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RESUMO 

 

O presente estudo foi desenvolvido em uma tradicional Instituição brasileira federal 
de Ensino com quase 180 anos de atuação, justificando-se pela alta rotatividade de 
servidores e pela ausência de práticas de Gestão do Conhecimento. O objetivo geral 
desta pesquisa foi estudar a contribuição da técnica Análise de Redes Sociais (ARS) 
dentro da problemática da Gestão do Conhecimento (ARS), verificando seu valor 
para o entendimento do fluxo e melhoria da retenção do conhecimento 
organizacional. A pesquisa incluiu procedimentos bibliométricos, que ajudaram a 
estruturar a revisão da literatura relacionada aos temas GC e ARS, com aplicação 
restrita ao serviço público. O estudo das redes teve como amostra os 58 servidores 
técnico-administrativos lotados nas 8 Seções da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 
(PROGESP) do Colégio Pedro II, sediada no município do Rio de Janeiro. Para a 
coleta de dados o instrumento de pesquisa aplicado foi o questionário com 
perguntas fechadas. Após o levantamento da pesquisa, foi utilizado o software 
UCINET 6.620 para tratamento dos dados e análise das métricas Density, Centrality 
(In-degree e Out-degree), Betweenness, Closeness e Bonacich. O software Netdraw 
2.160 permitiu a visualização gráfica das redes sociais mapeadas. As respostas 
forneceram informações para a análise sócio-demográfica e das redes sociais 
informais de amizade e informação de cada Seção. Foram analisados e discutidos 
os resultados identificados, o que possibilitou a caracterização dos atores que 
representam os papéis centrais, corretores de informação e periféricos na visão dos 
outros nós da mesma rede e com quem estes atores compartilham seu 
conhecimento tácito. A partir dos resultados analisados foram apresentadas 
sugestões de ações visando a melhoria da GC para reter e compartilhar o 
conhecimento mapeado, através dos nós identificados com maior conhecimento 
crítico e também os nós identificados com maior distanciamento nas redes. Através 
da pesquisa pode-se verificar que a metodologia ARS pode realmente contribuir 
para a melhoria da Gestão do Conhecimento e mitigar o impacto de perdas de 
conhecimento na PROGESP. As limitações reconhecidas no estudo estão na 
amostra tratada, pois os resultados reproduzidos poderão não generalizar padrões 
de outras redes das demais Pró-Reitorias da Instituição e também na grande 
possibilidade dos entrevistados omitirem ou distorcerem suas avaliações sobre os 
demais atores com quem se relacionam, por considerarem que a sinceridade de 
suas respostas poderão evidenciar os servidores desconectados, isolados e que não 
têm grande contribuição dentro de suas Seções. 

 

 
Palavras-chave: Gestão do conhecimento, Redes sociais e análise de redes 
sociais. 
 
 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

The present study was carried out in a traditional brazilian federal Educational 
Institution with almost 180 years, justifying themselves by high turnover and the 
absence of knowledge management practices. The general objective of this research 
was to study the contribution of Social network analysis technique (ARS) within the 
problems of knowledge management (ARS) by checking your value to the 
understanding of the flow and improving the organizational knowledge retention. The 
research included Bibliometric procedures, who helped structure the review of 
literature related to GC and ARS, with applicability to public service. The study of 
networks had to sample the 58 technical-administrative servers full in 8 sections of 
the Office of personnel management (PROGESP) of the Colégio Pedro II, 
headquartered in the city of Rio de Janeiro. For data collection the survey instrument 
applied was the questionnaire with closed questions. After the survey of research, we 
used the UCINET 6.620 software for data processing and analysis of Density, 
Centrality metrics (In-degree and Out-degree), Betweenness, Closeness and 
Bonacich. The software Netdraw 2.160 allowed graphic display of social networks 
mapped. The responses provided information for the socio-demographic analysis 
and the informal social networks of friendship and information of each Section. The 
identified results were analyzed and discussed, which allowed the characterization of 
the actors that represent the central roles, information brokers and peripherals in the 
view of the other nodes of the same network and with whom these actors share their 
tacit knowledge. From the analyzed results, suggestions were presented for actions 
aimed at improving the KM to retain and share the mapped knowledge, through the 
nodes identified with greater critical knowledge and also the nodes identified with 
greater distancing in the networks. Through the research it can be verified that the 
ARS methodology can really contribute to the improvement of Knowledge 
Management and mitigate the impact of knowledge losses in PROGESP. The 
limitations recognized in the study are in the sample treated, because the results 
reproduced may not generalize standards of other networks of the other pro-
rectorates of the Institution and also in the great possibility of the interviewees to omit 
or distort their evaluations on the other actors with whom they relate, for consider that 
the sincerity of their responses may reveal disconnected, isolated, and unhelpful 
servants within their Sections. 
 
Keywords: Knowledge management, Social networks and social network analysis. 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
LISTA DE FIGURAS 

 
 

Figura 1 – Modelo SECI de criação do conhecimento .............................................. 27 

Figura 2 – Exemplo de um sociograma. .................................................................... 51 

Figura 3 – Tipos de atores de uma rede social. ........................................................ 54 

Figura 4 - Etapas da pesquisa................................................................................... 68 

Figura 5 – Organograma da Reitoria ......................................................................... 74 

Figura 6 – Organograma da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas ............................. 75 

Figura 7 – Rede de amizade/GAB ............................................................................. 82 

Figura 8 – Rede de informação/GAB ........................................................................ 84 

Figura 9 – Rede de amizade/GEPLAG ..................................................................... 86 

Figura 10 – Rede de informação/GEPLAG ............................................................... 87 

Figura 11 – Rede de amizade/SEAF ......................................................................... 89 

Figura 12 – Rede de informação/SEAF ..................................................................... 92 

Figura 13 – Rede de amizade/SEPAG ...................................................................... 94 

Figura 14 – Rede de informação/SEPAG .................................................................. 96 

Figura 15 – Rede de amizade/SASS ......................................................................... 98 

Figura 16 – Rede de informação/SASS .................................................................. 100 

Figura 17 – Rede de amizade/SEBEN .................................................................... 102 

Figura 18 - Rede de informação/SEBEN ................................................................. 104 

Figura 19 - Rede de amizade/SEDEC ..................................................................... 105 

Figura 20 - Rede de informação/SEDEC ................................................................ 107 

Figura 21 - Rede de amizade/SQV ......................................................................... 109 

Figura 22 – Rede de informação/SQV ....................................................................111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///F:/2DISSERTAÇÃO%20FINAL%20REVISADA%20E%20FINALIZADA%20PELA%20LURDES%20COM%20PG.docx%23_Toc483288267
file:///F:/2DISSERTAÇÃO%20FINAL%20REVISADA%20E%20FINALIZADA%20PELA%20LURDES%20COM%20PG.docx%23_Toc483288284


 
 

 
LISTA DE GRÁFICOS 

 
 
 

Gráfico 1 – Autores com mais publicações sobre GC ............................................... 63 

Gráfico 2 – Autores com mais publicações sobre ARS ............................................. 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LISTA DE QUADROS 
 
 

 
Quadro 1  -   Literatura pesquisada ............................ Erro! Indicador não definido.0 

Quadro 2  -   Ferramentas de apoio à transferência do conhecimento Erro! Indicador 

não definido.6 

Quadro 3  -   Ferramentas de TI e aplicações na GC . Erro! Indicador não definido.8 

Quadro 4  -   Barreiras para a Gestão do Conhecimento ............. Erro! Indicador não 

definido.4 

Quadro 5  -   As quatro principais Escolas das Redes Sociais .................................. 49 

Quadro 6  -   Comparativo entre as formas de coleta de dados ... Erro! Indicador não 

definido. 

Quadro 7  -   Métricas para um único nó e para subgrupos ...................................... 58 

Quadro 8  -   Métricas na perspectiva estrutural ......... Erro! Indicador não definido.0 

Quadro 9  -   Métricas na perspectiva centrada em egos ............. Erro! Indicador não 

definido. 

Quadro 10 - Questões do questionário segundo referencial teórico ......................... 70 

Quadro 11 - Métricas analisadas nas redes .............................................................. 79 

Quadro 12 – Papéis dos atores analisados nas redes .............................................. 79 

Quadro 13 – Síntese das Redes de Amizade e Informação das 8 Seções 

mapeadas.................................................................................................................112 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

LISTA DE TABELAS 
 
 
 

Tabela 1 – Quantitativo da Bibliometria por palavra-chave ....................................... 63 
Tabela 2 – Evolução quantitativa das publicações sobre GC nos primeiros e últimos 
anos .......................................................................................................................... 64 

Tabela 3 – Evolução quantitativa das publicações sobre ARS nos primeiros e últimos 
anos .......................................................................................................................... 65 
Tabela 4 – Quantitativo dos trabalhos sobre GC e ARS utilizados na pesquisa ....... 67 
Tabela 5 – Quantitativo de servidores por Seção da PROGESP .............................. 76 
Tabela 6 – Perfil sócio-demográfico das redes da PROGESP .................................. 77 

Tabela 7 – Interações dos atores da Rede de amizade/GAB ................................... 81 
Tabela 8 – Interações dos atores da Rede de amizade/GAB ................................... 82 

Tabela 9 – Interações dos atores da Rede de informação/GAB ............................... 83 
Tabela 10 – Centralidade dos nós da Rede de informação/GAB .............................. 84 
Tabela 11 – Interações dos atores da Rede de amizade/GEPLAG .......................... 85 

Tabela 12 – Centralidade dos nós da Rede de amizade/GEPLAG ........................... 86 
Tabela 13 – Interações dos atores da Rede de informação/GEPLAG ...................... 87 

Tabela 14 – Centralidade dos nós da Rede de informação/GEPLAG ....................... 88 

Tabela 15 – Interações dos atores da Rede de amizade/SEAF ................................ 89 

Tabela 16 – Centralidade dos nós da Rede de amizade/SEAF ................................ 90 
Tabela 17 – Interações dos atores da Rede de informação/SEAF ............................ 91 
Tabela 18 – Centralidade dos nós da Rede de informação/SEAF ............................ 92 
Tabela 19 – Interações dos atores da Rede de amizade/SEPAG ............................. 94 

Tabela 20 – Centralidade dos nós da Rede de amizade/SEPAG ............................. 95 
Tabela 21 – Interações dos atores da Rede de informação/SEPAG ......................... 96 
Tabela 22 – Centralidade dos nós da Rede de informação/SEPAG ......................... 97 
Tabela 23 – Interações dos atores da Rede de amizade/SASS................................ 98 
Tabela 24 – Centralidade dos nós da Rede de amizade/SASS ................................ 99 

Tabela 25 – Interações dos atores da Rede de informação/SASS ......................... 100 
Tabela 26 – Centralidade dos nós da Rede de informação/SASS .......................... 101 
Tabela 27 – Interações dos atores da Rede de amizade/SEBEN ........................... 102 
Tabela 28 – Centralidade dos nós da Rede de amizade/SEBEN............................ 102 

Tabela 29 - Interações dos atores da Rede de informação/SEBEN ........................ 103 
Tabela 30 - Centralidade dos nós da Rede de informação/SEBEN ........................ 104 
Tabela 31 - Interações dos atores da Rede de amizade/SEDEC............................ 105 

Tabela 32 - Centralidade dos nós da Rede de amizade/SEDEC ............................ 106 
Tabela 33 - Interações dos atores da Rede de informação/SEDEC ....................... 107 
Tabela 34 - Centralidade dos nós da Rede de informação/SEDEC ........................ 108 
Tabela 35 - Interações dos atores da Rede de amizade/SQV ................................ 108 
Tabela 36 - Centralidade dos nós da Rede de amizade/SQV ................................. 109 
Tabela 37 - Interações dos atores da Rede de informação/SQV ............................ 111 



 
 

Tabela 38 - Centralidade dos nós da Rede de informação/SQV ............................. 111 

 

 
 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 
 

ARS – ANÁLISE DE REDES SOCIAIS  

CP II – COLÉGIO PEDRO II 

GC – GESTÃO DO CONHECIMENTO 

IFE – INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO 

IPEA – INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA 

MEC – MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

PDI – PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

PROGESP – PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

SISGEP – SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS  

TI – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO ...................................................................................................... 16 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO ....................................................................................... 16 

1.2 SITUAÇÃO PROBLEMA ..................................................................................... 18 

1.3 OBJETIVOS DA PESQUISA ............................................................................... 18 

1.3.1 Objetivo geral ................................................................................................. 18 

1.3.2 Objetivos específicos ..................................................................................... 19 

1.4 QUESTÕES DA PESQUISA ............................................................................... 19 

1.5 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA ACADÊMICA ................................................. 19 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO ............................................................................ 20 

 
2. REVISÃO DA LITERATURA ................................................................................ 22 

2.1 GESTÃO DO CONHECIMENTO ......................................................................... 22 

2.1.1 Dados, Informação e Conhecimento ............................................................ 24 

2.1.2 Conhecimento tácito e explícito ................................................................... 25 

2.1.3 Modelo de Conversão do Conhecimento ..................................................... 26 

2.1.4 Condições capacitadoras para a criação do conhecimento ...................... 28 

2.1.5 Capital Intelectual como ativo corporativo: Ferramentas de apoio à 
transferência do conhecimento ............................................................................. 29 

2.1.6 Aspectos facilitadores para o compartilhamento do conhecimento: 
Cultura, Liderança e TI ............................................................................................ 32 

2.1.7 Barreiras para o compartilhamento do conhecimento ............................... 37 

2.2 ANÁLISE DE REDES SOCIAIS (ARS) ................................................................ 41 

2.2.1 Origens e influências das Redes Sociais ..................................................... 41 

2.2.2 Redes Sociais ................................................................................................. 45 

2.2.3 Análise de Redes Sociais (ARS) ................................................................... 46 

2.2.3.1 Etapas para a aplicação da metodologia ARS .............................................. 48 

2.2.3.2 Elementos básicos de uma rede social ......................................................... 50 

2.2.3.3 Tipos de redes mapeadas pela ARS ............................................................. 51 



 
 

2.2.3.4 Tipos de atores das redes sociais ................................................................. 52 

2.2.3.5 Principais métricas da ARS ........................................................................... 55 

 
3. METODOLOGIA ................................................................................................... 61 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA ...................................................................... 61 

3.2 BIBLIOMETRIA  ..................................................................................................62 

3.3 ETAPAS DA PESQUISA ..................................................................................... 67 

3.4 DESCRIÇÃO DA POPULAÇÃO: Universo e Amostra ...................................... 678 

3.5 COLETA DE DADOS .......................................................................................... 69 

3.6 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS .......................................................... 71 

3.7 LIMITAÇÕES DA PESQUISA ............................................................................. 71 

 
4. ESTUDO DE CASO .............................................................................................. 73 

4.1 SOBRE A INSTITUIÇÃO PESQUISADA............................................................. 73 

4.1.1 Sobre a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas ................................................ 74 

4.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS DAS REDES MAPEADAS ................................. 76 

4.2.1 Análise do perfil sócio-demográfico das redes ........................................... 76 

4.2.2 Análise das redes sociais por Seção ............................................................ 78 

4.2.2.1 Análise das redes de amizade: Seção GAB .................................................. 81 

4.2.2.2 Análise das redes de informação: Seção GAB .............................................. 83 

4.2.2.3 Análise das redes de amizade: Seção GEPLAG ........................................... 85 

4.2.2.4 Análise das redes de informação: Seção GEPLAG ...................................... 87 

4.2.2.5 Análise das redes de amizade: Seção SEAF ................................................ 88 

4.2.2.6 Análise das redes de informação: Seção SEAF ............................................ 91 

4.2.2.7 Análise das redes de amizade: Seção SEPAG ............................................. 93 

4.2.2.8 Análise das redes de informação: Seção SEPAG ......................................... 96 

4.2.2.9 Análise das redes de amizade: Seção SASS ................................................ 98 

4.2.2.10 Análise das redes de informação: Seção SASS ........................................ 100 

4.2.2.11 Análise das redes de amizade: Seção SEBEN ......................................... 101 

4.2.2.12 Análise das redes de informação: Seção SEBEN ..................................... 103 

4.2.2.13 Análise das redes de amizade: Seção SEDEC ......................................... 105 

4.2.2.14 Análise das redes de informação: Seção SEDEC ..................................... 107 

4.2.2.15 Análise das redes de amizade: Seção SQV .............................................. 108 

4.2.2.16 Análise das redes de informação: Seção SQV .......................................... 110 

4.3 SUGESTÕES PARA MELHORIAS DE GC ATRAVÉS DA ARS ..................... 1144 

 
5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS ACADÊMICOS1188 

 



 
 

REFERÊNCIAS ................................................................................................... 12020 

ANEXO A – CARTA PARA OBTENÇÃO DO TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE 
E ESCLARECIDO ................................................................................................. 1266 

ANEXO B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO .............127 
APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO PARA ANÁLISE DAS REDES SOCIAIS ......... 1288 

 
 



16 

1. INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

O Colégio Pedro II (CP II) é uma autarquia federal de ensino subordinada ao 

Ministério da Educação (MEC) e em sua atual estrutura organizacional encontra-se a 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGESP).  

