administrativos da Instituição Pesquisada 

Fonte: Dados colhidos no setor de gestão de pessoas da instituição. 

 

O gráfico 1 demonstra visualmente que as proporções dos gêneros masculino e 

feminino são bem próximas entre os técnico-administrativos.  
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GRÁFICO 1 – Gênero dos Técnicos 
Fonte: Dados retirados do instrumento de coleta e reagrupados pelo Pesquisador. 

 

4.1.2 Faixa etária 

O gráfico 2, que se segue, apresenta a frequência de idades dos técnicos- 

administrativos, onde se pode observar uma maior frequência de técnicos na faixa de 26 a 55 

anos com 15 profissionais, seguido da faixa 36 a 45 anos.  

Percebe-se que a faixa de maior frequência está justamente entre 26 a 35 anos, deste 

resultado compreende-se que, devido ao grande número de concursos realizados a partir do ano 

de 2005 na instituição, é possível ter havido uma renovação no quadro de pessoal e, 

consequentemente, uma redução na idade dos novos servidores. 

Segundo dados da ENAP (escola nacional de administração pública) 54% dos 

servidores do executivo são homens enquanto 46% são mulheres. Aqui evidencia-se a 

equiparação na disputa intelectual pelo mercado de trabalho de forma equilibrada, através do 

concurso público. 

44%

56%

GÊNERO - TÉCNICO 

ADMINISTRATIVOS

Masculino Feminino
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GRÁFICO 2 – Frequência de Idades dos técnicos 
Fonte: Dados retirados do instrumento de coleta e reagrupados pelo Pesquisador. 

 

 

4.1.3 Formação acadêmica 

Ao se analisar comparativamente o gráfico 3, que segue, referente à formação 

acadêmica dos técnico-administrativos, notam-se grandes diferenças na formação entre esses 

profissionais. Observa-se que apenas 3,12% possuem mestrado e nenhum possui doutorado. Já 

dentre os técnicos, a formação com maior desenvolvimento é a especialização, que corresponde 

a 50% dos entrevistados, seguida de 28,12% com graduação, ou seja, cerca de 2/4 do total. No 

que se refere à conclusão apenas do ensino médio, temos 18,75%. 

Compreende-se deste resultado que os servidores têm se especializado, porém não há 

uma continuidade nas demais graduações acadêmicas como o mestrado. A instituição , como 

forma de incentivar e até aprimorar o conhecimento dos servidores, fomentar ações que 

possibilitem a busca por esses títulos acadêmicos.  

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Até 25 anos De 26 a 35 anos De 36 a 45 anos De 46 a 60 anos Acima de 60 anos

IDADE DOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS



59 

 

 

 

GRÁFICO 3 – Formação técnicos administrativos 
Fonte: Dados retirados do instrumento de coleta e reagrupados pelo Pesquisador. 

 

 

4.1.4 Tempo de serviço na instituição 

 Pode-se observar, no gráfico 4 que se segue, que a maior concentração de técnicos 

administrativos se dá na frequência de 4 a 5 anos de exercício na instituição que, ao se somar 

com a segunda maior frequência encontrada (de 6 a 10 anos de instituição), podemos ter 65,62% 

dos respondentes.  

 Percebe-se que pelo grande número de concursos realizados pela instituição há em seu 

quadro novos servidores e que estão há poucos anos exercendo suas atividades. É reflexo da 

política de ter novos profissionais devido ao grande número de aposentadorias e licenças 

médicas recorrentes. 

 Fica evidente com a renovação constante do quadro de servidores a necessidade da 

implementação da política do compartilhamento do conhecimento entre os técnicos 

administrativos da organização pública. 

3%

28%

19%

50%

FORMAÇÃO TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS

Doutorado Mestrado Graduação Ensino médio Especialização Outros
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GRÁFICO 4 – Tempo de serviço na instituição 
Fonte: Dados retirados do instrumento de coleta e reagrupados pelo Pesquisador. 

 

 

4.1.5  Possui cargo de liderança 

 Aqui identifica-se que 9% dos 32 técnicos administrativos que responderam ao 

instrumento de pesquisa possuem cargo de liderança.  

 A estrutura que vigora na instituição é a portaria nº 246 de 15 de abril de 2016, em que 

há uma distribuição dos cargos de liderança para cada campus, Pró-Reitorias e Reitoria. Sendo 

assim, apenas cabem ao campus 12 (doze) cargos de chefia e 3 (três) de diretoria. 

 Identifica-se que os cargos são mais de funcionalidade técnica e são distribuídos 1 (um) 

para cada setor, porém não contemplam todos os atuais setores da estrutura organizacional. 
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GRÁFICO 5 – Possui cargo de liderança 
Fonte: Dados retirados do instrumento de coleta e reagrupados pelo pesquisador. 

 

4.1.6 Número de liderados 

Identifica-se que, ao retirar a média aproximada dos grupos de liderados, encontra-se 

que 42% dos respondentes são liderados pelos 3 servidores técnicos administrativos 

encontrados como lideres através da coletada de dados do instrumento de pesquisa.  

Percebe-se que existem poucos líderes para um número grande de servidores. Isso é 

reflexo da portaria nº 246 de 15 de abril de 2016, que mantém uma estrutura de cargos engessada, 

não permitindo que a instituição se adeque ao novo perfil de mercado e aos novos formatos de 

incentivo aos servidores. 

9%

91%

POSSUI CARGO DE LIDERANÇA

Sim Não
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GRÁFICO 6 – Número de liderados 
Fonte: Dados retirados do instrumento de coleta e reagrupados pelo pesquisador. 

 

 

 

4.1.7 Você é formalmente incentivado pela organização a compartilhar o que você 

sabe? 

 Na pergunta de número 7 foi possível ter uma prévia sobre o tema que é objeto da pes-

quisa. Os respondentes puderam adentrar no tema com a primeira afirmativa, que tinha como 

objetivo buscar o grau de frequência que seria uma média para toda a pesquisa. Foi identificado 

que 17 respondentes afirmam que a instituição tem incentivado formalmente a prática do com-

partilhamento do “saber”.  

 Mas entre os respondentes outros 15 discordaram da pergunta, o que nos coloca em 

estado de atenção em relação ao tema da pesquisa, pois existe um equilíbrio no entendimento 

da prática do incentivo por parte da instituição (gráfico 7). 

Segundo Angeloni (2008), o compartilhamento de conhecimento dentro de uma organi-

zação não pode ser tratado apenas como um objetivo a ser alcançado, pois ele é resultante de 

todas as situações anteriores que possam contribuir ou não para que tal compartilhamento 

ocorra.  

Para que haja o compartilhamento, as organizações devem, de forma consciente, embu-

tir nas atividades e práticas administrativas do dia-a-dia formas de transmitir o conhecimento 

entre os funcionários. 
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GRÁFICO 7 – Incentivo para compartilhar o saber 

Fonte: Dados retirados do instrumento de coleta e reagrupados pelo Pesquisador. 

 

 

4.1.8 Sua empresa dispõe de instrumentos ou métodos formais para você compartilhar 

conhecimento?  
 

 Nesta pergunta foi possível relacionar a anterior no que se refere ao reconhecimento 

do tema e seus instrumentos formais para o compartilhamento do conhecimento. Foi identifi-

cado que 22 dos respondentes afirmam que a instituição não dispõe de instrumentos formais 

para a troca de conhecimento entre os servidores técnicos administrativos (gráfico 8). 

Souza et al. (2010), com base em um estudo de técnicas, métodos e instrumentos refe-

renciados pelos diversos autores, como Terra (2005), Nonaka e Takeuchi (1997), Probst et 

al. (2000), Bukowitz e Williams (2002) e Davenport e Prusak (1998), permitiu elaborar uma 

síntese apontando seis instrumentos, com foco no compartilhamento do conhecimento, tendo 

como base as técnicas e os instrumentos de gestão de conhecimento descritos por Gattoni (2004): 

a) Bancos de Competências: refere-se ao armazenamento das ligações entre os profissio-

nais e às habilidades e competências que eles possuem. 

b)  Narrativas e histórias orais: significa contar histórias que podem ser extremamente úteis 

para uma organização, sobretudo pela vivência de profissionais mais experientes. 

c) Cenários, Simulações e Protótipos: criar modelos de como a empresa deverá reagir e 

arquétipos de processos ou protótipos de produtos em função dos contextos apresenta-

dos. 

53%
47%

INCENTIVO PARA COMPARTILHAR O 

SABER

Sim Não
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d) Repositórios do conhecimento: normalmente tratam do conhecimento explícito estrutu-

rado na forma de documentos. 

e) Comunidades de prática: surgem por consenso, quando várias pessoas se veem atraídas 

por uma força social e profissional que as impele a cooperarem. 

f) Equipes multidisciplinares: agregar diferentes fontes de conhecimento ao redor de pro-

blemas específicos. 

Na instituição objeto de pesquisa, dentre as práticas citadas, identificou-se que a banco 

de competências tem toda importância e propriedade para ser aplicada de imediato. Muitos dos 

servidores possuem diversos cursos de capacitação nas mais variadas áreas do conhecimento, 

indo de administração, passando por direito e incluindo até mesmo tecnologia da informação. 

Com o incentivo no compartilhamento desses saberes, seria possível qualificar e dar 

incentivo para que a troca de saber seja algo gratificante entre os mais diversos servidores. 

 

 

 
GRÁFICO 8 – Disponibiliza instrumentos ou métodos formais 

Fonte: Dados retirados do instrumento de coleta e reagrupados pelo Pesquisador. 

 

Nesta afirmação, procura-se aprofundar a afirmativa anterior no que tange os 

instrumentos, sejam eles ligados à tecnologia ou não, para contribuir na transmissão do 

conhecimento. 
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Ainda segundo Angeloni (2008), as oficinas de trabalho, que têm por finalidade a solu-

ção de problemas no desenvolvimento das tarefas profissionais pelos empregados, com a pro-

posição de ações que tenham a participação dos mais diversos segmentos e funcionários da 

organização, ajudam a encontrar métodos de solucionar os mais diversos problemas. Aqui está 

um exemplo de método bem eficiente para ser empregado na rotina do compartilhamento do 

saber. 

Através da coleta de dados foi possível identificar que 69% (Gráfico 8) dos respondentes 

afirmam não haver na instituição métodos ou instrumentos formais para a transmissão do saber, 

o que causa muita estranheza, pois por seu uma instituição de educação suponha-se que o co-

nhecimento seja tratado com prioridade. 

Os conhecimentos produzidos na instituição pesquisada são, em sua grande maioria, os 

acadêmicos, porém o conhecimento profissional dos servidores técnicos administrativos deve 

ser visto com mais importância no crescimento e alcance dos objetivos institucionais. 

 

 

4.2 SOBRE A SOCIALIZAÇÃO 

 

4.2.1 A organização promove atividades que possibilitam o compartilhamento de 

conhecimento 

 

 Segundo Ipe (2003), o compartilhamento de conhecimento está relacionado com fatores 

internos e externos que integram de maneira informal ou formal o modo de compartilhamento 

do conhecimento. Formalmente existem os treinamentos, estruturação de grupos de trabalho e 

sistema baseado em tecnologia. 

Já nos fatores, Ipe (2003) cita 4 elementos essenciais, conforme a figura 9 a seguir: 
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FIGURA 9: Fatores que influenciam o compartilhamento entre indivíduos 

Fonte: IPE (2003). 