Diante do importante papel da PROGESP no planejamento estratégico do 

Colégio Pedro II, o conhecimento de seus servidores passou a ser considerado um 

importante ativo intangível para o alcance dos seus objetivos. 

Apesar de toda a qualificação e experiência dos seus servidores, não são 

observadas na PROGESP práticas de retenção e disseminação do conhecimento de 

sua força de trabalho. Essa perda grave de conhecimento é percebida em situações 

que vão desde a posse de um novo Reitor até as várias formas de vacância. 

A questão político-eleitoral é a uma das principais causas que contribuem 

para a perda do conhecimento organizacional. A cada quatro anos é eleito/reeleito 

um novo Reitor e a partir de sua Posse é definida a manutenção ou não da estrutura 

organizacional e das equipes de trabalho, incluindo as Chefias/Diretores/Pró-

Reitores. Essa forma política para sucessão dos servidores e toda a 

imprevisibilidade que traz em seu contexto, contribui para o desalinhamento da 

gestão de pessoas no alcance dos objetivos. 

Outras formas que impactam negativamente o processo de Gestão do 

Conhecimento na Instituição são as que decorrem das vacâncias previstas na Lei 

8.112/1990: Exonerações, Demissões, Promoções para outras funções, 

Readaptações, Aposentadorias, Óbitos, Licenças médicas por longos períodos, 

Remoções para outras Seções ou Campus, Afastamentos para estudos, entre 

outros.  

A perda do conhecimento é amplificada pela demora na realocação das 

vagas ociosas, já que o quadro funcional é composto por servidores aprovados 

através de concursos públicos. A transmissão do conhecimento para os novos 

servidores também fica comprometida, pois muitas vezes os servidores que 

ocuparam anteriormente estas vagas levaram consigo conhecimentos fundamentais 

para a realização das tarefas, tão ou mais importantes que capacitações, rotinas e 

legislações. 
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Essa rotatividade de servidores vem ocorrendo sem o devido planejamento e 

estruturação do conhecimento e experiência dos profissionais, que é levado embora 

quando estes deixam a Instituição, o que compromete a produtividade e a qualidade 

dos serviços prestados. Esse turnover apesar de não ser mensurado 

financeiramente pela PROGESP, traz grandes problemas visíveis como: novos 

Editais para recrutamento, semanas de ambientação para os novos servidores, 

novos investimentos em capacitação, tempo para a adaptação dos novos servidores 

(perda da produtividade), novas designações para cargos de chefia, entre outros.  

Não menos importante, também identificam-se servidores que não desejam 

compartilhar seus conhecimentos por questões de sobrevivência, competitividade, 

prestígio, poder ou sobrevivência. 

Santos (2004) analisa que na administração pública brasileira, o 

conhecimento de práticas e processos pertence aos indivíduos, o que traz um dos 

grandes problemas para as organizações públicas: os servidores tornaram-se 

proprietários do conhecimento que utilizam na prestação dos serviços de suas 

Instituições. 

Percebe-se neste contexto, que um dos principais desafios da PROGESP é 

implantação da Gestão do Conhecimento (GC).  

Segundo Sveiby (1998), o termo Gestão do Conhecimento enfatiza o 

processo de geração de novos conhecimentos, bem como sua atual importância 

estratégica como fator de diferenciação e competitividade. É a arte de criar valor a 

partir dos intangíveis da organização.  

Em amplo sentido, a GC pode ser conceituada como um conjunto de 

práticas de gestão voltadas para a produção, retenção, disseminação, 

compartilhamento e aplicação do conhecimento dentro das organizações, bem como 

na relação dessas com o mundo exterior (BATISTA, 2012). 

 No entanto, é importante ter uma metodologia de trabalho para lidar com 

este processo. A utilização da ferramenta de Análise de Redes Sociais (ARS) pode 

auxiliar a Gestão do Conhecimento através do mapeamento das redes de 

relacionamentos, o que possibilita a compreensão do fluxo do conhecimento: com 

quem o conhecimento organizacional é compartilhado e quem são os profissionais 

que possuem críticos nessas redes e que precisam ser retidos, armazenados e 

disponibilizados para minimizar os problemas decorrentes da falta de Gestão do 

Conhecimento (FIALHO, 2014). 
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1.2 SITUAÇÃO PROBLEMA 

A alta rotatividade da força de trabalho na PROGESP se dá principalmente 

durante o estágio probatório (fase na qual muitos servidores aprovados em outros 

concursos solicitam sua exoneração na Instituição); nas remoções a pedido e ex-

ofício (por interesse da administração) e nas aposentadorias. 

Antes de iniciar esta pesquisa, a PROGESP contava com 82 servidores. Por 

motivos de reestruturação, houve uma redução de 30% da sua força de trabalho. 

Esta situação é demonstrada nos dados do Sistema de Gestão de Pessoas 

(SISGEP). Já nesta fase da pesquisa, entre os 58 servidores ativos, 10 

encontravam-se em Abono Permanência (já possuíam os requisitos para se desligar 

da Instituição a qualquer momento) e 6 servidores estavam com Previsão de 

Aposentadoria para até 5 anos. Isto significa que 32 % da força de trabalho já pode 

ou em curto período de tempo poderá deixar a PROGESP e o que é pior, não existe 

nenhum planejamento para gerenciar o conhecimento que esses servidores levarão 

embora.   

Essa situação é amplificada pela falta de ferramentas de GC; pela 

compreensão de facilitadores e barreiras que interfiram na produção, retenção e 

compartilhamento do conhecimento; pela falta de mapeamento dos servidores que 

possuem conhecimentos críticos e também pela falta de informações de como esse 

conhecimento vem sendo compartilhado nas redes informais das Seções da 

PROGESP.  

Diante do exposto e da constatação da necessidade da melhoria da Gestão 

do conhecimento organizacional, esta pesquisa propõe-se abordar o seguinte 

problema: Como o mapeamento das redes sociais informais pode melhorar o 

gerenciamento das perdas de conhecimento impactadas pela rotatividade de 

servidores?  

 

1.3 OBJETIVOS DA PESQUISA 

1.3.1  Objetivo geral 

Esta pesquisa tem como objetivo estudar a contribuição da técnica ARS 

dentro da problemática da Gestão do Conhecimento, verificando seu valor para o 

entendimento do fluxo e melhoria da retenção do conhecimento organizacional.  
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1.3.2  Objetivos específicos 

Para o alcançarmos o objetivo geral da pesquisa, é necessário o 

cumprimento dos objetivos específicos abaixo: 

 Mapear, através de software de Análise de Redes Sociais, as redes informais de 

amizade e informação dentro de cada uma das 8 Seções da PROGESP.  

 Analisar, através das redes mapeadas, as relações de conhecimento que os 

atores estabelecem entre si, os papéis que desempenham e, através das métricas 

de Centralidade, compreender como ocorre o compartilhamento do conhecimento 

organizacional. 

 Discutir a utilização dos resultados mapeados pela ARS através de sugestões de 

práticas que contribuam para a melhoria da GC nos problemas apresentados pela 

rotatividade de servidores.  

 

 

1.4 QUESTÕES DA PESQUISA 

A partir das redes sociais informais de amizade e informação que serão 

mapeadas, esta pesquisa se propõe a responder as seguintes questões: 

1. Quais são os papéis que os atores representam nas redes? 

2. Quem são os servidores que possuem conhecimentos críticos e quais são os 

vínculos de relacionamentos identificados pelas métricas nos subgrupos das redes 

da PROGESP? 

3. O que é possível se propor para a melhoria e retenção do conhecimento 

organizacional a partir dos resultados da ARS da PROGESP? 

  

1.5 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA ACADÊMICA 

Esta pesquisa justifica-se pela identificação da alta rotatividade de 

servidores na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e pela ausência de práticas de GC 

que permitiriam reduzir a grande perda de Capital Intelectual.       

A identificação de pessoas-chave em processos críticos na Instituição é o 

primeiro passo para a implantação de uma Política de Gestão do Conhecimento 

(CROSS E PARKER, 2004). 
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Através da Análise de Redes Sociais é possível realizar esse mapeamento e 

visualizar as conexões interpessoais das redes, difíceis de serem identificadas pelos 

organogramas. 

A pesquisa subsidiará estrategicamente os gestores em ações futuras de 

GC que poderão reduzir os impactos das perdas de conhecimento organizacional.  

Além disso, o setor público carece de estudos para melhorar seu gerenciamento.  

De Angelis (2013, p. 311) comenta que existe dificuldade de se encontrar estudos no 

setor público sobre Gestão do Conhecimento, “apesar de suas práticas poderem 

contribuir para uma administração mais eficiente, transparente e inteligente para 

alcançar seus objetivos, prestando melhores serviços com melhor gestão dos 

recursos públicos”.  

O estudo proposto tende ainda a somar-se aos conhecimentos gerados pela 

Academia, engrossando o número de pesquisas referentes ao tema GC e ARS e 

contribuir para a construção da aplicação dessas teorias no setor público, já que a 

temática ainda carece de estudos.  

 

 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

O trabalho encontra-se dividido em cinco Capítulos desenvolvidos a partir da 

seguinte estrutura: 

O Capítulo 1 introduz e descreve as questões que levaram ao 

desenvolvimento desta pesquisa, tais como: a apresentação da contextualização, a 

situação problema, os objetivos, as questões, a justificativa e sua relevância. 

O Capítulo 2 traz a revisão bibliográfica, que serve de base para a 

fundamentação teórica da pesquisa. Este capítulo foi subdivido em duas partes: 

Gestão do Conhecimento e Análise de Redes Sociais. Na primeira parte, Gestão do 

Conhecimento, são apresentadas algumas conceituações sobre o Conhecimento, o 

Modelo de Conversão do Conhecimento, o conhecimento como ativo corporativo, 

Ferramentas de apoio à transferência do conhecimento, Aspectos facilitadores e 

barreiras para o compartilhamento do Conhecimento. Na segunda parte, Análise de 

Redes Sociais, são apresentadas as origens e influências das redes, conceitos 

sobre redes sociais e sobre a metodologia ARS (etapas para aplicação, elementos 
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básicos, tipos de redes, tipos de atores mapeados e as principais métricas utilizadas 

para mapeamento). 

O Capítulo 3 descreve a Metodologia desenvolvida para a execução da 

pesquisa, como a classificação, descrição da população/amostra, etapas da 

pesquisa, coleta de dados e limitações do estudo. 

No Capítulo 4 encontra-se o Estudo de Caso. São apresentadas as 

características da Instituição e da Pró-Reitoria onde foi realizada esta pesquisa. 

Serão demonstrados os resultados das análises dos perfis sócio-demográficos e das 

redes mapeadas de amizade e informação e também as sugestões de melhorias 

para a Gestão do Conhecimento. 

Por fim, o Capítulo 5 contém as Conclusões e recomendações para novos 

trabalhos acadêmicos. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA  

  

2.1 GESTÃO DO CONHECIMENTO 

Borko (1983) já descrevia a informação como um ingrediente essencial no 

trabalho, na tomada de decisão gerencial e no conhecimento da produtividade do 

trabalhador, através de sistemas automatizados para processar as informações de 

forma mais eficiente e mais eficaz, de modo a aumentar a produtividade e 

rentabilidade da organização. 

Drucker (1993) considerava o conhecimento como o único recurso com 

significado, estando a frente dos tradicionais fatores de produção (terra, mão-de-

obra e capital). Estes não desapareceram, mas tornaram-se secundários. 

As organizações se deram conta que possuem mais do que ativos físicos ou 

financeiros. Elas são detentoras de capital intelectual, o mais valioso de todos os 

ativos organizacionais. Esse capital é a soma do conhecimento de todos os 

funcionários da organização e o que lhe traz vantagem competitiva 

(STEWART,1998). 

Davenport e Pruzak (1998), referências nos estudos sobre conhecimento 

organizacional, em suas publicações iniciais já afirmavam que a única vantagem 

sustentável que uma empresa tem é aquilo que ela coletivamente sabe, aliado à 

eficiência com que ela usa esse conhecimento e a aptidão com que ela o adquire.  

 

O conhecimento não é algo novo, pois dentro das organizações as pessoas 
sempre procuraram, usaram e valorizaram o conhecimento, pelo menos 
implicitamente. Novo, é reconhecer o conhecimento como um ativo 
corporativo e entender a necessidade de geri-lo e cercá-lo com o mesmo 
cuidado dedicado à obtenção de valor de outros ativos mais tangíveis 
(DAVENPORT E PRUSAK,1998, p.14). 
 
 

Neste contexto, a Gestão do Conhecimento (GC) enfatiza que o capital 

humano, proporciona a criação de novas ideias e processos, identificando, 

captando, distribuindo, compartilhando e alavancando o conhecimento potencial 

existente na organização, que faz com que os riscos se tornem menores, 

proporcionem vantagens competitivas com relação aos concorrentes e gere valor a 

partir de bens intangíveis da organização (RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ, 2004). 
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O que vem mudando atualmente é a ênfase e a importância que está sendo 

dada à Gestão do Conhecimento (GC), especificamente no setor público.  

As ideias, experiências e conhecimentos gerados pelos funcionários e 

difundidos pelas empresas podem trazer um diferencial para a competitividade das 

organizações.  

Angeloni (2008) enumera alguns objetivos da Gestão do Conhecimento: 

1. Formular uma estratégia de alcance organizacional para o desenvolvimento, 

visando à criação, aquisição, compartilhamento e uso do conhecimento; 

2. Implantar estratégias orientadas ao conhecimento; 

3. Promover uma melhoria contínua dos processos de trabalho; 

4. Monitorar e avaliar os lucros obtidos mediante a aplicação do conhecimento; 

5. Reduzir o tempo de ciclo de desenvolvimento de novos produtos e serviços já 

existentes; 

6. Reduzir o tempo de duração dos processos decisórios. 

 

Entre as contribuições da GC para a Administração Pública está o aumento 

da capacidade de conhecimento dos agentes públicos, das equipes e da 

organização, de criar, compartilhar e aplicar conhecimento para alcançar os 

resultados esperados.  “Quando os servidores públicos de uma equipe estão 

constantemente aprendendo e compartilhando conhecimento entre eles, há um 

aumento na capacidade de realização da equipe de trabalho” (BATISTA, 2012, 

p.42). 

Isto significa que quando algum funcionário deixa a organização, esta não 

perde as suas capacidades de continuidade e qualidade na prestação de seus 

produtos e serviços. A Gestão do Conhecimento não influencia apenas funcionários 

que fazem parte da organização atual, mas também os membros futuros, pois o 

conhecimento e know-how estruturados não são levados embora. 

De Angelis (2013) acredita que as práticas de GC podem contribuir para o 

desenvolvimento de uma Administração Pública inteligente e capaz de lidar com 

problemas complexos. Para esta autora, a influência da cultura corporativa dificulta o 

aproveitamento da GC na esfera pública a partir das seguintes constatações: as 

estratégias de GC nem sempre são bem disseminadas, as dificuldades de 

implementação de estratégias de GC tem surgido a partir da resistência pessoal, 

principalmente da gerência média, há uma dificuldade em capturar conhecimento 
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tácito não documentado dos servidores públicos e o foco das organizações está em 

tecnologia, subestimando o fator humano. 

 O Instrumento para Avaliação da Gestão Pública, produzido pelo Ministério 

do Planejamento, define a Gestão do Conhecimento como “uma abordagem voltada 

para a identificação, o registro, o desenvolvimento, a disseminação e o controle do 

conhecimento no ambiente organizacional” (BRASIL, 2014, p. 40). Em contrapartida, 

também são observados e elencados os riscos que as organizações correm pela 

sua inexistência: 

 Impossibilidade de ampliação das habilidades e experiências por meio do 

compartilhamento de saberes; 

 Redução das possibilidades de melhoria da eficácia e eficiência dos processos 

organizacionais; 

 Perda de recursos de apoio para os processos de tomada de decisão; 

 Redução das possibilidades de integração entre as diversas áreas que 

compõem a organização; 

 Retrabalho e incoerência de ações em uma mesma área ou entre áreas 

distintas. 