 

Os quatro fatores identificados por Ipe (2003) são interligados: a natureza do 

conhecimento, a motivação para compartilhar, as oportunidades para compartilhar e a cultura 

do ambiente de trabalho. Caso sejam empregados isoladamente, não exercem grande influência 

no compartilhamento do conhecimento.  

 De acordo com as respostas coletadas no instrumento de pesquisa (gráfico 9), 59% dos 

respondentes afirmam que a organização promove, de forma eventual, atividades que 

possibilitam de alguma forma o compartilhamento da informação. Segundo IPE, um dos fatores 

que podem contribuir são os canais de aprendizagem intencional. As sessões de treinamento 

formal são as mais indicadas para a instituição pesquisada, pois possibilita um 

compartilhamento em grande escala do saber, o que é uma ótima ferramenta para o processo de 

desenvolvimento profissional e até pessoal dos colaboradores da instituição. 

 Não são identificadas, de forma satisfatória dentro da instituição pesquisada, práticas 

que corroboram a figura 8, o que deixa ineficiente as formas de compartilhar o conhecimento, 

tanto tácito quanto o explícito. 
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GRÁFICO 9 – Promove atividades de compartilhamento do conhecimento 

Fonte: Dados retirados do instrumento de coleta e reagrupados pelo pesquisador. 

 
 

4.2.2 A organização possibilita o aproveitamento de seu conhecimento tanto acadêmico 

quanto profissional em atividades de capacitação 

 

 Nesta afirmativa é trabalhada a possibilidade da aprendizagem contínua dentro do 

ambiente da organização, sendo possível aos colaboradores exercitarem de forma prática as 

competências internas de forma coletiva.  

Segundo SENGE, 

 
Nas “organizações que aprendem, as pessoas expandem continuamente sua 

capacidade de criar resultados que elas realmente desejam, onde maneiras novas e 

expansivas de pensar são encorajadas, onde a aspiração coletiva é livre, e onde as 

pessoas estão constantemente aprendendo a aprender coletivamente”. 

(Senge, 1999, p.21). 
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GRÁFICO 10 – Realiza o aproveitamento dos conhecimentos individuais 

Fonte: Dados retirados do instrumento de coleta e reagrupados pelo pesquisador. 

 

 

 Na afirmativa 2 é possível, ao qualificar os resultados, identificar que, na escala de 

frequência, 72% dos respondentes afirmam, somando nunca e mais eventualmente, haver a 

existência do aproveitamento dos conhecimentos acadêmicos para a realização de capacitações 

na organização (gráfico 10). Evidencia-se, assim, que não há o aproveitamento dos recursos 

intelectuais de forma a aprimorar o aprendizado coletivo e o compartilhamento dos 

conhecimentos individuais. 

 

4.2.3 A organização realiza atividades de interação para que seja possibilitada a troca 

de informações e assim o surgimento de conhecimento 
 

 Na afirmativa 3 foi buscado o nível com que os servidores percebem a contribuição da 

organização para que haja a interação e se apresente a transferência de saberes. O potencial 

surge da capacidade em se realizar a troca de experiências, propiciando e estimulando as 

mudanças contínuas nas rotinas profissionais. 

Num ambiente de negócios extremamente instável e mutável, no qual o conhecimento 

aparece como um dos ingredientes mais valorizados, o emprego de uma estratégia que 

impulsionaria a difusão e a geração de conhecimentos nos principais campos de 

atuação da empresa (mercado, produtos, processos, relações internas etc.) poderia 

gerar um diferencial competitivo extremamente valioso para a empresa que a adotasse. 

(Ruas apud Fleury; Oliveira Júnior, 2010, p. 252) 

 

 Aqui pode-se citar como exemplo a prática do know-how, que é definido de acordo com 

FLEURY; OLIVEIRA JÚNIOR (2010, p.134) como “a habilidade ou expertise acumulada 

que permite a alguém fazer algo de maneira fácil e eficiente”. 
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GRÁFICO 11 – A organização realiza atividades de interação. 
   Fonte: Dados retirados do instrumento de coleta e reagrupados pelo pesquisador. 

 

 Cerca de 85% (figura 11) dos respondentes caracterizaram como nunca ou 

eventualmente a prática de ações que culminem na realização de atividades de interação entre 

os servidores da instituição pesquisada, o que se evidencia como um fator que precisa ser 

incluído na cultura organizacional e, de forma institucional, implantado como elemento de 

estratégia do corpo gerencial. 

 

4.2.4 A organização oferece práticas de socialização de conhecimento como Shadowing 

(prática de aprendizado por observação), Coaching (técnica de desenvolvimento voltada 

à orientação, apoio, diálogo e acompanhamento dos profissionais), mentoring (prática de 

orientação, aconselhamento, diálogo e sugestões de um profissional mais experiente) aos 

servidores da Instituição, etc. 

 

 Foram feitas duas afirmativas sobre a existência de práticas voltadas para o 

compartilhamento de conhecimento. Na anterior, se havia o incentivo; e, na atual, se há 

atividades estruturadas e implementadas de forma clara na política de desenvolvimento 

profissional da instituição. 

 A diretoria de gestão do conhecimento pode se utilizar de ferramentas que contribuem 

para esse compartilhamento. Conforme os servidores deixam a instituição, levam consigo 

todo conhecimento acumulado durante o tempo de permanência nas funções que ocuparam.  
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De acordo com Alvarenga Neto (2008) e Sadeghi, Moghimi e Ramezan (2013),  

                               A Gestão do Conhecimento abrange questões que vão além da informação e do 

conhecimento nas organizações, tais como: a criação e o uso do conhecimento; gestão 

da inovação e da criatividade; compartilhamento da informação; aprendizagem 

organizacional; a preocupação com os registros e documentos que resultem na criação 

e manutenção do conhecimento, fazendo surgir a memória organizacional através de 

repositórios de informação e conhecimento; e a criação de condições favoráveis pela 

organização que englobem. – (Neto, 2008 e Sadeghi, Moghimi e Ramezan, 2013 apud 

Bessi et al, 2017, p. 317). 