E por último, este relatório aponta o problema de sucessão e de perda de 

continuidade, por ausência de registro, compartilhamento de saberes técnicos e 

rotinas laborais. 

 

2.1.1 Dados, Informação e Conhecimento 

Na literatura sobre GC, constantemente encontram-se os conceitos de 

Dados, Informação e Conhecimento, porém há uma nítida distinção entre eles. 

Davenport e Prusak (1998, p.2) explicam que o conhecimento é decorrente 

da informação, que por sua vez deriva de um conjunto de dados. Segundo esses 

autores, Dados “são a matéria-prima para a criação da informação. São fatos 

distintos, sem significado próprio e por si só têm pouca relevância ou propósito”. 

Para eles, a Informação “é um conjunto de dados com um determinado significado 

para o sistema. É uma mensagem contextualizada, percebida pelos indivíduos com 

relevância em seu julgamento”. O Conhecimento, por sua vez, é entregue através de 

meios estruturados, tais como livros, documentos e contatos de pessoa a pessoa 

que vão desde conversas até relações de aprendizado. Além destes, os valores e as 
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crenças são partes integrantes do conhecimento, pois determinam aquilo que o 

conhecedor vê, absorve e conclui a partir de suas observações (DAVENPORT e 

PRUSAK, 1998 Ibidem, p.7). 

Diante do exposto, podemos entender que Dados são a matéria-prima da 

informação, ou seja, é a informação não tratada (ex: Renata, estudo, aprovação). A 

Informação são os dados tratados, que geram um significado e podem contribuir na 

tomada de decisão (ex: Renata estudou tanto, que obteve aprovação). Já o 

Conhecimento, além de também ter um significado, tem uma aplicação (ex: Renata 

aprendeu que precisa estudar muito para ser aprovada).  

Gerir e reter o conhecimento diante do turnover é um grande desafio no 

setor público, onde muitas Instituições possuem organogramas com vários níveis 

hierárquicos, departamentalização, dificuldade de comunicação, excesso de 

burocracia, trazendo um modelo de organização que cria os “feudos do 

conhecimento”. Esses feudos dificultam o compartilhamento voluntário de 

informações, levando à perda de conhecimento em transferências, rotatividade e 

aposentadorias de servidores (BRITO; OLIVEIRA; CASTRO, 2012). 

 

 

2.1.2  Conhecimento tácito e explícito 

Michael Polanyi publicou em 1966 a obra The Tacit Dimension, que baseia-

se na importância do conhecimento tácito e é considerada um marco para a 

conceituação do que vem a ser este tipo de conhecimento. 

Neste livro o autor acrescenta dois componentes distintos do conhecimento: 

(1) a técnica, que inclui as competências pessoais (know-how, que se refere ao 

conhecimento adquirido com os anos de experiência e os insights, altamente 

subjetivos e pessoais) e (2) a cognitiva, que inclui os percepções, ideias, palpites, 

intuições, emoções, esquemas, valores, crenças, atitudes, pressentimentos, 

percepções e modelos mentais.  

Nonaka e Takeuchi (1997), fundamentam sua teoria para a conversão do 

conhecimento baseando-se na classificação de Polanyi (1966) em dois tipos de 

conhecimento humano: 

1. Conhecimento Tácito: é o conhecimento que não é facilmente visível e 

explicável. É altamente pessoal, subjetivo e difícil de ser formalizado, transferido, 

comunicado ou compartilhado para outra pessoa. São as habilidades, ideias, 
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conhecimentos, atitudes, valores e experiências inerentes a uma pessoa, 

desenvolvidas e incorporadas ao longo de sua vida. É aquilo que as pessoas sabem 

como fazer, mas dificilmente explicam para outros ou registram como fazem. 

2. Conhecimento Explícito: é o conhecimento mais fácil de codificar, verbalizar, 

registrar, transferir e reutilizar. Esse conhecimento é formalizado e pode ser 

expresso através de palavras, números ou sons e compartilhado na forma de dados, 

textos, gráficos, tabelas, figuras, organizados em manuais, rotinas, fluxogramas, 

fórmulas, entre outros, tanto em papel quanto em formato eletrônico. 

Na transferência do conhecimento tácito para o explícito, alguns fatores têm 

grande importância, como os laços de confiança, a proximidade dos profissionais 

com a cultura do conhecimento e a gestão do volume deste conhecimento, 

assegurando sua relevância, já que a sobrecarga de informações é um dos males 

organizacionais (CARDOSO E CARDOSO, 2007). 

   De acordo com Terra (2000), a base para a construção da vantagem 

competitiva no mercado atual está no conhecimento tácito que os profissionais 

possuem, por este ter um grau maior de dificuldade para ser copiado e necessitar de 

mais tempo para ser construído. 

 

 

2.1.3  Modelo de Conversão do Conhecimento 

O Modelo de Conversão do conhecimento, desenvolvido por Nonaka e 

Takeuchi (1997) abordam o processo de transferência do conhecimento entre 

indivíduos, grupos e a organização. Estes autores definem Criação do conhecimento 

como “a capacidade que uma empresa tem de criar conhecimento, disseminá-lo na 

organização e incorporá-lo a produtos, serviços e sistemas” (NONAKA E 

TAKEUCHI, 1997, ibidem, p.12).  

O modelo apresenta quatro modos de conversão das duas espirais do 

conhecimento, conforme demonstra a figura 1. Este ciclo de conversões é conhecido 

na literatura como Modelo SECI, Espiral SECI ou Processo SECI. 
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Figura 1 – Modelo SECI de criação do conhecimento 

 

Fonte: Nonaka e Takeuchi (2008). 

 

 

A seguir, será detalhado como ocorrem essas conversões: 

 

A- Socialização: É a conversão do conhecimento tácito de um indivíduo para 

conhecimento tácito de outro indivíduo. São exemplos de como ocorrem o 

compartilhamento desse conhecimento: através do diálogo, da comunicação face a 

face, de brainstormings, observação, imitação, treinamentos, estágios e 

compartilhamento de experiências pelo trabalho em equipe. 

 

B- Externalização: É a conversão do conhecimento tácito de um indivíduo para 

conhecimento explícito de um grupo. Normalmente, esse conhecimento conceitual 

acontece por meio de planilhas, rotinas, imagens, manuais, receitas, filmes e 

gravação de relatos orais, entre outros. 

 

C- Combinação: É a conversão do conhecimento explícito de um grupo para 

conhecimento explícito da organização. O compartilhamento desse conhecimento 

ocorre através de: cursos de pós-graduação, intranet, e-mail, transferência de 

arquivos e treinamento dos funcionários. 
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D- Internalização: É a conversão do conhecimento explícito da organização para 

conhecimento tácito de um indivíduo. Normalmente, esse conhecimento operacional 

acontece por meio de Leitura, vivências e práticas em grupo, entre outros. 

Conforme esclarecem Nonaka e Takeuchi (2008), a criação do 

conhecimento inicia com a Socialização e passa através de quatro modos de 

conversão do conhecimento, formando um espiral, que é amplificado à medida que 

passa de um nível para outro.  

 

 

2.1.4  Condições capacitadoras para a criação do conhecimento 

 Nonaka e Takeuchi (2008) consideram que o papel da organização no 

processo de criação do conhecimento organizacional é promover o contexto 

apropriado para facilitar as atividades em grupo, assim como a criação do 

conhecimento individual. Nesta seção serão discutidas as 05 condições que 

promovem a criação do espiral do conhecimento: 

1. Intenção: A espiral do conhecimento é direcionada pela intenção 

organizacional, que é definida como “a aspiração da organização no alcance das 

suas metas, expressa pelos padrões ou visões, que podem ser usados para 

identificar, avaliar e justificar o valor do conhecimento criado”.  

2. Autonomia: Ao permitir a autonomia dos indivíduos, a organização aumenta 

as chances de introduzir oportunidades, conhecimentos inesperados e aumenta a 

possibilidade dos indivíduos terem mais motivação para criarem novos 

conhecimentos, difundi-los nas equipes e torná-los ideias organizacionais. 

3. Flutuação e caos criativo: Essas duas condições estimulam a interação 

entre a organização e o ambiente externo. Quando a flutuação é introduzida, “seus 

membros enfrentam uma decomposição de suas rotinas, hábitos e estruturas 

cognitivas”. Esse processo contínuo de questionamentos e reconsiderações pelos 

indivíduos favorece a criação de novos conceitos e estimula o conhecimento 

organizacional. 

O caos é gerado quando a organização enfrenta uma verdadeira crise ou é 

gerado intencionalmente. O caos intencional ou criativo ocorre quando líderes 

evocam um sentido de crise entre os membros e concentram a atenção destes para 

sua solução, propondo metas desafiadoras.   

 



29 

4. Redundância: A Redundância refere-se à existência de informações que vão 

além das exigências operacionais imediatas. Os autores acreditam que o 

compartilhamento de informações redundantes promove a partilha do conhecimento 

tácito e acelera o processo de criação do conhecimento e apresentam algumas 

maneiras desenvolvidas para criar, aumentar e manter a redundância. 

Uma delas é a abordagem da sobreposição, onde diferentes departamentos 

trabalham juntos em uma divisão indistinta de tarefas para um mesmo projeto e 

depois discutem as vantagens e desvantagens de suas propostas, a partir de várias 

perspectivas. Outra maneira de aumentar a redundância é através da rotação 

estratégica de pessoal entre áreas díspares, o que permite que cada funcionário 

diversifique suas fontes de informação e habilidades, ajudando a organização a 

expandir sua capacidade de criação do conhecimento.  

5. Variedade: A variedade é uma combinação de diferentes formas de 

informações para oferecer acesso a todos, de maneira igual e rápida em todos os 

níveis da organização. Algumas formas citadas para promover a variedade são: “o 

desenvolvimento de uma rede computadorizada de informações e a mudança 

frequente da estrutura organizacional, através da rotação constante de pessoal, que 

adquirem conhecimentos multifuncionais para enfrentar problemas multifacetados e 

inesperados”. 

 

 

2.1.5 Capital Intelectual como ativo corporativo: Ferramentas de apoio à 

transferência do conhecimento 

Stewart (1998) conceitua Capital Intelectual como a soma do conhecimento, 

das propriedades intelectuais e das experiências de todos em uma empresa, o que 

traz vantagem competitiva e gera riqueza para as organizações. 

 Edvinsson e Malone (1998) subdividem o Capital Intelectual em Humano, 

Clientes e Estrutural: 

1. O Capital Humano representa a capacidade, o conhecimento, a habilidade e as 

experiências individuais dos funcionários. 

2. Capital Clientes refere-se ao valor dos relacionamentos de uma empresa com os 

quais as pessoas fazem negócios. Os indicadores deste item são a satisfação, 

longevidade, localização privilegiada, qualidade no atendimento e participação no 
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mercado, entre outros. Esses índices são responsáveis pela geração de lucro, em 

longo prazo, e não são reconhecidos e nem representados pela Contabilidade. 

3. O Capital Estrutural é aquele que não vai embora quando o profissional vai para 

casa ou se desliga da empresa. É o capital retido, estruturado e transmitido para os 

demais. 

 

Para Stewart (1998, p.37), o capital estrutural está fortemente associado à 

organização: 

O Capital Estrutural pertence à empresa, pode ser reproduzido e dividido. 
Parte do que pertence à categoria tem direito aos direitos legais de 
propriedade: tecnologias, invenções, publicações e processos que podem 
ser patenteados, ter seus direitos autorais[...] Porém, a estratégia, a cultura, 
as estruturas, sistemas e rotinas também incluem-se nesse capital.  
 

 

Em muitas organizações o acesso para obtenção de informações é restrito, 

muitas vezes desatualizado ou não encontram-se disponibilizadas. 

Muito tempo é perdido com o retrabalho, pois várias ações são feitas em 

duplicidade pela falta de divulgação de trabalhos, projetos e ações que já foram 

realizadas por outros funcionários. Diante dessa afirmação, Angeloni (2008) levanta 

alguns questionamentos: Qual é o conhecimento organizacional que um colaborador 

leva consigo ao deixar a organização? O que fazer quando se necessita de um 

conhecimento na mente de um colaborador que não faz mais parte da empresa? E o 

que fazer para estimular a transformação do conhecimento tácito em explícito? 

Batista et al. (2005) apresentam algumas ferramentas de apoio à 

transferência do conhecimento que podem ajudar a lidar com esses 

questionamentos (Quadro 1): 

 

Quadro 1 – Ferramentas de apoio à transferência do conhecimento 

Fóruns 

presenciais e 

virtuais 

São espaços para discutir e compartilhar informações, ideias e experiências que 

contribuirão para o desenvolvimento de competências e para o aperfeiçoamento 

de processos e atividades da organização. 

 

 

Comunidades 

de prática 

 

As comunidades são compostas por pessoas com domínio de determinado 

conhecimento e por outras interessadas nesse conteúdo. O objetivo é 

compartilhar as melhores práticas que a comunidade está desenvolvendo, a fim 

de permitir a colaboração de pessoas internas ou externas, o acesso a 

especialistas, a reutilização de modelos e acesso às lições aprendidas. Os 
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problemas também são relatados e discutidos e servem como aprendizado e 

motivadores para que outras pessoas busquem soluções. 

 

Educação 

corporativa 

 

Compreende processos de educação continuada, com o objetivo de atualizar de 

maneira uniforme todas as áreas da organização para integrar, divulgar 

conhecimentos e experiências de usuários e equipes, atendendo assim às 

necessidades atuais e futuras da organização. Pode ser implementada sob a 

forma de Universidade Corporativa, sistemas de ensino à distância ou portais 

corporativos. 

 

Narrativas 

 

São técnicas utilizadas em ambientes de Gestão do Conhecimento para 

descrever assuntos complicados, expor situações e/ou comunicar lições 

aprendidas, ou ainda interpretar mudanças culturais.  

 

 

Mentoring 

 

É uma modalidade de gestão do conhecimento na qual um expert participante 

(mentor) modela as competências de um indivíduo ou grupo, observa e analisa o 

desempenho e retroalimenta a execução das atividades. Os servidores mais 

antigos (mentores) compartilham com outros o seu conhecimento e experiência 

profissional acumulada, o que contribui para o crescimento de outros servidores, 

principalmente se for na mesma área de atuação. O servidor que transmite seus 

conhecimentos (mentor) participa da execução das atividades, dá apoio, dialoga 

e acompanha o servidor com menor experiência. Além de satisfação pessoal, o 

seu conceito de mentoring traz benefícios como visibilidade, prestígio e 

valorização do trabalho profissional. 

Best practices 

(Melhores 

práticas) 

 

Esta iniciativa refere-se à identificação e à difusão de melhores práticas, que 

podem ser definidas como um procedimento validado para a realização de uma 

tarefa ou solução de um problema. São documentadas por meio de bancos de 

dados, manuais ou diretrizes. 

 

Benchmarking 

 

Esta ferramenta está relacionada à busca sistemática das melhores referências 

para comparação de processos, produtos e serviços da concorrência, 

mensurando a performance da organização e permitindo que ela compare sua 

eficiência com a de outras, quase sempre um outro concorrente com outras 

práticas melhores.  

 

Lições 

aprendidas 

Esta ferramenta registra o conhecimento organizacional sobre processos, 

produtos, serviços e relacionamento com os cidadãos-usuários. As lições 

aprendidas são relatos de experiências em que se registra o que aconteceu, o 

que se esperava que acontecesse, a análise das causas das diferenças e o que 

foi aprendido durante o processo. É um checklist do que deu certo e errado com 

orientações para outras pessoas que desenvolverão atividades similares. 



32 

Sistemas de 

inteligência 

organizacional 

 

O conhecimento obtido de fontes internas ou externas, formais ou informais, é 

explicitado, documentado e armazenado para facilitar o seu acesso. Estes 

sistemas transformam dados em inteligência, com o objetivo de apoiar a tomada 

de decisão e extrair inteligência a partir da informação. 

Mapeamento do 

conhecimento 

Inclui a elaboração de mapas ou árvores de conhecimento, descrevendo fluxos 

e rotinas. 

Gestão por 

competências 

Nesta ferramenta inclui-se o mapeamento dos processos-chave para a 

organização, onde são definidas as competências, atribuições, atividades e 

habilidades necessárias para realização de determinada tarefa. 

Páginas 

Amarelas 

 

Trata-se de um repositório de informações que tem o objetivo de disponibilizar 

para a organização a capacidade técnica, científica, artística e cultural dos seus 

profissionais, sendo a forma mais simples, uma lista on-line do pessoal que 

contém o perfil desses especialistas, suas competências, experiências, projetos 

desenvolvidos e treinamentos realizados. 

Fonte: Elaboração própria (2016) 

 

 

 

2.1.6 Aspectos facilitadores para o compartilhamento do conhecimento: 

Cultura, Liderança e TI 

A implementação da Gestão do Conhecimento encontra uma série de 

dificuldades para sua implementação. Diante disso, a cultura Organizacional, a 

liderança e as ferramentas de TI têm importante papel como facilitadoras no 

compartilhamento do conhecimento (CARBONE ET AL., 2009). 

A Cultura Organizacional é um dos grandes desafios da Gestão do 

Conhecimento é conseguir adequar a cultura organizacional à importância do seu 

compartilhamento.  

A influência da cultura na disseminação e suporte do conhecimento nas 

organizações é a base fundamental da GC. Para Davenport e Prusak (1998) existem 

muitos elementos culturais inibidores do compartilhamento do conhecimento, os 

quais denominam atritos. Alguns desses atritos são: falta de confiança mútua, 

diferentes culturas e vocabulários, falta de tempo e de locais de encontro; dificuldade 

para absorver conteúdos e intolerância com erros. 

A Cultura Organizacional terá grande influência no sucesso ou fracasso da 

GC. Como esclarece Angeloni (2008), a cultura precisa não apenas apoiar um 
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comportamento flexível e inovador, mas, sobretudo fomentar e recompensar a 

aprendizagem e o conhecimento resultantes. Além da comunicação, a adoção de 

ações que promovam a aprendizagem e a valorização do conhecimento são 

fundamentais para que o processo de mudança na cultura seja reforçado. 

A autora adverte que não há uma “receita de cultura organizacional ideal”, 

mas que cada organização deve identificar seus próprios desafios e realidades e 

elenca os pontos mais comuns e que podem servir como ponto de partida para uma 

cultura de aprendizagem: 

 Valorizar o conhecimento de seus detentores e mais ainda de seus 

disseminadores; 

 Eliminar o medo e incentivar o espírito empreendedor e inovador; 

 Promover uma postura, um padrão de comportamento que valorize a busca do 

conhecimento e a experimentação; 

 Criar um clima de confiança e liberdade entre os membros da organização; 

 Interagir continuamente com o ambiente externo (clientes, fornecedores e 

concorrentes) e saber aprender com essa interação; 

 Fomentar uma postura curiosa e investigativa em toda a organização, permitindo 

maior interação, não apenas limitada aos níveis de diretoria e gerenciais, mas 

também em toda a organização; 

 Minimizar as dificuldades existentes na transmissão de informações claras e 

transparentes, ocasionadas por uma cadeia rígida de comando e poder, ou seja, 

flexibilizar o processo de comunicação; 

 Transmitir o know-how das pessoas, ou seja, explicitar o conhecimento tácito; 

 Se possível e apropriado, selecionar o que for mais adequado em termos de 

hardware e software e fazer com que todos na organização conheçam e utilizem a 

infraestrutura disponível. 
Cabe às Lideranças potencializar o conhecimento humano para a melhoria e 

eficácia dos processos, bem como captá-lo, retê-lo e compartilhá-lo em toda a 

organização.  

Drucker (1993) aborda o conhecimento no contexto de uma revolução 

gerencial. Para ele, o líder tem um papel de destaque na Gestão do Conhecimento, 
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pois ele é o responsável pela aplicação e pelo desempenho do conhecimento 

organizacional. 

Stewart (1998) recomenda que os gestores analisem sua força de trabalho e 

classifique a importância do trabalho que as pessoas realizam a partir de alguns 

quadrantes: (1) Difícil de substituir, pouco valor agregado, (2) Difícil de substituir, 

muito valor agregado, (3) Fácil de substituir, pouco valor agregado e (4) Fácil de 

substituir, muito valor agregado. 

O autor ainda destaca que o Capital Humano está no quadrante “Difícil de 

substituir, muito valor agregado”, onde estão agrupadas as pessoas que criam 

serviços e são o motivo pelo qual os clientes não procuram a concorrência. Esse 

quadrante é considerado um ativo, enquanto que os demais são enquadrados como 

custos de mão-de-obra.  

Carbone et al (2009) citam que o impacto da incompetência gerencial nos 

ativos intelectuais se dá quando líderes se comportam de forma discricionária, 

autoritária e centralizadora dificultando a atuação dos funcionários competentes, 

representando um depreciador desse ativo. Para estes autores, também facilita o 

compartilhamento dos conhecimentos uma cultura organizacional que valoriza as 

boas relações de trabalho e possui processos de gestão capazes de promover a 

satisfação, a motivação e o desenvolvimento de competências do trabalhador.  

Especificamente para as organizações públicas, Batista (2012) acredita que 

a liderança desempenha um papel fundamental, através do reforço da visão e das 

estratégias de GC que devem estar alinhadas com o planejamento estratégico da 

organização. O autor descreve algumas iniciativas que podem ser estabelecidas 

pelas lideranças: 

 Instituir uma unidade central de coordenação da GC; 

 Nomear um gestor chefe de GC; 

 Criar equipes de GC; comunidades de prática e redes de conhecimento; 

 Alocar recursos financeiros para viabilizar as iniciativas de GC; 

 Utilizar a GC para melhorar processos, produtos e serviços; 

 Definir uma política de proteção do conhecimento (contemplando direitos autorais, 

patentes e segurança do conhecimento); 
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 Instituir um sistema de reconhecimento e recompensa pela melhoria do 

desempenho, aprendizado individual e criação do conhecimento; 

 Servir de exemplo à força de trabalho, pondo em prática os valores de 

compartilhamento do conhecimento e de trabalho colaborativo.  

 
A descontinuidade administrativa pode ter um impacto negativo sobre as 

iniciativas de GC. Isso é particularmente grave na administração pública em virtude 

da alta rotatividade de gestores na direção de órgãos e entidades da administração 

direta e indireta.  

A Tecnologia da Informação (TI) é o terceiro facilitador para a transferência 

do conhecimento organizacional e é também uma das principais dificuldades e 

desafios para a implantação da GC. Conseguir disponibilizar seus conhecimentos 

com rapidez, de forma fácil, confiável, sem gastar tempo com a busca e evitando 

muitas vezes o retrabalho, são algumas das possibilidades que a TI pode oferecer.  

Dentro dos quatro modos de conversão do conhecimento propostos por 

Nonaka e Takeuchi (1997), apresentados anteriormente, as ferramentas de TI 

enquadram-se no modo Combinação, que trata de aplicar o conhecimento explícito 

em explícito, do grupo para a organização através de sistemas. 

A gestão do conhecimento depende dos recursos tecnológicos para o 

desenvolvimento de seus processos, como acesso, organização, armazenamento, 

gerenciamento, disponibilização, compartilhamento e recuperação do conhecimento 

explícito. 

A importância da TI no processo de gestão do conhecimento está em 

capturar, armazenar, gerenciar e divulgar o conhecimento explícito de forma 

estruturada nos sistemas de informação formais (TURBAN ET AL., 2010). Segundo 

este autor, os Sistemas de Gestão do Conhecimento (SGCs) referem-se à internet, 

intranets, extranets, Lotus Notes, filtros de software, videoconferências, Data 

Warehouse, o sistema de localização de especialistas (ELSs) e o portal de 

conhecimento corporativo (PCC). Estes sistemas baseiam-se em três conjuntos 

tecnológicos: comunicação, armazenamento e recuperação. 

Entre os autores pesquisados, Davenport e Prusak (1998) destacam-se por 

terem uma percepção da importância da TI na Gestão do conhecimento e sua 

aplicação, enquanto muitos autores preocupam-se e limitam-se em conceituações. 
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O papel principal da Tecnologia da Informação na GC consiste em ampliar o 
alcance e acelerar a velocidade de transferência do conhecimento. As 
ferramentas de GC pretendem auxiliar no processo de captura e 
estruturação do conhecimento de grupos de indivíduos, disponibilizando-o 
em uma base compartilhada por toda a organização. [...] No entanto, é 
importante ressaltar que a Tecnologia da Informação desempenha um papel 
de infraestrutura, pois a GC envolve também aspectos humanos e 
gerenciais (CARVALHO, 2000, p.38). 
 

Carvalho (2000) apresenta oito tipos básicos de ferramentas para TI: 

ferramentas voltadas para Intranet, sistemas de GED (Gerenciamento Eletrônico de 

Documentos), sistemas de groupware, ferramentas de workflow, sistemas para a 

construção de bases inteligentes de conhecimento, sistemas de Business 

Intelligence, sistemas de mapa de conhecimento e ferramentas de apoio à inovação. 

O quadro 2 descreve essas ferramentas de TI e algumas possibilidades de 

aplicação na Gestão do Conhecimento. 

 

Quadro 2 – Ferramentas de TI e aplicações na GC 
 

Tipos de ferramentas de 

Gestão do conhecimento 

Aplicação nas organizações 

 Ferramentas voltadas para 

a Intranet 

Armazenamento e disseminação de informação no 

âmbito interno da organização. 

 Sistemas de GED Armazenamento, classificação e recuperação de 

documentos eletrônicos. 

 Sistemas de groupware Suporte ao trabalho distribuído entre pessoas e 

equipes dispersas geograficamente. 

 Sistemas de workflow Sistemas de automação de processos de negócio. 

 Sistemas para construção 

de bases inteligentes de 

conhecimento 

Capturar o conhecimento de especialistas e aplicar a 

bases de informações provendo respostas não 

programadas previamente. 

 Business Intelligence Análise de grandes massas de dados com vistas a 

antecipar tendências, efetuar projeções e alavancar 

potencial competitivo da organização. 

 Sistemas de mapa de 

conhecimento 

Construção de mapas de conhecimento para indicar 

onde estão armazenados os conhecimentos na 

empresa (pessoas ou base de dados). 

 Ferramentas de apoio à 

inovação  

Estimular a criatividade e inovação no âmbito de 

comunidades de prática com vistas a possibilitar o 

refinamento de ideias e conceitos. 

 
Fonte: Carvalho (2000). 
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Finalmente Davenport e Prusak (1998, p.170) apontam as limitações da TI 

sobre a Gestão do Conhecimento:  

 
A Gestão do Conhecimento eficaz só poderá ocorrer com a ampla mudança 
comportamental, cultural e organizacional. A tecnologia isoladamente não 
fará com que a pessoa possuidora do conhecimento o compartilhe com as 
outras e não levará o funcionário a sentar diante do teclado e começar a 
pesquisar. A mera presença de tecnologia não criará uma organização de 
aprendizado contínuo nem uma empresa criadora do conhecimento. 
 
 
 
 
 

2.1.7  Barreiras para o compartilhamento do conhecimento 

Da mesma forma que existem facilitadores para a transferência de 

conhecimento, existem as barreiras que dificultam essa transferência.  

Frank e Echevest (2011) alertam que as barreiras além de dificultarem a GC 

também produzem alguns sintomas característicos, tais como: erros que se repetem; 

trabalho duplicado; retrabalho; boas ideias que não são compartilhadas; falta de 

inovação e demora no lançamento de novos produtos, além da dependência de 

indivíduos-chave. 

Um dos grandes entraves ao compartilhamento é a tendência das pessoas 

em querer guardar seus conhecimentos. Neste sentido, os gerentes devem atuar 

eficazmente, conscientizando os empregados da importância desta atitude, 

estimulando, trabalhando eficazmente para convencer as pessoas compartilharem o 

que sabem, levando todos a querer fazê-lo e recompensando-os por essa atitude 

(RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ, 2004). 

Davenport (1998) esclarece que o compartilhamento de informações é ato 

voluntário de colocá-las à disposição de outros, o que implica vontade do indivíduo. 

Alguns funcionários podem ter motivos válidos para não querer transmitir seus 

conhecimentos, seja por considerarem a informação como um valor essencial para 

suas carreiras, poder, prestígio ou até mesmo, não querer gastar tempo para 

fornecer a informação. 

Goman (2002) expõe que no modelo ideal de partilha do conhecimento, os 

gestores são valorizados por conseguirem comunicar rapidamente o que sabem e 

por conseguirem que os funcionários façam o mesmo entre si,  pois entendem que 

para serem bem sucedidos neste mundo em rede, a colaboração é fundamental. 
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Na prática, há muitas razões pelas quais os funcionários relutam em partilhar 

o que sabem. A mesma autora apresenta cinco razões: As pessoas acreditam que o 

conhecimento é poder, sentem-se inseguras sobre o valor do seu conhecimento, 

não confiam umas nas outras, têm medo de consequências negativas e trabalham 

para outras pessoas que não dizem o que sabem. 

Muitos profissionais utilizam seus conhecimentos como forma de promoção, 

status, referência, sobrevivência, prestígio, poder, domínio, para terem privilégios e 

até para oprimirem. Alguns relutam em compartilhar seu conhecimento, se  não 

tiverem fortes incentivos ou não estarem motivados. 

Frank e Echevest (2011) realizaram um levantamento para classificar os 

principais fatores que atuam como barreiras da GC e os descreveram em cinco 

macro barreiras: (1) barreiras temporais; (2) barreiras físicas; (3) barreiras 

comportamentais; (4) barreiras organizacionais e (5) barreiras operacionais. 

O quadro 3 apresenta a síntese das cinco macro-barreiras, com suas 

descrições. 

 

Quadro 3 – Barreiras para o compartilhamento do conhecimento 

BARREIRAS TEMPORAIS DESCRIÇÃO 
 

 Lacunas de tempo entre o final 
de um projeto e o início do 
próximo 

Não existe interação entre diferentes projetos por serem 
sequenciais, o conhecimento é perdido por não ser transmitido 
rapidamente entre as pessoas. 

 Pressão sobre o tempo de 
execução dos projetos 

As pessoas não dispõem de tempo para compartilhar 
conhecimentos com o restante da equipe devido à falta de 
tempo para realizar suas próprias tarefas. 

 Distância temporal entre causas 
e efeitos do projeto 

Os problemas aparecem após algum tempo, o que dificulta a 
identificação das causas e das decisões tomadas 
equivocadamente. 

 Longa duração e extensão dos 
projetos 

Os projetos são muito compridos, logo, as experiências 
vivenciadas no início são esquecidas ou não são bem 
lembradas. 

 Espaço de tempo entre o final 
do projeto e as revisões pós-
projeto 

Os resultados dos projetos são discutidos depois de muito 
tempo e assim, alguns resultados são esquecidos. 

 Consumo de tempo para 
codificar conhecimentos 

As pessoas não registram seus conhecimentos, pois consome 
muito tempo de outras atividades. 

BARREIRAS FÍSICAS 
 

DESCRIÇÃO 

 Falta de relacionamento entre 
equipes geograficamente 
distantes 

O distanciamento entre equipes permite a perda da interação 
face-a-face, o que diminui a troca de conhecimentos tácitos. 

 Distância física entre causa e 
efeito dos projetos 

Os erros cometidos no local onde é desenvolvido o projeto 
produzem efeitos em lugares distantes, o que dificulta que a 
equipe consiga aprender sobre uma decisão tomada 
equivocadamente. 
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BARREIRAS 
ORGANIZACIONAIS 

DESCRIÇÃO 

 Influência de um contexto 
específico 

Parte do conhecimento dos projetos é localizado, dependendo 
do contexto, o que dificulta a aplicação em outro projeto com 
um contexto diferente. 

 Desintegração de equipes Ao finalizar os projetos as equipes são desintegradas, sendo 
difícil aproveitar o conhecimento adquirido pelas pessoas que 
trabalharam no projeto. 

 Organização de atividades 
inapropriadas para a GC 

A forma em que está estruturada a gestão dos projetos 
dificulta a interação entre as equipes. 

 Descontinuidade do fluxo de 
informação entre projetos 

Os novos projetos não recebem as informações passadas, 
perdendo-se conhecimentos codificados ou informações sobre 
pessoas que possuem experiências nesses projetos. 