 

Entre outros aspectos: 

   Definições estratégicas quanto à política de informação, a visão do conhecimento que 

é pertinente e que deve ser mantida pela organização, a cultura organizacional e 

políticas de seleção e contratações de novos colaboradores e a criação e definição de 

locais ou espaços, reais ou virtuais, de encontro e troca de informações. (Ferguson; 

Huysman; Soekijad, 2010 apud Bessi, et al ,2017, p. 317). 

 

 

GRÁFICO 12 – A organização oferece práticas de socialização. 
Fonte: Dados retirados do instrumento de coleta e reagrupados pelo pesquisador. 

 

  De acordo com os dados coletados e estruturados no gráfico 12, pode-se observar que 

para mais da metade dos servidores da instituição nunca houve atividades que possibilitassem o 

compartilhamento do conhecimento. 

  Evidencia-se a necessidade de profundas mudanças na visão cultural e de estratégia da 

organização, para que, assim, possa-se atender a missão fundamental, que é uma educação de 

excelência a qual se propõe a instituição pesquisada. 
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4.3 SOBRE A EXTERNALIZAÇÃO 

 

4.3.1 A organização oferece atividades de difusão do conhecimento aos servidores como 

treinamentos, ensino a distância, etc. 

 

  O conhecimento deve ser visto como um dos fatores que propiciam o crescimento da 

organização de forma contínua, porém os servidores devem ser estimulados para que busquem 

de forma constante o saber e o aprendizado. Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001, p. 17) apontam 

que “a capacitação do conhecimento deve ser vista de maneira circular; objetivar sempre a 

ampliação do potencial de criação do conhecimento”. 

  Ter um ambiente adequado para que seja compartilhado o conhecimento acumulado e 

ter essa prática através de treinamentos contínuos é uma forma de impulsionar o 

compartilhamento. Na instituição pesquisada, observa-se que existe a prática de treinamentos, 

porém acontecem em média 1 vez por ano, sendo de pouca contribuição para o aprendizado e 

seu compartilhamento já que o conhecimento é algo em constante mudança. 

 Ao analisar os dados, detectou-se que 53% dos respondentes afirmam haver de forma 

eventual atividades de difusão do conhecimento na instituição. É preciso realizar pesquisas para 

saber quais são as formas de atender às necessidades dos servidores que buscam mais 

conhecimento. 

 Na outra ponta, tem-se apenas 6% dos respondentes afirmando sempre existir atividades 

de difusão do conhecimento. Fica evidente a discrepância entre os dois extremos e a 

importância de se aplicar estudos para solucionar esse distanciamento (gráfico 13). 
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GRÁFICO 13 – A organização oferece atividades de treinamento 
Fonte: Dados retirados do instrumento de coleta e reagrupados pelo pesquisador. 

 

 

4.3.2 A organização promove práticas que visem o desenvolvimento de servidores em 

seu ambiente interno 

 

  Aqui pode-se trabalhar com o conceito de aprendizagem e como ele pode, através das 

práticas cotidianas de desenvolvimento do conhecimento, contribuir para que as empresas 

encontrem o sucesso no mercado de atuação. 

 Os níveis de aprendizagem organizacional são especificados por Argyris e Schön 

(1978, 1996) apud Oliveira Júnior. (2001). 

 A aprendizagem em circuito simples (single loop learning), que ocorre após a detec-

ção de erros, sem questionar as políticas subjacentes às ações que geraram os erros; 

 A aprendizagem em circuito duplo (double loop learning), que envolve o questiona-

mento de valores, crenças e, consequentemente, das políticas decorrentes. 
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GRÁFICO 14 – A organização promove práticas que visem o desenvolvimento de profissionais 
 Fonte: Dados retirados do instrumento de coleta e reagrupados pelo pesquisador. 

 

Identifica-se que a organização promove de forma eventual para 53% e, se incluídos os 

respondentes que afirmam a prática acontecer sempre ou até frequentemente, a porcentagem 

sobe para 78%, o que é consideravelmente relevante (gráfico 14). Essas práticas têm uma con-

tribuição no processo final da prestação dos serviços de forma satisfatória ao público atendido 

pela instituição. 

 

4.3.3 São realizados com periodicidade encontros e ou fóruns de discussões como 

forma de aprendizado contínuo 

 

  Ao realizar a coleta e análise dos dados obtidos pelo instrumento de pesquisa, é 

observado com grande preocupação que para 85% dos respondentes não se realizam (ou caso 

sejam realizados é de maneira bem eventual) a prática de encontros e fóruns de discussões para 

o compartilhamento e assim a internalização do conhecimento (gráfico 15). 

Assim de acordo com DRAGO et al (2011), as experiências vividas pelos servidores 

proporcionam o aprendizado e necessitam ser transmitidas de forma eficaz e imediata. “As ideias 

causam maior impacto quando são amplamente compartilhadas, e não quando mantidas em 

poucas mentes” (GARVIN, 2000, p. 68). 

  Desta forma, a organização deve rever suas práticas de transmissão de conhecimento e, 

assim, aprimorar o setor de diretoria de gestão do conhecimento com literaturas e informações 

de como desenvolver essas práticas de compartilhamento do conhecimento. 
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GRÁFICO 15 – A organização realiza encontros ou fóruns de discussões periodicamente 

Fonte: Dados retirados do instrumento de coleta e reagrupados pelo pesquisador. 

 

 

 

4.3.4 A organização incentiva e fomenta o diálogo entre os servidores de forma a 

atender às suas atuais necessidades 
 

 Para muitos autores há uma certa dificuldade de transmitir o conhecimento tácito, uma 

vez que esse conhecimento está no interior de cada indivíduo. De acordo com Davenport e 

Prusak (1998, p. 107), o compartilhamento ocorre quando a organização contrata profissionais 

perspicazes e permite que estas pessoas interajam entre si. 