 Contexto burocrático (excesso 
de regras e formalismo) 

O excesso de burocracia dificulta a troca de conhecimentos 
tácitos e o acesso a informações faz com que as pessoas 
procurem canais informais, perdendo-se parte dos 
conhecimentos já codificados. 

 Baixa memória organizacional Esquecimento de experiências tanto positivas como negativas 
de projetos passados por não serem codificadas ou 
compartilhadas com todos os integrantes das equipes. 

BARREIRAS 
COMPORTAMENTAIS 

DESCRIÇÃO 
  

 Diferentes culturas entre fonte e 
receptor 

As diferenças culturais entre as equipes causam dificuldades 
de entendimento, estabelecimento de prioridades, de 
organização, etc. 

 Rejeitar o que não foi criado 
dentro do projeto 

As equipes não aceitam utilizar soluções desenvolvidas em 
outros projetos, portanto, trabalham isoladamente. 

 Conflito entre equipes Existem conflitos que dificultam a comunicação entre equipes 
de diferentes projetos. 

 Dificuldade de externalizar os 
conhecimentos 

As pessoas têm dificuldade de externalizar seus 
conhecimentos tácitos de forma explícita. 

 A ideia do conhecimento como 
poder 

As pessoas não compartilham seus conhecimentos, pois os 
utiliza para manter a dependência das demais pessoas, sendo 
assim, uma fonte de poder. 

 Falta de motivação das pessoas 
para atividades de GC 

As pessoas têm outras prioridades ou não veem as atividades 
de comunicação e registro como aspecto importante para o 
desenvolvimento dos projetos. 

 Dificuldade de reconhecer 
potenciais fontes de 
conhecimento 

As equipes têm dificuldade de reconhecer conhecimentos de 
projetos passados com potencial para aplicação em novos. 

 Distância social entre diferentes 
níveis hierárquicos 

O distanciamento dificulta a comunicação entre as equipes e 
os gerentes. 

 Punição aos erros no 
aprendizado 

Há dificuldade para aprender com base nas experiências, pois 
os erros não são aceitos na organização como parte do 
aprendizado. 

 Falta de entendimento dos 
sistemas de GC 

As pessoas não compreendem a utilidade de sistemas de 
registros e compartilhamento de conhecimentos, mostrando-se 
pouco cooperativas. 

 Comportamento e cultura 
individualista 

As pessoas costumam trabalhar de maneira isolada, pois essa 
é a cultura da empresa.  

 Resistência das pessoas para 
serem avaliadas 

As pessoas resistem em serem avaliadas, o que dificulta o 
levantamento das lições aprendidas obtidas nos projetos. 

BARREIRAS OPERACIONAIS DESCRIÇÃO 
 

 Pouca ênfase no 
desenvolvimento de novas 
soluções 

As equipes reutilizam as soluções já desenvolvidas, mas não 
utilizam os conhecimentos adquiridos para desenvolver novas 
alternativas de soluções. 

 Baixa prioridade nas atividades 
de comunicação nos projetos 

Foca-se as tarefas do projeto e não se incentiva a 
comunicação com pessoas de outros projetos (pouca 
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socialização). 

 Falta de uma visão sistêmica 
para a solução de problemas 

O fato de existir uma estratégia planejada para avaliar os 
resultados e melhorar o desempenho dos projetos faz com 
que não se utilize conhecimentos passados.  

 Aprendizado focado em 
experiências (excesso de 
informalismo) 

Falta de treinamentos formais que ajudem as equipes 
desenvolverem novas capacidades baseadas nas limitações 
dos projetos passados. 

 Muita importância às 
experiências negativas de 
projetos passados 

As experiências positivas são esquecidas e não avaliadas 
para aprender como reutilizá-las nos novos projetos, pois as 
equipes apenas enfatizam os erros e problemas ocorridos no 
passado. 

 
 Fonte: Frank e Echevest (2011). Adaptado pela autora. 

 

 

 

A classificação apresentada pelos autores permite a compreensão de quais 

barreiras podem dificultar a transferência do conhecimento e a partir daí, pode-se 

tomar medidas para preveni-las ou corrigi-las.  

Goman (2002) também considera que a primeira solução óbvia é encontrar 

formas de reforçar e recompensar a partilha de conhecimento, reconhecendo e 

promovendo pessoas que aprendem, ensinam e partilham, realçando seus pontos 

fortes e encorajando o compartilhamento de erros e lições aprendidas.  

Em seguida, é necessário entender que uma cultura de colaboração é 

baseada na confiança. Mudanças de empregados de setores, demissões em massa 

e aposentadorias antecipadas tornam difícil desenvolver a confiança mútua 

necessária à construção de relações. Quando as pessoas têm as ideias 

ridicularizadas, criticadas ou ignoradas, elas sentem-se ameaçadas e castigadas por 

contribuírem e quando podem questionar e sugerir, a partilha torna-se um processo 

criativo.  

A partir dos pressupostos conceituais apresentados sobre Gestão do 

Conhecimento, a seguir será tratado na segunda parte deste trabalho, o tema 

Análise de Redes Sociais. 
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2.2 ANÁLISE DE REDES SOCIAIS (ARS)  

2.2.1 Origens e influências das Redes Sociais 

As bases e fundamentos da teoria-metodologia Análise de Redes Sociais 

(ARS) encontram-se nas redes sociais, que tiveram seus principais estudos 

desenvolvidos pela Sociologia, Antropologia e Psicologia. 

Martins (2012, p.17) descreve que em busca de uma ferramenta analítica 

que fornecesse informações sobre os padrões de conexões entre grupos de 

pessoas, Jacob Moreno, criou a Sociometria no início dos anos 30, com a premissa 

de que “a sociedade não é um agregado de indivíduos, nem a soma de suas 

características individuais, como os estatísticos assumiam até então, mas sim, uma 

estrutura composta de relacionamentos entre pessoas”. Quanto mais informações 

sobre essas relações pudessem ser coletadas e analisadas, maiores possibilidades 

de intervenção poderiam ser pensadas. 

De acordo com Guimarães e Melo (2005), um dos primeiros recursos 

desenvolvido e otimizado matematicamente pela Sociometria foi o uso da Teoria dos 

Grafos ou sociogramas. O sociograma é uma representação gráfica para análise de 

relacionamentos interpessoais dentro de um grupo, que possibilita a identificação de 

líderes e indivíduos isolados, redes de preferência e rejeição, hierarquias e sistemas 

de poder.  

Uma das limitações identificadas por Silva, Fialho e Saragoça (2013) é o 

número limitado de relações que pode ser avaliado entre um número de nós. 

Quando este número passa cerca de 15 ou 20, os sociogramas tornam-se mais 

difíceis e complexos de interpretar, ficando a interpretação totalmente a critério do 

investigador.  

Os sociogramas não consideravam os nós isolados e a apresentação 

confusa dos grafos com muitos pontos e a falta de padronização permitiam que um 

mesmo sociograma fosse representado de formas diferentes, o que trouxe 

insatisfação para muitos pesquisadores. 

Segundo J.Scott (2000), três vertentes embasaram a atual teoria de redes 

sociais: 

1 - Analistas sociométricos: os sociólogos estudavam pequenos grupos tendo os 

grafos como ferramenta- que, nos anos 1930, a Escola Gestaltiana, da Psicologia, 

com destaque para os autores Kurt Lewin, Jacob Moreno, Fritz Heider, Alex Bavelas, 
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Leo Festinger, Elton Mayo e George Homans que trabalharam sobre a análise das 

estruturas dos grupos. Deste período ressaltam-se os estudos sobre centralidade 

dos atores, redes de comunicação, liderança e cooperação nos grupos (SILVA, 

FIALHO E SARAGOÇA, 2013). 

 

2 - Pesquisadores de Harvard e Chicago:  Na década de 50, Radcliffe-Brown, o 

antropólogo W.Lloyd Warner e o psicólogo Elton Mayo da Universidade de 

HARVARD, participaram dos estudos de Hawthorne, desenvolvidos na fábrica da 

Western Eletric Company em Chicago (GUIMARÃES E MELO, 2005). Esses estudos 

identificaram os Cliques, conceito amplamente utilizado na linguagem da Análise de 

Redes Sociais e que será apresentado nas próximas seções desta pesquisa. 

Enquanto a Sociometria trouxe contribuições e avanços com técnicas 

quantitativas, representações gráficas e propriedades das redes, os investigadores 

de HARVARD e Chicago direcionaram seus estudos para os grupos informais e sua 

articulação com os sistemas sociais (SILVA, FIALHO E SARAGOÇA, 2013). 

 

3 - Antropólogos de Manchester: Silva, Fialho e Saragoça (2013) e Guimarães e 

Melo (2005), descrevem cronologicamente os estudos e a aplicação dos conceitos 

de rede por psicólogos e antropólogos da Escola de Manchester, influenciados por 

Radcliffe-Brown, que desenvolveram estudos sobre coesão, conflito e mudanças. 

Em 1954, pela primeira vez utilizou-se o conceito de rede social por 

intermédio do antropólogo britânico John A. Barnes através da descrição de uma 

pequena aldeia de pesquisadores na Noruega. O foco de seu trabalho estava nas 

características da estrutura global da sociedade e não nas características das redes 

pessoais. 

Em 1969, os trabalhos de Clyde Mitchell contribuíram para a análise das 

redes sociais através de uma visão complementar à tradicional. Seus estudos 

delimitavam as redes a partir de uma determinada pessoa, seu ego e diferentes tipos 

de relações existentes com esse sujeito. 

Em 1971, Elisabeth Bott utilizou o conceito de redes como uma ferramenta 

para análise de relacionamentos familiares. Sua hipótese pretendia explicar a 

relação entre classe social e o nível de segregação dos papéis conjugais.  
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Essas três correntes foram reunidas novamente em HARVARD nas décadas 

de 1960 e 1970, quando se forjaram as bases da moderna teoria de análise de 

redes sociais. 

Fialho (2014) destaca que a partir dos anos 70, houve avanços significativos 

na divulgação da produção científica sobre ARS. O crescimento dos estudos que 

conseguiram impulsionar as pesquisas na área. Os principais sistemas de condução 

desse desenvolvimento foram: 

 O INSNA – International Network for Social Analysis (http://www.insna.org), que 

organiza anualmente a Sunbelt, conferência internacional que reúne os principais 

investigadores da área e possui também uma página na Internet com publicações de 

artigos; 

 A revista online Journal of Social Structure (JoSS), que é referência ao nível da 

publicação de artigos científicos nos mais diversos campos da análise de redes 

sociais; 

 A Revista Redes (http://revista-redes.rediris.es) e o sítio http://www.redes-

sociales.net, que divulgam análises e discussões sobre o tema. 

A partir do ano 2000 alguns autores de diferentes áreas se destacam nos 

estudos das redes sociais: Carvalho (2000), Candido e Abreu (2000), Marteleto 

(2010), Cross e Prusak (2002), Borgatti (2002) e Parker (2002). 

Atualmente os estudos da ARS concentram-se em quatro pontos: a) A 

utilização de métodos estatísticos; b) O avanço dos softwares que permitem a 

visualização das redes; c) As informações mais precisas e válidas no recolhimento 

de dados; d) Melhoria nos métodos de análise de dados longitudinais (SANTOS, 

2004).  

No campo dos softwares, Azevedo e Rodriguez y Rodriguez (2010), 

publicaram o artigo “Softwares para análise de redes sociais” que apresenta uma 

lista com alguns dos principais softwares de ARS disponíveis no mercado, suas 

características e recursos. Entre os softwares citados estão: Cfinder, Graph Viz, 

Guess, In Flow, JUNG, MultiNet, Netraw, Netminer, SocNetV, Ucinet, Visone e Yed. 

Para um número significativo de autores, os desenvolvimentos no campo da 

matemática e os avanços da informática, vieram gerar um boom na ARS. Entre os 

que concordam com esta afirmativa estão Wasserman e Faust (1998); Molina 

(2005); Varanda (2000); Fialho (2008); Silva, Fialho e Saragoça (2013).  

http://revista-redes.rediris.es/
http://www.redes-sociales.net/
http://www.redes-sociales.net/
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A valorização da multidisciplinaridade e a aplicabilidade dos conhecimentos 

desenvolvidos também é reconhecida: “A sua perspectiva multidisciplinar e a sua 

aplicabilidade em áreas tão diversas, sobretudo na dinâmica organizacional, tem 

contribuído para um incremento significativo da análise de redes sociais em diversos 

meios acadêmicos” (FIALHO, 2014, p.23). 

Conforme verificamos, a teoria das Redes Sociais vem sendo estudada por 

vários autores de diferentes áreas do conhecimento. O Quadro 4 resume os 

principais autores e os principais conceitos estudados a partir da década de 70. 

 

Quadro 4 - Avanços nos estudos sobre Redes Sociais a partir da década de 70 

Fonte: Adaptado de Azevedo; Rodriguez Y Rodriguez (2010). 

 

Década de 70 Cook (1977) Poder e redes interorganizacionais 

Zachary (1977)  Formação de coalizão  

Rogers (1979)  Difusão e adoção de inovações  

Década de 80 Thurman (1980) Formação de coalizão  

Fischer (1982)  Urbanização e bem estar individual  

Brass (1985)  Influências de gênero nas relações 
intraorganizacionais  

Krackhardt e Porter (1986)  Influências individuais na rotatividade  

Krackhardt (1987); Freeman, 
Romney, e Reeman (1987)  

Cognição e percepção social  

Krackhardt e Stern (1988); Nelson 
(1989)  

Resposta à crise e conflito nas 
organizações  

Década de 90 Krackhardt e Kilduff (1990)  Cultura organizacional e relações 
informais de amizade  

Krackhardt (1990); Ibarra e Andrews 
(1995); Krackhardt e Carley (1998) 

Relações de poder, sensemaking e 
impacto em inovações 

Tolbert, Salancik, Krackhardt e 
Andrews (1995), Krackhardt e Carley 
(1998) 

Efeitos individuais de posições na rede 

Podolny, Stuart e Hannan (1996) Redes interorganizacionais 

Doreian , Kapuscincski, Krackhardt e 
Szczypula (1996) 

Transitividade, reciprocidade e equilíbrio 
grupal 

Wasserman e Pattison (1994) Modelos estatísticos 

Ibarra (1993); Smith-Lovin e Ibarra 
(1997); Mehra, Kilduff e Brass (1998) 

Gênero e redes intraorganizacionais 

Labianca, Brass e Gray (1998) Percepção de conflito intergrupal 

Brass, Butterfield e Skaggs (1998) Relações e comportamento anti- ético 

Kuipers (1999) Tipologia de redes informais 

Castells (1999) A sociedade em rede 

A partir do 

ano 2000 

Carvalho (2000); Candido e Abreu 
(2000), Oliver (2001), Hasegawa e 
Furtado (2001) e Penno (2002) 

Redes interorganizacionais 

Mehra, Kilduff e Brass (2001) Redes de alto e baixo desempenho 

Nascimento (2000), Marteleto 
(2010), Lai e Wong (2002) 

Transferência de informações em redes 

Cross e Prusak (2002); Cross, 
Borgatti e Parker (2002) 

Redes Informais 
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2.2.2 Redes Sociais 

As obras do sociólogo Manuel Castells são sempre citadas entre as que 

mais contribuíram para a discussão em torno dos conceitos de redes.  

 Castells (2003, p.17) descreve o novo contexto em que vivemos, “uma nova 

sociedade que vem mudando e vivenciando uma revolução tecnológica centrada na 

informação, cuja base das atividades decisivas se estruturam na TI, que por sua vez 

se organizam em redes, onde o centro é o processamento da informação”.  

Segundo este autor, “as redes podem ser caracterizadas como estruturas 

sociais abertas, dinâmicas e capazes de se expandir de forma ilimitada, integrando 

novos elos e nós que necessitam comunicar-se entre si e dentro da rede” 

(CASTELLS, 2003, P. 45).  

Outros autores também apresentam concepções sobre Redes Sociais que 

baseiam-se nas relações que permitem aprendizagem, convivência e 

compartilhamento de ideias. 

Para Marteleto (2010) as redes sociais caracterizam-se como um conjunto 

de indivíduos que unem recursos e ideias de interesses comuns, constituindo-se em 

espaços onde a interação cotidiana entre as pessoas permite a construção coletiva, 

a colaboração e o compartilhamento de ideias de interesses recíprocos do grupo 

social composto.  

Borgatti, Everett e Johnson (2013) elencam as diversas áreas de aplicação 

da teoria de redes sociais: liderança, desempenho no trabalho, empreendedorismo, 

relações entre stakeholders, uso do conhecimento, inovação, maximização de lucro, 

colaboração entre empresas, entre outras. Além disso, é nas redes sociais que se 

dão as trocas comunicativas do novo padrão organizacional:  

 

As redes sociais são redes de comunicação que envolvem uma linguagem 
simbólica, limites culturais, relações de troca e de poder, que surgiram nos 
últimos anos como um novo padrão organizacional e uma nova forma de 
pensar e definir estratégias (FIALHO, 2014, P.10).  
 
 

 

As redes sociais são construídas a partir das relações sociais, unindo 

pessoas em torno de um objetivo comum ou superando os problemas que afetam o 

grupo, o que traz a importância de se conhecer a dinâmica como cada participante 

influencia com quem se relaciona nas suas atividades.  
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A partir deste entendimento sobre as redes sociais, para a compreensão dos 

relacionamentos e processos que ocorrem nessas redes, será apresentada na 

próxima seção uma metodologia que possibilitará a compreensão dessas 

configurações denominada Análise de Redes Sociais (ARS). 

 

 

2.2.3 Análise de Redes Sociais (ARS) 

Quando nos anos noventa se começou a falar com maior regularidade em 

Gestão do Conhecimento, a análise de redes sociais gozava de duas décadas de 

discussão e consolidação em torno dos seus métodos e técnicas de análise das 

interações sociais: “Pensar na ARS como metodologia a serviço da GC é um 

caminho para compreender a dinâmica das relações organizacionais, mapear e 

decodificar os fluxos de informação e os atores que influem no poder”, estas são 

algumas de suas potencialidades” (FIALHO, 2014, P.19-20).  

Dentro da Gestão do Conhecimento, uma das maiores dificuldades dos 

gestores está em conseguir explicitar o conhecimento tácito para as outras pessoas. 

A principal forma de transferência do mesmo é por meio do contato entre as 

pessoas.  Dessa forma, é de vital importância o entendimento de como se dá essa 

interação:   

 

Por meio da técnica de análise de rede social, conhecida também por Social 
Network Analysis (S.N.A.), é possível fazer esse tipo de diagnóstico. Uma 
vez coletada as informações, é possível ter uma visão abrangente de como 
ocorre à transferência de conhecimento dentro da organização 
(GUIMARÃES E MELO, 2005, p.1).   
 

Nessa perspectiva de valorização do conhecimento, destacam-se na 

bibliografia inúmeras descrições sobre a relevância da análise das redes sociais. 

Segundo Menezes (2013), para gerir algo intangível é necessário antes de 

tudo dar-lhe visibilidade, apontando onde o conhecimento está circulando e 

identificando quem sabe o quê e quem conhece quem. Para esse autor, a 

metodologia ARSO utilizada com o apoio de softwares específicos possibilita 

visualizar a dinâmica de relações, identificar fluxos de informação, analisar 

interações e cooperações entre os diversos atores, identificar talentos, agentes de 

poder e dessa forma auxiliar os gestores a investirem de forma assertiva no capital 
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intelectual e no que o colaborador pode oferecer de melhor para a empresa, até 

mesmo para uma reestruturação organizacional.  

Através desse mapeamento os gestores podem identificar ineficiências nas 

redes, pontos fortes e fracos e implementar mudanças para melhorar as redes. 

De acordo com Chan e Liebowitz (2006), as estruturas formais que 

sustentam os organogramas não podem realmente refletir os fluxos de 

conhecimento reais dentro das organizações. As redes informais desempenham 

esse papel e através do seu mapeamento é possível visualizar o conhecimento real.  

Meneghelli (2010) descreve a ARS, como uma ferramenta baseada nos 

fundamentos das redes sociais, correlacionados a conceitos sociológicos e 

matemáticos para criar grafos, possibilitar a análise de dados, criando diversas 

medidas, que combinadas com softwares, materializam no mundo real as relações 

sociais, seus laços e interações. 

Guimarães e Melo (2005) observam que dentro da literatura da Gestão do 

Conhecimento são raros os artigos que abordam as aplicações da ARS, apesar da 

vasta conceituação sobre sua importância para as organizações. Esta informação 

persiste nos dias atuais, conforme verificado no levantamento da Bibliometria. Entre 

as possibilidades, os autores apontam algumas: identificar as dificuldades de 

comunicação entre pessoas de um mesmo processo chave ou grupo, que surgem 

devido às fronteiras funcionais, hierárquicas e físicas; avaliar a evolução da 

implantação de uma comunidade; utilizar a opinião das pessoas da rede para indicar 

o grau de competência de outras pessoas e ordenar uma lista de especialistas mais 

próximos da rede que se busca. 

Com relação aos benefícios esperados na aplicação da técnica ARS, Cross 

e Parker (2004), enumeram os seguintes: 

 Integrar a rede de pessoas que participam de processos de negócios da empresa; 

 Identificar os indivíduos centralizadores de informação da rede (gargalos de 

conhecimento) e motivá-los para disseminar informações entre seus pares; 

 Identificar e reter profissionais críticos; 

 Identificar fragilidades da rede para conhecimentos críticos; 

 Identificar comunidades de prática em potencial; 

 Melhorar a atuação e colaboração dos atores críticos. 
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2.2.3.1 Etapas para a aplicação da metodologia ARS 

Cross e Parker (2004) orientam e para a aplicação da técnica ARS, que 

primeiramente seja identificado e delimitado o grupo alvo. Posteriormente, através 

de questionário coleta-se de cada membro do grupo qual é o seu grau de 

relacionamento com as outras desse mesmo grupo. Após isto colocado, é feita a 

análise dos relacionamentos do grupo e do papel de cada um. Por fim, o grupo 

participante recebe um diagnóstico no qual os resultados são apresentados. 

A seguir, serão descritas resumidamente as quatro etapas para a aplicação 

da técnica ARS: 

 

A- Identificação do grupo 

A delimitação dos grupos pode se dar pelas pessoas que encontram-se na 

mesma função, que contribuem para a execução de um processo ou que trabalhem 

na mesma unidade organizacional. 

Uma questão muito complicada em diagnósticos de GC é a compreensão do 

fluxo de conhecimento dentro de um grupo que está sendo diagnosticado. A maioria 

dos diagnósticos focam a compreensão dos aspectos culturais, dando menor 

importância à compreensão e identificação da própria rede. 

 

B- Construção do questionário 

A principal característica de questionários em grupos fechados é que o 

universo de pessoas que cada indivíduo pode indicar no seu relacionamento é 

enumerado e limitado.  

Quanto às formas de coleta de informações, os autores apresentam como 

principais: (1) Entrevista com os membros do grupo; (2) Respostas off-line (os 

questionários são os mesmos, mas não há entrevistador) e (3) Formas indiretas de 

obtenção de informações (como exemplo, a frequência de envio de e-mails para os 

membros do grupo). O quadro 5 apresenta um comparativo entre as três formas. 
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Quadro 5 - Comparativo entre as formas de coleta de dados 

 

Fonte: Guimarães e Melo (2005). 

 
 

Nas questões fechadas do questionário são definidos os tipos de 

relacionamentos/redes que serão coletados. Na próxima seção serão apresentadas 

as principais redes que a ARS permite mapear. 

 

C- Análise das informações 

Os dados coletados são cruzados e visualizados através de softwares para 

ARS. Cabe informar que “a entrada de dados para a maioria destes softwares ocorre 

por meio de uma matriz de adjacência, que realiza a conversão das informações 

tabuladas para o formato matricial” (GUIMARÃES E MELO, 2005, P.19). 

Alguns recursos analíticos são comuns no auxílio das representações 

gráficas. Essas ferramentas, quando combinadas com os dados coletados, 

transformam-se em métricas e representações gráficas, que revelam as relações, os 

fluxos e a comunicação, o que favorece as análises qualitativas (FERREIRA, 

ÁLVARES E MARTINS, 2016).  

 

D- Apresentação dos resultados 

Nesta etapa mostram-se os resultados resumidos da análise, mostrando as 

redes, as principais tendências e questões importantes observadas nas redes. 

Quanto à forma de apresentação, Cross e Parker (2004) definem que estas podem 

ser através de relatórios, oficinas de apresentação em grupo e brainstorming. Ainda 
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de acordo com os autores, na etapa das apresentações, deve-se sempre evitar 

questionamentos sobre por que uma pessoa ou departamento é central ou 

periférico, o foco deve ser em como a organização pode superar padrões 

improdutivos. 

 

 

2.2.3.2 Elementos básicos de uma rede social 

As etapas de análise e apresentação da ARS descritas na seção anterior 

são visualizadas por meio de grafos, que são formas de representar os padrões de 

relações entre os vários atores, também chamados de redes ou sociogramas. 

Fialho (2014) acredita que para um melhor entendimento da estrutura das 

redes, é fundamental a compreensão de três elementos básicos: (1) Nós ou atores; 

(2) Vínculos ou relações e (3) Fluxos. A ideia básica de uma rede é bastante 

simples: 

 Nós ou atores: Nas redes, os nós representam os membros do grupo. Os 

nós ou atores podem ser uma pessoa, grupos, empresas ou qualquer unidade social 

que se agrupe com um objetivo comum. Nos grafos, normalmente os nós são 

representados por círculos e a soma de todos os nós representa o tamanho da rede. 

 Vínculos ou relações: São os laços/conexões que existem e se estabelecem 

entre dois ou mais nós. São representados por linhas.  

 Fluxos: Indicam a direção do vínculo entre os nós e são representados por 

setas. Cada seta na análise possui um sentido, que demostra os dois membros que 

são interligados por ela. Estes fluxos podem ser unidirecionais (quando apenas um 

nó recebe ou estabelece uma relação) ou bidirecionais (quando as relações são 

recíprocas). 

Quando um ator não tem nenhum tipo de fluxo ou vínculo, significa que se 

trata de um nó solto dentro da rede ou ator isolado. Isso acontece pois muitas vezes 

os relacionamentos não são recíprocos. Por outro lado, quando um ator tem várias 

setas apontadas para ele, isto pode ser indício de um expert ou de um gargalo na 

rede. O tamanho da seta que liga os dois nós não tem nenhuma importância na 

análise (GUIMARÃES E MELO, 2005).  
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A compreensão do processo de relacionamento dos atores é crucial para 

entender sua dinâmica e obter eficiência em seus resultados operacionais 

(BORGATTI, 2005). 

Figura 2 – Exemplo de um sociograma. 

 

Fonte: Guimarães e Melo (2005). 
 

 

A figura 2 representa uma rede com três nós, vínculos e fluxos. Observa-se 

que as setas indicam o fluxo nas relações: o relacionamento entre João e Maria é 

recíproco, porém, entre João e Pedro não é. Dependendo do tipo de relacionamento 

que se está mapeando, esses fluxos unidirecionais podem ser sinal de incoerência 

(João diz conhecer Pedro, mas Pedro não diz que conhece João). 

 
 
 
 
 

2.2.3.3 Tipos de redes mapeadas pela ARS 

Como explicado na Seção anterior, Etapas para aplicação da metodologia 

ARS, na construção de um Questionário é necessário se definir os tipos de 

relacionamentos que se deseja mapear entre os membros da rede analisada. 

Através da ARS é possível identificar redes de amizade, confiança, 

informação, comunicação e de consciência das competências, entre outras, o que 

permite aos gestores terem uma visão de como ocorre o fluxo de conhecimentos 

dentro dos grupos.  Nesse contexto, Krackhardt e Hanson(1993), Kuipers (1999); 

Cross e Parker (2004); Lago Júnior (2005) propõem algumas redes/relacionamentos 

importantes que podem ser mapeados: 

 Relacionamentos que revelam o grau de colaboração entre os atores: através 

do mapeamento da Rede de comunicação, de aquisição de informação, de 

resolução de problemas e inovação; 
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 Relacionamentos que revelam o potencial de compartilhamento de 

informações: através do mapeamento da Rede de consciência das competências, de 

acesso, de engajamento e de segurança;  

 Relacionamentos que revelam a rigidez: através do mapeamento da Rede de 

tomada de decisão, de desejo de comunicar mais, de fluxo de tarefas e de poder e 

influência; 

 Relacionamentos que revelam o bem estar e o encorajamento: através do 

mapeamento da Rede de simpatia, de suporte à carreira e pessoal; 

 Rede de resolução de problemas: através do mapeamento das pessoas que 

cada um dos membros utiliza para resolver um problema ou tomar uma decisão; 

     Redes de amizade: rede informal baseada na troca de amizade e socialização. 

Revelam as pessoas da rede cujos critérios de amizade facilitem alguma troca; 

     Redes de confiança: rede informal na qual um ator se permite correr riscos e 

tornar-se dependente de outro. Revelam as pessoas com quem são trocadas 

confidências, que transmitem segurança, engajamento e responsabilidade para 

resolução de problemas, tomada de decisões ou disseminação de informações; 

     Redes de informação: rede informal na qual a informação é conduzida sobre o 

que está acontecendo na organização, e que afeta todos os seus membros. Revela 

o fluxo de informações entre os atores e que são as pessoas da rede que possuem 

informações relevantes sobre o trabalho, por ter muito conhecimento e prática. Sua 

ausência poderá trazer um impacto grande a respeito da perda de conhecimento 

organizacional. 

Apesar de ser possível mapear todos os tipos de relacionamentos existentes 

dentro de um grupo, a chave da análise das redes é identificar os relacionamentos 

dos grupos estratégicos avaliados e possíveis soluções para melhorias (CROSS& 

PARKER, 2004). 

 

 

2.2.3.4 Tipos de atores das redes sociais 

Antes de analisar as principais medidas ou métricas utilizadas em ARS, cabe 

entender os tipos de atores que são identificados por essas métricas. 

Cross e Prusak (2002) ao investigarem mais de cinquenta grandes 

organizações que utilizavam as redes informais, observaram entre elas, quatro tipos 
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de atores comuns: Conectores centrais, Expansores de fronteira, Corretores de 

informação e Especialistas periféricos, que serão descritos abaixo: 

 

A. Conectores centrais/hubs ou Central connectors: são os atores que ligam a 

maioria das pessoas em uma rede. Geralmente não são líderes formais, mas 

fornecem o conhecimento necessário para o trabalho ser feito. Podem criar uma alta 

dependência neles por concentrarem e controlarem o fluxo das informações. 

 

B. Expansores de fronteiras ou Boundary spanners: são os atores que conectam 

uma rede informal com outras partes da organização fazendo um papel de interface 

e evitando o isolamento dos grupos. Normalmente esses atores se conectam com 

hubs de outros subgrupos (pessoas de vários departamentos e áreas de 

informações externas, e geralmente são inovadores por acessarem informações em 

outros grupos”. Tal papel é fundamental quando se necessita compartilhar 

habilidades e estabelecer alianças estratégicas para desenvolver novos produtos 

(CHAN e LIEBOWITZ, 2006). 

 

C. Corretores de informação ou Information brokers: são as pessoas que estão 

mais próximas a todos os membros da rede. Possuem grande influência no fluxo da 

rede através de alianças com outros atores. Atuam como facilitadores para a 

disseminação de informações e promovem a conectividade na rede, incentivando a 

colaboração, a inovação e a comunicação entre os subgrupos. Os atores que 

desempenham o papel de corretor de informação são tão importantes quanto o 

conector central, pois possuem o mesmo poder sem possuir a quantidade de 

ligações diretas que caracteriza este último (CHAN e LIEBOWITZ, 2006).  

Burt (1995) destacou o conceito de “Buracos estruturais” ou lacunas de 

conhecimento que ocorrem nas redes de alguns grupos, na qual os indivíduos 

capazes de superá-los em relação aos demais, usufrui as vantagens estratégicas de 

ser o intermediário (broker) de informações para fora e dentro das fronteiras, como 

também possui o Capital Intelectual maior que os demais atores de sua rede. 

 

D. Especialistas periféricos ou Peripheral people: são os atores que se situam 

nas zonas mais distantes da rede e raramente conseguem influenciar os atores mais 

centrais, por não terem muitas conexões dentro da rede. Esse padrão é típico de 
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pessoas novas na organização, de pessoas desmotivadas e colaboradores que não 

estão conseguindo se integrar ao grupo. Nestes casos, devem ser envolvidos em 

projetos internos ou externos com colegas mais experientes, criando uma espécie 

de “mentoring”, ou em programas e reuniões que facilitem o envolvimento, através 

do entendimento de interesses e especialização (CHAN e LIEBOWITZ, 2006). 