 Assim, utilizar de práticas de transferência formais ou não tão formais de externalização 

do conhecimento inato de cada servidor é algo que requer uma mudança na cultura da 

organização e da importância dada ao saber e seu possível potencial. 

 De acordo com análise dos dados observa-se que 69% dos respondentes (gráfico 16) 

afirmam não haver ou haver de forma muito superficial a prática de fomento do diálogo entre 

os diversos servidores dos mais diferentes setores da instituição. Desta forma fica notório que 

a instituição precisa atuar nesta prática e, de forma sutil, aplica-la no dia a dia de cada 

profissional. Práticas de encontros informais em um ambiente destinado ao descanso, como 

uma sala de estar ou horário de intervalos pré-estabelecidos, podem contribuir para a troca de 

conhecimentos. 
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GRÁFICO 16 – A organização incentiva e fomente o diálogo entre os servidores 

Fonte: Dados retirados do instrumento de coleta e reagrupados pelo pesquisador. 

 

  

 

4.4 SOBRE A COLABORAÇÃO 

 

4.4.1 A organização promove a transmissão do conhecimento, onde muitos servidores 

se reúnem para transmitir conhecimento a outros servidores de uma só vez 

 

Procurou-se verificar a existência de processos de colaboração na transferência de 

conhecimentos tácitos de cunho meramente profissional. A prática para essa troca do saber está 

nos fóruns de discussão e em plataformas internas de rede, como as intranets, que a 

possibilitariam de forma mais rápida e econômica para a organização. 

 De acordo com TONET e PAZ (2006), “para ocorrer o compartilhado de conhecimento 

há necessidade de existir uma linguagem comum entre as pessoas que atuam na organização”. 

Seguindo o entendimento dos autores, o conhecimento ocorre em diversos momentos, sendo 

eles formais ou informais, como a dinâmica em grupo e as confraternizações na organização. 
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GRÁFICO 17 – A organização promove a transmissão de conhecimento 

Fonte: Dados retirados do instrumento de coleta e reagrupados pelo pesquisador. 

 

  

 Os dados da pesquisa mostram que para 47% dos respondentes não existe e para 41% 

acontece eventualmente a transmissão do conhecimento de forma coletiva na instituição 

(gráfico 17). Como se pode observar é bem pequena a proporção de respondentes que afirmam 

haver sempre essa prática, apenas 6%.  

 A instituição que promove de forma consciente o desenvolvimento de profissionais com 

a implantação de atividades coletivas contribui para a disseminação do saber. Sendo assim, esta 

organização deve aplicar de forma programada ações que visem o compartilhamento dos 

conhecimentos individuais em prol do coletivo. 

 

 

4.4.2 Essa relação de colaboração contribui para a geração de novos conhecimentos 
 

  Ao analisar os dados coletados observou-se que 41% dos respondentes não consideram 

haver contribuição na forma de colaboração quando muitos transmitem para muitos, conforme 

descrito na afirmativa 9.  

  Laudon & Laudon (2004, p. 324) relatam que “À medida que o conhecimento se torna 

um patrimônio essencial e estratégico, o sucesso organizacional depende cada vez mais da 

capacidade da empresa de produzir, reunir, armazenar e disseminar conhecimento”. 

  A colaboração tem sido uma forma de contribuição efetiva para a produtividade dos 

colaboradores da organização, além de melhorar a aplicação dos modelos gerenciais, levando à 

organização ao sucesso no mercado de atuação. 
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  A colaboração tem como uma das formas de promover o compartilhamento do 

conhecimento o uso de uma linguagem formal, mas também pode se desenvolver informalmente 

de maneira tácita, segundo Garcia e Coltre (2017), são: estilo de gestão dos líderes; sistemas de 

comunicação; relacionamento interpessoal; e satisfação no trabalho. 

  Seguindo com a análise dos dados se tem 25% afirmando considerarem a colaboração 

importante e para 31% eventualmente aquela prática também é válida (gráfico 18). 

  Sendo assim, a organização pode aprimorar a ações de colaboração e aplicar as que mais 

têm uma aceitação considerável para os servidores. 

   

   

GRÁFICO 18 – A transmissão de conhecimento contribui na geração de novos conhecimentos 
  Fonte: Dados retirados do instrumento de coleta e reagrupados pelo pesquisador. 

 

 

4.4.3 Existem práticas desenvolvidas pela organização para a colaboração do 

conhecimento como: Benchmarking, encontros de lições aprendidas, fóruns de discussão, 

reuniões de revisão após a ação 

 

  Nesta afirmativa buscou-se saber sobre a existência de práticas formais para a 

colaboração no compartilhamento do conhecimento explícito, sendo aplicada do grupo para a 

organização. Para Polanyi (1966), o “explícito pode ser expresso em palavras, números e 

facilmente compartilhado, representando apenas a ponta do iceberg do conjunto de 

conhecimentos como um todo”. 

  Ao se estimular a colaboração para o compartilhamento é possível se obter a estimulação 
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da criatividade, a compreensão mútua e os insights.  

 

 
GRÁFICO 19 – Existem práticas desenvolvidas pela organização para a colaboração do 
conhecimento 

Fonte: Dados retirados do instrumento de coleta e reagrupados pelo pesquisador. 

 

  

O modelo de Gestão de Conhecimento elaborado por Davenport e Prusak (1998) 

esclarece que, para que exista o processo de compartilhamento de conhecimento, é impreterível 

a adoção de estratégias claras e objetivas, salientando a necessidade de ambientes de trabalho 

agradáveis que viabilizem a troca de ideias e favoreçam o diálogo (STRAUHS; DO, 2012). 