A pesquisa de Cross e Prusak (2002) demonstrou que os funcionários que 

são conectores centrais aprendem mais rápido, tem melhor desempenho e são mais 

comprometidos com a organização. Por outro lado, os funcionários que estão na 

periferia, têm taxas de rotatividade muito mais elevadas. É muito útil aos gestores 

reconhecer estes diferentes atores. A ARS é uma ferramenta que analisa e identifica 

esses atores para os gestores. 

 

Figura 3 – Tipos de atores de uma rede social. 

 

Fonte: Guimarães e Melo (2005). 

 

A figura 3 identifica no grafo os quatro tipos de atores de uma rede. A 

análise visual permite uma visão total da rede, mas quando uma rede tem muitos 

nós e relacionamentos, essa visualização pode ficar difícil e confusa para 

entendimento.  

Em seu livro “The Hidden Power of Social Networks”, Cross e Parker (2004) 

afirmam que os gerentes que definem como alvo estratégico as redes sociais 

informais podem aumentar rapidamente a eficiência e a eficácia nas suas 

organizações e ampliar as oportunidades de inovações. A questão específica, para 

os autores está na existência de muitos caminhos para se avaliar a composição das 
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redes sociais. Os autores identificaram seis dimensões que podem orientar na 

construção de relacionamentos que afetam o conhecimento, a saber: 

 

1. Posição Hierárquica Relativa: Uma rede harmoniosa apresenta relacionamentos 

com aqueles que estão em níveis hierárquicos acima, no mesmo nível, e abaixo. 

Ligações com níveis mais altos na hierarquia pode ser crítico a tomada de decisões, 

aquisição de recursos que estão além da sua competência imediata e 

desenvolvimento de capital político. “Pessoas no mesmo nível são geralmente úteis 

para “brainstorming” e ajudam em tarefas similares. Aqueles em níveis abaixo são, 

frequentemente, a melhor fonte de informações e habilidades técnicas”. 

2. Posição Organizacional Relativa. As pessoas tendem a prestar atenção, 

interagir e aprender daqueles que se encontram na fronteira de seus próprios 

departamentos, tendo poucos relacionamentos com pessoas de outras organizações 

e/ou outros departamentos da própria organização.  

3. Proximidade Física. A probabilidade de colaboração entre pessoas diminui com 

o aumento da distância entre elas, que dirá entre andares de um prédio ou mesmo 

entre prédios e organizações.  

4. Estrutura de Interações. O autor descreve a importância da construção de redes 

que promovam a inovação e o aprendizado, já que as pessoas que são procuradas 

como conduto primário são as melhores fontes de informação relevantes às tarefas 

de um indivíduo. 

5. Tempo Investido na Manutenção de Relacionamentos. Deve-se investir tempo 

suficiente na manutenção de relacionamentos que resultem em benefícios para o 

desempenho e aprendizado, e não na manutenção de relacionamentos que 

necessitam de pouco investimento, antagônicos e que ofereçam poucos benefícios. 

6. Tempo de Conhecimento. Deve-se buscar a diversidade na construção da rede 

pessoal, buscando-se não somente em outras pessoas a confirmação de suas 

próprias opiniões.  

 

2.2.3.5 Principais métricas da ARS 

A ARS aborda as relações entre atores dentro da rede, está baseada em 

grafos e requer computações intensas. Porém, Formanski (2011) acredita que um 

analista de rede não precisa entender dos cálculos matemáticos e estatísticos, e 

sim, dos conceitos e métricas por trás da metodologia. 
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A análise das métricas possibilita apontar intervenções necessárias para 

otimizar as interações entre os atores das redes, e nesta pesquisa, a melhoria da 

Gestão do Conhecimento. 

Percebe-se na literatura que não existe um consenso sobre a padronização 

das métricas mais importantes a serem utilizadas na análise de redes sociais. Serão 

apresentadas as classificações de métricas propostas por CROSS E PARKER 

(2004) e LAGO JÚNIOR (2005). 

Para solucionar a dificuldade de entendimento da ARS quando as redes 

apresentam muitos nós e relacionamentos, Cross e Parker (2004) sugeriram a 

análise quantitativa, através de métricas que podem ser divididas em dois conjuntos: 

Métricas para um único nó da rede e métricas para subgrupos na rede (conjuntos de 

nós), que estão descritas no Quadro 6.  

 

Quadro 6 - Métricas para um único nó e para subgrupos 

 
Fonte: Cross e Parker (2004). 

 

Métricas para um único nó 
 

Métrica Descrição Cálculo 

In-degree centrality É o número de setas que 
entram em um nó. 
 

Somatório das setas que entram no nó. 

Out-degree centrality É o número de setas que 
saem de um nó. 
 

Somatório das setas que saem do nó. 

Betweenness  Permite medir o grau de 
quanto um nó particular está 
entre os vários outros nós da 
rede. 
 

Número de vezes que o nó aparece 
como caminho entre todos os nós, 
dividido pelo número de caminhos 
existentes entre todos os nós. 

Closeness  É um indicador de quando 
um nó está no menor 
caminho entre outros vários 
nós da rede. 
 

É o somatório da distância entre um 
determinado nó para com todos os 
outros da rede. 

Métricas para subgrupos na rede 
 

Density É o número de conexões 
existentes pelo número de 
conexões possíveis. 

Número de conexões existentes 
dividido pelo número de conexões 
possíveis. 

Reciprocidade Indica a proporção de 
conexões recíprocas. 

Número de conexões bidirecionais 
dividido pelo número total de conexões. 

Coesão É o menor caminho médio 
entre cada para de nós da 
rede. 

É o somatório dos tamanhos dos 
menores caminhos entre todos os nós 
da rede dividido pelo número de 
caminhos. 
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A análise das métricas de Centralidade é muito útil nos estudos onde 

pretende-se identificar quais os atores são mais importantes nas redes, já que seus 

indicadores nos permitem analisar diversos resultados: grau de conectividade da 

rede, indivíduos com o maior e menor grau de interações, intermediação de alguns 

atores nas relações entre indivíduos e a proximidade entre indivíduos 

(WASSERMAN E FAUST, 1998). 

Segundo Borgatti, Everett e Johnson (2013), a Centralidade é um dos 

conceitos mais estudados em ARS. A partir dessa medida é possível fazer 

suposições sobre a maneira que o tráfego flui através de uma rede e definir o 

número de laços que incidem sobre um nó, isto é, a capacidade de influenciar outros 

indivíduos diretamente em um período de tempo.  

Um indivíduo é central em uma rede quando pode comunicar-se diretamente 

com muitos outros, está próximo de muitos atores ou quando há muitos atores que o 

utilizam como intermediário em suas comunicações (TOMAÉL E MARTELETO, 

2006). 

Para Lago Júnior (2005, pg. 54-56) a análise das redes sociais pode ser 

realizada sob duas perspectivas: a primeira diz respeito às características 

estruturais, baseada na teoria dos grafos, que “analisa a rede propriamente dita, e 

aborda características como o tamanho, a densidade, o diâmetro, a distância 

geodésica e o aspecto da coesão e mapeamento dos subgrupos”. A segunda 

perspectiva, centrada em egos “analisa os atores, suas ligações e, 

consequentemente, o papel que eles desempenham nas referidas redes”. Os 

quadros 7 e 8 com apresentam os respectivos conceitos, abordados pelas 

perspectivas do autor. 
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Quadro 7 - Métricas na perspectiva estrutural 
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Fonte: Lago Júnior (2005). 
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Quadro 8 - Métricas na perspectiva centrada em egos 

 

Fonte: Lago Júnior (2005). 
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3. METODOLOGIA 

A pesquisa foi desenvolvida na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 

(PROGESP) do Colégio Pedro II (CPII), onde foi estudada a aplicabilidade da 

ferramenta metodológica ARS dentro da problemática da Gestão do Conhecimento, 

verificando seu valor para o entendimento do fluxo do conhecimento e melhoria da 

Gestão do Conhecimento. 

Este capítulo irá descrever os aspectos metodológicos desta pesquisa, tais 

como: classificação, descrição da população, etapas da pesquisa, coleta de dados e 

limitações do estudo.  

 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

Para que seja atingido o objetivo deste trabalho, foi realizada uma pesquisa 

de cunho Exploratório, Descritivo, de campo, Documental, Bibliográfica e Estudo de 

Caso. A classificação desta pesquisa foi baseada em Gil (2010): 

Quanto aos fins: 

A pesquisa é exploratória e descritiva. Exploratória, pois constitui-se da 

primeira etapa de uma investigação mais ampla no órgão pesquisado e Descritiva, 

porque tem o objetivo descrever as características e percepções dos atores de uma 

determinada área.  

Quanto aos meios:  

 Pesquisa de campo, pois a investigação empírica foi realizada através de 

questionários nas seções da PROGESP do Colégio Pedro II; 

 Documental, a pesquisa utilizará documentos internos e relatórios de 

sistemas da Instituição estudada; 

 Bibliográfica, para a fundamentação teórico-metodológica do trabalho, 

realizou-se o levantamento de referências em artigos, livros, dissertações, intranet 

da Instituição e sites na internet sobre o tema proposto junto à base de dados do 

Scopus, utilizando-se as palavras-chaves da pesquisa, Gestão do Conhecimento e 

Análise de Redes Sociais. Foram pesquisados periódicos nacionais e estrangeiros; 

 Estudo de caso: foi aplicado na pesquisa um questionário junto aos servidores 

da PROGESP, local onde ocorre a situação-problema desse estudo. 
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Os Estudos de Caso exploram temas e questões nos quais as relações 

podem ser ambíguas e incertas, tentando atribuir relações causais e não apenas 

descrever uma situação (GRAY, 2012). 

Yin (2006, p.28) acrescenta que os Estudos de Caso são indicados quando 

a questão-problema é do tipo “como” e quando a pesquisa trata de “um conjunto 

contemporâneo de acontecimentos sobre o qual o pesquisador tem pouco ou 

nenhum controle”. 

 

3.2 BIBLIOMETRIA 

Para a realização da Revisão da Literatura, primeiramente foi realizado um 

levantamento bibliográfico para se obter os trabalhos já publicados sobre os temas 

Gestão do Conhecimento e Análise de Redes Sociais, especificamente no setor 

público, em periódicos internacionais e nacionais.  

A revisão da literatura é uma etapa preliminar que exige a atenção do 

pesquisador para planejar seu estudo antes de se dedicar às etapas do processo de 

pesquisa sobre o assunto escolhido, pois a consulta bibliográfica assiste ao 

pesquisador nas definições dos conceitos que serão adotados (CRESWELL, 2007, 

p. 16; 18).  

Os principais objetivos da Bibliometria foram identificar os principais autores, 

os trabalhos mais recentes e antigos nos temas propostos por esta dissertação. 

A pesquisa foi desenvolvida através de Artigos indexados na Base de dados 

Scopus. Esta Base foi escolhida por sua abrangência (mais de 23.000 títulos 

disponíveis), gratuidade e reconhecimento como fonte para busca do conhecimento 

científico. 

A pesquisa por documentos (document search) restringiu-se da seguinte 

forma: 

a) Com todas as palavras (With all the words): 1ª palavra-chave: “Knowledge 

Management” AND “Public Sector”; 2ª palavra-chave: “Social Network Analisys” AND 

“Public Sector”; 

b) Retornar resultados em: Article title, abstracts and keywords; 

c) Date range (intervalo de datas): all years to 62ideocon (registros mais antigos até 

a data atual); 
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d) Retornar apenas artigos das seguintes áreas: Social Sciences & Humanities 

(Business, Administration, Finance and Economics, Psychology and Social Sciences 

na Multidisciplinary). 

A busca foi realizada em janeiro de 2016 e os resultados se apresentaram 
da seguinte forma (ver tabela 1): 

 
Tabela 1 – Quantitativo da Bibliometria por palavra-chave 

Palavra-chave Quantidade 

Knowledge Management 2.657 

Social Network Analysis 668 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

1ª Palavra-chave pesquisada: Knowledge Management.  

Com base na análise da tabela 1 foram encontrados 2.657 artigos no total 

sobre Gestão do Conhecimento com pesquisas específicas no setor público. Este 

número de estudos na literatura ainda é reduzido, pois do total de referências sobre 

GC (22.290), apenas 11,90 % da produção tratam do tema no setor público.  

Na primeira etapa foram levantados os autores com mais publicações sobre 

Gestão do Conhecimento (gráfico 1) e os artigos publicados nos primeiros e últimos 

cinco anos (ver tabela 2). 

 Gráfico 1 – Autores com mais publicações sobre GC 

 
Fonte: Scopus (2016) 
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A análise quantitativa do gráfico 1 apresentou os seguintes resultados para 

cada um dos 15 autores com maiores publicações no tema: Wong, K.Y. (12); 

Desouza, K.C. (11); Kant, R. (11); Tseng, S.M. (9); Lin, H.F. (9); Edwards, J.S. (9); 

Cardoso, L. (7); Phutsavat. K. (5); Liebowitz, J. (4) e Chong, A.Y.L (3). 

 

Tabela 2 – Evolução quantitativa das publicações sobre GC nos primeiros e últimos anos 

P
a
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v
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a
v

e
: 

G
e
s
tã

o
 d

o
 

C
o

n
h

e
c
im

e
n

to
 1990 1999 2000 2001 2002 Total 

2 1 1 2 4 10 

2012 2013 2014 2015 2016 Total 

21 21 20 21 7 90 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 
 
 
 
 
 

2ª Palavra-chave pesquisada: Social Network Analysis.  

Com base na análise da tabela 3 foram encontrados 668 artigos no total 

sobre Análise de Redes Sociais, com ênfase no setor público.  

Na primeira etapa foram levantados os autores com mais publicações sobre 

Análise de Redes Sociais (gráfico 2) e os artigos publicados nos primeiros e últimos 

anos (ver tabela 3). 

 

Gráfico 2 – Autores com mais publicações sobre ARS 

  
Fonte: Scopus (2016). 
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A análise quantitativa do gráfico 2 apresentou os seguintes resultados por 

autor: Cross, R. (3); Borgatti, S.P. (3); Assimakopoulos, D. (3); Martinez-Torres, M.R. 

(3); Kolleck, N. (3); Memon, N. (3); Parker, A (3); Hamel, N. (2); Hossain, L.(2); 

Liebowitz, J. (2).  

 

Tabela 3 – Evolução quantitativa das publicações sobre ARS nos primeiros e últimos anos 
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S
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1975 1979 1982 1988 1989 Total 

1 1 2 2 1 7 

2012 2013 2014 2015 2016 Total 

60 82 78 95 20 355 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

 

 

Na segunda etapa da Bibliometria foi realizada uma análise do conteúdo dos 

resultados da busca. Para melhor compreensão dos temas Gestão do 

Conhecimento e Análise de Redes Sociais foram observadas as referências 

bibliográficas desses trabalhos para identificação de outras pesquisas relevantes e 

livros referenciados sobre o tema. 

O Quadro 1 apresenta de forma sistematizada os conceitos chave utilizados 

para aprofundamento da pesquisa e os autores consultados.   