Os dados da pesquisa apontam para uma proporção de 53% dos servidores afirmando 

não existir práticas desenvolvidas pela organização, o que sinaliza a necessidade da 

implementação de um modelo de gestão do conhecimento que proporcione a aplicação de 

práticas e ações de colaboração entre os servidores (gráfico 19). 

 

 

4.4.4 Atribuo grande importância para essa forma de combinação do conhecimento 

 

  Na afirmativa 12, o gráfico demonstra a importância que os servidores dão em relação 

à combinação. Ressalta-se que, mesmo com poucas práticas e uma gestão do conhecimento 

ineficiente, para 66% dos respondentes, na soma das afirmativas que tendem para o positivo, é 

atribuído grau de importância significativo para os servidores (gráfico 20). 

  De acordo com Laudon & Laudon (2004, p. 324), “à medida que o conhecimento se 

torna um patrimônio essencial e estratégico, o sucesso organizacional depende cada vez mais da 
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capacidade da empresa de produzir, reunir, armazenar e disseminar conhecimento”. 

  Desta forma, trabalhar o potencial do capital intelectual interno é garantir o 

desenvolvimento profissional de cada indivíduo e ainda a certeza do sucesso organizacional. 

 

 
GRÁFICO 20 – Atribuo grande importância a combinação do conhecimento 

Fonte: Dados retirados do instrumento de coleta e reagrupados pelo pesquisador. 

 

 

4.5 SOBRE A INTERNALIZAÇÃO 

 

4.5.1 A organização promove o compartilhamento de conhecimentos de forma interativa 

entre setores, permitindo a possibilidade do “aprender fazendo” 

 

 

  Nesta afirmativa do gráfico 21 buscou-se esclarecer a importância da internalização no 

processo de compartilhamento do conhecimento. De acordo com Takeuchi e Nonaka (2008, p. 

23) “a internalização se baseia no aprender e adquirir novo conhecimento tácito na prática”.  

  Esse conhecimento permite a interação e a comunicação entre os diversos membros de 

uma organização. Segundo Nonaka e Takeuchi (1997, p.14) “o conhecimento pode ser 

amplificado ou cristalizado em nível de grupo, através de discussões, compartilhamento de 

experiências e observações”. 

  Ao analisar os dados da pesquisa foi identificado que o grau da soma das frequências 

que tendem para o negativo são 75% dos respondentes. Fica notório que a organização atua de 

forma bem tímida no processo de internalização do conhecimento, pois apenas 22% dizem ser 

realizada de maneira frequente e não se registrou nenhum respondente optando pelo grau de 
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frequência sempre. 

   

 
GRÁFICO 21 – A organização promove a interação entre servidores 

Fonte: Dados retirados do instrumento de coleta e reagrupados pelo pesquisador. 

 

 

4.5.2 As práticas de interação propiciam o desenvolvimento de perfis mais analíticos, 

pois permitem ao servidor a visão de interfaces entre os processos da organização 

 

  Nesta afirmativa buscou-se analisar com que grau de importância que os servidores da 

organização veem a aplicação de práticas que propiciem um olhar mais claro e profundo sobre 

os processos de trabalho e suas rotinas diárias.   

Encontra-se nas empresas públicas a compartimentação de tarefas e, com isso, os demais 

servidores não compartilham das funções realizadas em outros setores. Sendo assim, é possível 

para esses servidores aprimorarem os seus conhecimentos tácitos em prol do sucesso 

organizacional. 

 Com o conhecimento sendo passado de um para o outro com propriedade poderá ser 

buscada a internalização do saber de forma mais coletiva, pois a transferência de conhecimento 

é entendida como um "evento (...) através do qual uma organização aprende com a experiência 

de outra" (Easterby-Smith et al., 2008, p. 677).  

 Lembrando que o conhecimento implementado nem sempre é sinônimo de conheci-

mento internalizado: "apenas a posse do conhecimento não garante uma vantagem competitiva" 

(Mu et al., 2010, p. 31). 

De acordo com os dados coletados, para 36% as práticas de interação propiciam o 
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desenvolvimento de perfis mais analíticos, por outro lado, para 37% (gráfico 22) apenas 

eventualmente poderá ocorrer essa internalização através das práticas de compartilhamento. 

A organização pesquisada deve caminhar para a divulgação da importância da 

internalização e do seu desenvolvimento na rotina de cada servidor, para que assim aponte para 

o caminho da interação na organização. 

 

 

 
GRÁFICO 22 – As práticas de interação propiciam seu desenvolvimento 

Fonte: Dados retirados do instrumento de coleta e reagrupados pelo pesquisador. 

 

 

4.5.3 O compartilhamento do conhecimento com o modelo “muitos para muitos” 

proporciona novas formas de pensar, de analisar e de conduzir o trabalho. Ex: 

Ferramentas de colaboração e de compartilhamento social 
 

 Objetivou-se a busca da gestão do conhecimento para esclarecer a importância do 

compartilhar ser realizado também da forma “muitos para muitos”, no sentido de esclarecer 

que o fluxo de conhecimento em uma organização está centrado no desenvolvimento de ca-

nais ou redes de fornecedores e requerentes (SHIN; HOLDEN; SCHMIDT apud HONG; 

SUH; KOO, 2011).  

 O compartilhar do conhecimento pode ocorrer de diversas formas, sendo estruturadas 

ou espontâneas em um ambiente que fomente a interação e o diálogo entre seus servidores. 

 De acordo com Balerini (apud SANTOS, 2010, p. 44), são meios e/ou métodos para o 

compartilhamento do conhecimento as “conversas informais (cafezinho); trocas presenciais se-

miestruturadas via brainstorming; meios presenciais estruturados, como palestras, conferências 
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e treinamentos; trocas virtuais simples, como e-mails e trocas virtuais organizadas – educação 

a distância e videoconferência”.  

 Ao analisar os dados do gráfico 23 foi possível compreender que a organização ainda 

não emprega de forma satisfatória o compartilhar com métodos e meios que possibilitem os 

servidores buscarem o conhecimento, assim como transmiti-lo. Sabendo-se que para 50% dos 

respondentes o grau de frequência tende para o negativo. 

 Sugere-se o aprimoramento das ferramentas de TI no uso diário dos servidores, bem 

como a construção de espaços coletivos de convivência que permitam os encontros casuais e 

até formais dentro da organização. 

  

 

 
GRÁFICO 23 – A organização promove o compartilhamento do conhecimento com o 

modelo “muitos para muitos” proporcionando novas formas de pensar 

Fonte: Dados retirados do instrumento de coleta e reagrupados pelo pesquisador. 

 

 

4.5.4 Considero importantes as práticas que contribuem para uma internalização do 

conhecimento, de forma integrativa entre os servidores da organização 

 
 Na afirmativa 16 buscou-se verificar o grau de importância dado pelos respondentes às 

práticas de internalização do saber. Na afirmativa constante no gráfico 15 foi possível associar 

a esta afirmativa e ter um panorama da necessidade de aplicação deste modo de conversão do 

conhecimento. 

 Ao analisar os dados identificou-se que as opções que tendem para o positivo tiveram 

uma boa aceitação, já que 73% dos respondentes selecionaram as opções frequentemente e 
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sempre (gráfico 24). 

 Fica evidente a necessidade de reaver as formas de compartilhamento do conhecimento 

dentro da organização pesquisada e sua aplicação de maneira a atender as demandas dos 

servidores por mais práticas e métodos que permitam a busca de novos conhecimentos de forma 

coletiva com interação. 

 
 

 
GRÁFICO 24 – Considero importante as práticas que contribuem para uma internalização 

do conhecimento, de forma integrativa entre os servidores da organização 
Fonte: Dados retirados do instrumento de coleta e reagrupados pelo pesquisador. 
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5 CONCLUSÃO 

Muitas organizações públicas e privadas já compreendem que a atual era, chamada de 

era do conhecimento, está ligada ao sucesso da organização e ao acirramento da 

competitividade no mercado consumidor. Mesmo as empresas que não visem ao lucro como 

fonte principal de sua existência, como a organização pesquisada, devem atentar para o uso de 

seu capital intelectual para alcançar a excelência no atendimento ao público. 

Não basta ter a intenção de empregar na estrutura da organização a gestão do 

conhecimento, mas sim dar aos profissionais, que serão seus disseminadores, as ferramentas 

necessárias para a aplicação de um modelo de gestão adequado às realidades de cada momento. 

 Podem-se realizar estudos com assessorias externas ou até experiências com os diversos 

modelos teóricos de gestão do conhecimento para, assim, se chegar ao modelo que mais se 

aproxima do ideal para a organização. Apesar de diversos estudiosos sinalizarem a possibilidade 

de haver a junção de modelos de gestão para um modelo híbrido, cada organização precisa 

estudar a melhor forma de aplicação dos modelos.  

 A busca por modelos de gestão que possibilitem práticas de disseminação do 

conhecimento na rotina diária da organização contribui para o alcance do sucesso. Sendo assim, 

após análise dos quatro blocos de afirmativas, foi possível chegar a resultados bem claros. 

O objetivo geral foi respondido com os resultados da pesquisa sendo identificado que a 

gestão do conhecimento se encontra em estágio inicial e que a organização obteve uma 

avaliação tendendo para os graus de frequência negativo. 

 Em relação ao objetivo específico de relacionar as práticas de gestão do conhecimento 

que estão diretamente ligadas ao conhecimento organizacional e sua contribuição para a criação 

e compartilhamento de conhecimento, foi possível identificar que a organização está aplicando 

algumas práticas como as capacitações, treinamentos e demais práticas de maneira bem 

insatisfatória e que o ideal é rever o tempo de realização entre cada prática e se atende a todos 

os servidores técnicos administrativos. 

 Já para o segundo objetivo específico que foi analisar como é vista a importância do 

conhecimento para o desenvolvimento dos servidores na organização, compreendeu-se que para 

uma parcela significativa dos respondentes é importante a gestão do conhecimento e suas 

práticas para o crescimento profissional. Sendo assim sugere-se que este estudo sirva de alerta 

para uma revisão nos processos de gestão do conhecimento, pois é de suma importância a 

autoanálise. 

Por fim o terceiro objetivo foi identificar os métodos que contribuem na implementação 
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de um modelo de gestão do conhecimento satisfatório na Instituição de Ensino objeto da 

pesquisa. 

Foi identificado que métodos que possibilitem uma interação entre os diversos setores 

e servidores da organização será ideal para o alcance da gestão do conhecimento ser vista com 

maior importância tanto pelos servidores quanto pela alta gerência.  

Destaca-se a recente implementação de um setor específico para tratar da gestão do 

conhecimento na organização, além do processo ainda tímido de atuação no que tange fomentar 

o compartilhamento frente ao grande número de aposentadorias que tem ocorrido na 

organização. 

Seria talvez um dos maiores enfrentamentos, pois os conhecimentos de diversos 

servidores podem estar sendo perdidos devido ao não aproveitamento na transferência para os 

novos concursados do saber tácito e apenas o foco estar no saber explícito. 

 

5.1 SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 Sugere-se para a próximas pesquisas sobre o tema a aplicação de um modelo específico 

sobre gestão do conhecimento e um estudo com nos diferentes campis da instituição para que, 

assim seja feita uma comparação com o atual estudo que aponta para um modelo híbrido de 

gestão. 

 Sendo assim, foi uma pesquisa que buscou aprofundar o tema que é tão importante para 

o sucesso da instituição e a promoção do saber em cada setor e nos mais de 1000 técnicos 

administrativos que exercem as mais variadas atividades. 

 Fica claro a importância do diálogo mais próximo da Pro-reitoria de Gestão de Pessoas 

e a Diretoria de Gestão do Conhecimento da instituição pesquisada a fim de se empregar a 

cultura do compartilhamento do conhecimento, pois os servidores em sua maioria reconhecem 

a importância, porém não veem na prática a aplicação. 
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APÊNDICE A 
 

QUESTIONÁRIO SOBRE A SATISFAÇÃO NO COMPARTILHAMENTO E 
NAS FORMAS DE TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO PROFISSIONAL NO 
AMBIENTE ORGANIZACIONAL DO CAMPUS, A PARTIR DAS PRÁTICAS 
IMPLANTADAS PELA DIRETORIA DE GESTÃO DO CONHECIMENTO DA 
INSTITUIÇÃO 

 
 

Prezado(a) colega, 

Este instrumento faz parte de uma pesquisa que realizo sobre gestão do conhecimento em 

organizações públicas. Faz parte da metodologia da minha dissertação de mestrado para 

investigar as práticas de gestão do conhecimento existentes na instituição. 

Ao responder o presente instrumento, você estará colaborando para uma melhor consciência 

das práticas de gestão do conhecimento nas organizações públicas e em especial a que é objeto 

da pesquisa, além de colaborar para a consecução dos objetivos de minha pesquisa. 

Para tanto, solicito a gentileza de preencher este formulário segundo as orientações abaixo, e 

desde já agradeço a sua prestimosa colaboração. 

Marcelo Ferreira Azeredo 

 Orientadora: Stella Regina Reis da Costa- Drª (UFRJ) 

 

PARTE 1 

Dados preliminares 
Favor marcar com um X somente em uma única resposta que melhor se apresente para você 

1. Gênero: 

 Masculino  Feminino 

 

2. Faixa de idade: 

 Até 25 anos  De 26 a 35 anos  De 36 a 45 anos 

      

 De 46 a 60 anos  Acima de 60 anos  

 

3. Formação acadêmica: 

 Doutorado  Mestrado  Especialização 

 Graduação  Ensino médio  Outro 

 

 

4. Tempo de serviço na instituição: 

 1 ano ou menos  mais de 1 a 3 anos  4 a 5 anos 

      

 6 a 10 anos   mais de 10 anos 

 

5. Possui cargo de liderança: 

 Sim  Não 

 

 

6. Número de liderados. 

 1  mais de 1 a 3   mais de 3 a 5  
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 mais de 5 a 10    mais de 10  

 

7. Você é formalmente incentivado pela empresa a compartilhar o que você sabe? 

 Sim  Não 

 

 

8. Sua empresa dispõe de instrumentos ou métodos formais para você compartilhar conhecimento?  

 Sim  Não 

 
 
PARTE 2 
 
Lista das afirmativas referentes à entrevista realizada com os colaboradores da instituição. 

1 = Nunca; 2 = Eventualmente; 3 = Frequentemente; 4 = Sempre; 5 = Não respondeu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloco 1: Sobre a socialização 

Ações 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

1. A organização promove atividades que possibilitam o compartilhamento de 

conhecimento. 

     

2. A organização possibilita o aproveitamento de seu conhecimento tanto 

acadêmico, quanto profissional em atividades de capacitação. 

     

3.  A organização realiza atividades de interação para que seja possibilitada a 

troca de informações e assim o surgimento de conhecimento. 

     

4. A organização oferece práticas de socialização de conhecimento como 

Shadowing(prática de aprendizado por observação), Coaching (técnica de 

desenvolvimento voltada à orientação, apoio, diálogo e acompanhamento dos 

profissionais), mentoring(prática de orientação, aconselhamento, diálogo e 

sugestões de um servidor mais experiente)aos colaboradores da Instituição, etc. 
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Bloco 2: Sobre a externalização 

 

 

Ações  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

5.A organização oferece atividades de difusão do conhecimento aos servidores 

como treinamentos, ensino a distância, etc. 
     

6. A organização promove práticas que visem o desenvolvimento de servidores 

em seu ambiente interno. 
     

7.  É realizado com periodicidade encontros e ou fóruns de discussões como 

forma de aprendizado contínuo. 
     

8. A organização incentiva e fomenta o diálogo entre os servidores de forma a 

atender às suas atuais necessidades. 
     

Bloco 3: Sobre acolaboração 

 
 

Ações  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

9. A organização promove a transmissão do conhecimento, onde muitos 

servidores se reúnem para transmitir conhecimento a outros colaboradores de 

uma só vez. 

     

10. Essa relação de colaboração contribui para a geração de novos 

conhecimentos. 

     

11. Existem práticas desenvolvidas pela organização como: Benchmarking, 

encontros de lições aprendidas, Fóruns de discussão, Reuniões de revisão após 

a ação. 

     

12. Atribuo grande importância para essa forma de combinação do 

conhecimento. 
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Fonte: Elaborado pelo autor da pesquisa (2018). 
 

Bloco 4: Sobre a internalização 

 

Ações  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

13.  A organização promove o compartilhamento de conhecimentos de forma 

interativa entre setores, permitindo a possibilidade do “aprender fazendo”. 

     

14.  As práticas de interação propiciam o desenvolvimento de perfis mais analíticos, 

pois permitem ao servidor a visão de interfaces entre os processos da organização. 
     

15.   O compartilhamento do conhecimento com o modelo “muitos para muitos” 

proporciona novas formas de pensar, de analisar e de conduzir o trabalho. Ex: 

Ferramentas de colaboração e de compartilhamento social. 

     

16. Considero importantes as práticas que contribuem para uma internalização do 

conhecimento, de forma integrativa entre os servidores da organização. 

     