 

Quadro 9 - Literatura pesquisada 

 

 

 

 

Gestão do 

Conhecimento 

 

 

 

 

Conceituações sobre 

conhecimento 

Borko (1983), Drucker (1993), 

Sveiby (1998), Davenport e Prusak 

(1998), Stewart (1998), Santos 

(2004), Rodriguez & Rodriguez 

(2004), Angeloni (2008), Batista 

(2012), De Angelis (2013), Brito; 

Oliveira; Castro, 2012) 

Conhecimento tácito e explícito / 

Modelo de conversão do 

conhecimento 

Polanyi (1966), Nonaka & 

Takeuchi (1997;2008), Terra 

(2000), Cardoso e Cardoso (2007) 

Condições capacitadoras para a 

GC 

Nonaka & Takeuchi (2008) 
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O conhecimento como ativo 

corporativo 

Stewart (1998), Edvinsson e 

Malone (1998), Carbone et al 

(2009) 

Ferramentas de apoio à 

transferência do conhecimento 

Batista et al (2005), Angeloni 

(2008) 

Aspectos facilitadores para o 

compartilhamento do 

conhecimento 

Davenport e Prusak; Sveiby; 

Stewart (1998), Terra (2000), 

Carvalho (2000), Angeloni (2008), 

Carbone et al (2009), Turban 

(2010), Batista (2012),  De Angelis 

(2013) 

Barreiras para o compartilhamento 

do conhecimento 

Davenport e Prusak (1998), 

Goman (2002), 

Rodriguez y Rodriguez (2004), 

Frank e Echevest (2011), 

 

 

Análise de 

Redes Sociais 

Origens e influências das redes 

sociais 

Guimarães e Melo (2005), Lago Jr 

(2005), Martins (2012), Silva;Fialho 

e Saragoça ((2013) 

Escolas Wasserman e Faust (1998); 

Azevedo (2011); Silva, Fialho e 

Saragoça (2013); 

Fialho (2014) 

Redes sociais Marteleto (2010); Castells (2003); 

Santos (2004); Borgatti (2013); 

Fialho (2014) 

Metodologia ARS Cross e Parker (2004); Guimarães 

e Melo (2005); Chan & Libowitz 

(2006); Menegheli (2010); 

Marteleto (2010); Menezes (2013); 

Fialho (2014) 

Etapas para aplicação da ARS Cross e Parker (2004); Guimarães 

e Melo (2005); Menezes (2013); 

Ferreira, Álvares e Martins (2016) 

Elementos básicos das redes Borgatti (2005); Guimarães e Melo 

(2005); Formanski (2011); Fialho 

(2014) 
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Tipos de redes mapeadas Krackhardt e Hanson (1993); 

Kuipers (1999); Cross e Parker 

(2004); Lago Jr (2005); Martins 

(2012) 

Tipos de atores das redes Burt (1995); Cross e Prusak 

(2002); Lago Jr (2005); Chan & 

Libowitz (2006) 

Principais métricas da ARS Cross e Parker (2004); Lago Jr 

(2005); Fialho (2014) 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

A tabela 4 apresenta a classificação final dos 63 trabalhos utilizados nesta 

pesquisa, composta por 24 artigos, 7 dissertações, 2 teses, 27 livros, 3 relatórios e 1 

legislação que abordam especificamente o assunto Gestão do conhecimento e 

Análise de Redes Sociais no setor público. 

 

Tabela 4 – Quantitativo dos trabalhos sobre GC e ARS utilizados na pesquisa 

Tipo Quantitativo 

Artigos 25 

Dissertações 7 

Tese 1 

Livros 20 

Relatório 3 

Legislação 3 

Manual 1 

Total 60 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

 

 

 

 

 

3.3  ETAPAS DA PESQUISA 

Esta pesquisa foi desenvolvida em quatro etapas a seguir, conforme 

demonstrado na figura 4: 
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Figura 8 – Etapas da pesquisa 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 
 
 
 

3.4  DESCRIÇÃO DA POPULAÇÃO: UNIVERSO E AMOSTRA 

Para Vergara (1997, p.48), definir a população e a população amostral pode 

ser explicado da seguinte forma: a população “é um conjunto de elementos que 

possuem características que serão objeto de estudo”, já a população amostral ou 

amostra é como “uma parte do universo a ser escolhida segundo algum critério de 

representatividade”. A autora classifica as amostras em dois tipos: a probabilística, 

que usa procedimentos estatísticos para defini-la e a não-probabilística. 

A amostra desta pesquisa foi selecionada através do método não-

probabilístico em função da sua acessibilidade, que longe de qualquer procedimento 

 Formulação do problema, 
objetivos, questões, 
delimitação, justificativa e 
relevância 

 Levantamento e análise dos 
resultados da Bibliometria: 
palavras-chave (Gestão do 
Conhecimento e Análise de 
Redes Sociais) 

 

 Elaboração do Questionário 

 Aplicação do pré-teste 

 Validação do Questionário 

 Aplicação do Questionário 

 Tabulação dos dados e análise das redes de 
amizade e informação através do software 
Ucinet 

 Montagem e visualização dos grafos através 
do software NetDraw. 

 
PROBLEMA 

 
REVISÃO DA 

LITERATURA 

 
COLETA DE 

DADOS 

 
TRATAMENTO 

E ANÁLISE 

DOS DADOS 

Figura 4 - Etapas da pesquisa 
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estatístico seleciona elementos pela facilidade de acesso e tipicidade, por ser 

constituída pela seleção de elementos representativos da população-alvo. 

Do universo de 2.424 servidores do quadro de ativos da Instituição 

pesquisada, a amostra ficou estritamente concentrada nos 58 servidores ativos 

técnico-administrativos lotados nas 8 Seções da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 

(PROGESP), sediada no município do Rio de Janeiro, com atividades ligadas a área 

de Gestão de pessoas. 

 

 

3.5   COLETA DE DADOS 

O instrumento utilizado na coleta de dados foi o Questionário, com perguntas 

fechadas. Cabe esclarecer que a metodologia ARS não possibilita o uso de 

perguntas abertas, já que o software Ucinet utiliza código binário, o que só permite 

utilizar 0 para respostas negativas e 1 para respostas positivas. O mapeamento das 

redes será realizado com grupos fechados, que nesta pesquisa correspondem às 8 

Seções da PROGESP, o que possibilitou uma melhor e maior compreensão das 

redes, já que todos os membros do grupo serão pesquisados.  O modelo do 

questionário encontra-se no Apêndice A. 

A construção de um Questionário passa por uma análise na qual o objetivo é 

traduzir a pesquisa em questões específicas e juntamente com as respostas, nortear 

os dados relativos ao problema da pesquisa (GIL, 2010). 

Inicialmente, foi aplicado um Pré-teste do Questionário em uma amostra 

menor. Foram selecionados 5 servidores para participarem e responderem o pré-

teste do questionário e através das suas propostas foram verificados e corrigidos 

problemas visando melhorar o seu entendimento e clareza para o preenchimento 

dos demais servidores. O questionário teve a seguinte estrutura:  

 Identificação do respondente: campos para preenchimento com o nome do 

servidor, seção de lotação do servidor, cargo, se ocupa função de chefia, tempo de 

serviço na Instituição, na seção, em anos para se aposentar, um campo para os que 

já encontravam-se em Abono Permanência, idade, sexo e nível de escolaridade. 

 Breve explicação conceitual de cada uma das redes e orientações sobre o 

preenchimento do questionário.  
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 Questões: foram apresentadas 2 questões que deveriam ser avaliadas para cada 

servidor da rede (Seção), indicando “0”= não ou “1”= sim, de acordo com o grau de 

que essas relações se estabeleciam em suas redes de amizade e informação. 

As questões do questionário foram construídas conforme o referencial 

teórico exposto no trabalho e colheram respostas sobre 2 tipos de redes: de 

amizade e de informação. As questões para cada rede mapeada estão descritas no 

Quadro 10. 

Para que o respondente pudesse identificar os demais servidores de sua 

Seção, em anexo ao Questionário ficou disponível uma tabela, que não foi incluída 

nesta pesquisa para que se garantisse o anonimato e a tranquilidade dos 

participantes. Os servidores foram identificados no Questionário por letras que 

indicaram as iniciais de sua Seção, acompanhadas de um número, que identificou 

cada servidor. Para tranquilidade dos participantes, na análise dos resultados não 

houve possibilidade de identificação dos respondentes. 

Quadro 10 – Questões do questionário segundo referencial teórico 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

 

Redes Autores 

1.Rede de Amizade:  nesta rede você avaliará com quais 

servidores você possui relações de amizade. São as 

pessoas com quem vocês se relaciona fora do ambiente de 

trabalho, a quem você recorre quando precisa de apoio 

pessoal, quando seu trabalho não está indo bem ou um 

projeto está fracassando ou simplesmente precisa aumentar 

sua motivação. O foco desta primeira questão está naqueles 

servidores que se por qualquer motivo você deixasse sua 

Seção ou a Instituição, você repassaria seu conhecimento 

ou experiência, considerando o critério de amizade. 

 

 

 

 

Krackhardt e 

Hanson(1993), 

Castells (2003), 

Kuipers (1999), Cross 

e Prusak (2002), 

Cross e Parker 

(2004) 

2.Rede de Informação: nesta rede você avaliará quais 

servidores você recorre como fonte de informações relevantes 

sobre o que ocorre na PROGESP (projetos, legislação, 

rotinas, ações em andamento). O foco desta última questão 

está naqueles servidores que você considera possuírem 

conhecimentos organizacionais críticos e que a saída da 

Instituição temporária (férias, licença, remoção) ou definitiva 

(óbito ou exoneração) causaria grande perda de 

conhecimento e impactaria na performance da sua Seção e 

da sua Pró-Reitoria. 
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3.6 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

A partir dos questionários coletados, os resultados foram tabulados e 

analisados em duas fases distintas: 

Na primeira fase, foi realizada a Análise do perfil sócio-demográfico dos 

servidores lotados nas redes da PROGESP a partir das variáveis: sexo, estado civil, 

faixa etária, nível de escolaridade, cargo, se ocupa cargo de chefia, tempo em anos 

na Instituição, tempo na Seção e tempo para se aposentar. 

Na segunda etapa foi utilizado o software Ucinet 6 for Windows, versão 

6.620 para análise das redes sociais de cada uma das 8 Seções da PROGESP.  

Foram aplicadas nesta pesquisa cinco métricas de Centralidade: Density, 

Degree Centrality, Betweenness, Closeness e Bonacich. 

Através das métricas de Centralidade foram identificados os principais atores 

e os tipos de papeis (Hubs, Information brokers ou Peripheral people) que 

desempenham nas redes de Amizade e Informação. 

Além das métricas, foram analisadas as Densidades de todas as redes. 

O Ucinet é um software que foi desenvolvido por Lin Freeman, Everett Martin 

e Steve Borgatti e tem sido utilizado por pesquisadores em estudos sobre redes 

sociais, por possuir ferramentas estatísticas descritivas como Média, Desvio-padrão, 

Soma, Variância, Mínimo, Máximo, que indicam os graus máximos e mínimos de 

interações entre os atores de uma rede (AIRES, LARANJEIRO E SILVA, 2006). 

A visualização gráfica das redes foi realizada através da ferramenta Net 

Draw versão 2.160, que já vem integrada ao software Ucinet. 

 

 

 

3.7  LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

Uma das dificuldades da pesquisa é tornar compreensível aos respondentes 

conceitos sobre GC e ARS para que se consiga as informações corretas das redes.  

 Outra limitação é a amostra tratada no Estudo de Caso. O foco será uma 

das 5 Pró-Reitorias do Colégio Pedro II e os resultados reproduzidos poderão não 

generalizar padrões de outras redes das demais Pró-Reitorias. Conforme já visto na 

revisão da literatura seja por questões culturais, de liderança, tecnológicas, de 

confiança ou até mesmo de poder, outros atores destas demais Pró-Reitorias por 
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todas essas questões subjetivas e concretas, poderão ter comportamentos 

analisados com uma configuração diversa à desta amostra.  

É importante observar também que há uma grande possibilidade dos 

entrevistados omitirem ou distorcerem suas avaliações sobre os demais atores com 

quem se relacionam, por considerarem que a sinceridade de suas respostas 

poderão evidenciar os servidores desconectados, isolados e que não têm grande 

contribuição dentro de suas Seções. 
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4. ESTUDO DE CASO 

Neste capítulo serão apresentadas as características da Instituição 

pesquisada e da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, local específico onde foi 

desenvolvido o estudo. Em seguida serão demonstradas as análises e os resultados 

da pesquisa e por fim serão propostas algumas sugestões para a melhoria da 

Gestão do Conhecimento. 

 

4.1 SOBRE A INSTITUIÇÃO PESQUISADA 

O Colégio Pedro II (CPII) é uma autarquia federal de ensino subordinada ao 

Ministério da Educação (MEC). 

Conforme disponibilizado na página da Instituição1, o Colégio foi fundado em 

2 de dezembro de 1837 é uma das mais tradicionais escolas públicas de ensino do 

Brasil. 

Em seus quase 180 anos, o Colégio passou por períodos de expansão e 

modernização sem deixar de lado as características que o tornaram referência no 

cenário educacional brasileiro.  

Com a publicação da Lei 12.677 de 25 de junho de 2012, o Colégio Pedro II 

foi equiparado aos Institutos Federais de Educação (IFE’s) e passou a integrar a 

Rede Federal de Instituições de Educação, Ciência e Tecnologia. 

Essa mudança possibilitou a alteração da sua estrutura organizacional e, 

com isso, as Unidades Escolares passaram de forma automática à condição de 

Campi da instituição. 

Atualmente o Colégio conta com 14 Campi, sendo 12 no município do Rio de 

Janeiro, 1 em Niterói e 1 em Duque de Caxias, uma unidade de Educação infantil, 

além de suas 5 Pró-Reitorias e uma Reitoria. 

Com quase 13 mil alunos, o Colégio Pedro II oferece turmas desde a 

Educação Infantil até o Ensino Médio Regular e Integrado, além da Educação de 

Jovens e Adultos (Proeja). 

Sua força de trabalho atualmente conta com 2.424 servidores ativos, sendo 

1.018 técnicos administrativos e 1.406 docentes (Fonte: SISGEP-Sistema de Gestão 

de Pessoas). 

                                            
1 Disponível no endereço eletrônico http://cp2.g12.br 
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 A atual estrutura organizacional da Instituição conta com uma Reitoria e 

cinco Pró-Reitorias, conforme demonstrado na figura 5 e entre elas encontra-se a 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGESP), onde seus servidores serão a 

amostra deste estudo. 

 

Figura 5 – Organograma da Reitoria 

 

Fonte: Plano de Desenvolvimento Institucional (2015-2018) 

 

 

4.1.1 Sobre a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 

Dentro do planejamento estratégico declarado no Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI), período 2015 – 2018, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 

(PROGESP) é a unidade organizacional responsável pela elaboração, implantação, 

planejamento, execução e avaliação das ações de gestão, qualidade de vida e 

desenvolvimento de pessoas que abrangem os servidores docentes e técnico-

administrativos (o PDI representa a definição dos rumos, projetos, programas, 

objetivos e metas da Instituição).  

A amostra desta pesquisa são todos os 58 servidores técnicos-

administrativos ativos, lotados na PROGESP. 

A atual estrutura organizacional da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas conta 

duas Diretorias: Diretoria de Desenvolvimento Humano e Organizacional e Diretoria 

de Administração Funcional, conforme Organograma demonstrado na figura 6 e a 

estrutura de suas Seções com seus quantitativos de servidores são apresentados na 

Tabela 5. 
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Figura 6 – Organograma da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 

 

Fonte: Plano de Desenvolvimento Institucional (2015-2018) 
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Tabela 5 – Quantitativo de servidores por Seção da PROGESP 

Seção Quantitativo 

Gabinete do Pró-Reitor (Assessoria e Diretorias) – GAB 7 

Gerência de Planejamento e Gestão – GEPLAG 4 

Seção de Acompanhamento Funcional – SEAF 10 

Seção de Pagamento – SEPAG 12 

Seção de Atenção à Saúde do Servidor – SASS 9 

Seção de Benefícios – SEBEN 3 

Seção de Desenvolvimento e Educação Corporativa – SEDEC 6 

Seção de Qualidade de Vida – SQV 7 

Total 58 

Fonte: Elaboração própria (Dados SISGP) 

 

 

 

4.2 Análise dos resultados das redes mapeadas 

  Antes da apresentação da análise dos resultados, é importante esclarecer 

que durante a pesquisa 3 servidores saíram da lotação da PROGESP e 4 servidores 

encontravam-se de férias. Desta forma, de um universo de 58 servidores previstos 

inicialmente na amostra, efetivamente tivemos 51 respondentes, o que corresponde 

a 88% de questionários analisados. 

  Nesta pesquisa, a análise dos resultados foi realizada em 2 etapas: Análise 

sócio-demográfica das redes e análise das redes sociais de cada Seção.  

 

 

4.2.1 Análise do perfil sócio-demográfico das redes 

Nesta etapa está representada a amostra do estudo referente ao perfil sócio 

demográfico dos servidores das redes da PROGESP. Os dados estão distribuídos 

conforme demonstra a tabela 6.  
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Tabela 6 – Perfil sócio-demográfico das redes da PROGESP 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

Quanto às 9 variáveis analisadas, percebemos: a predominância do gênero 

feminino (69%), de servidores casados (53%) e de uma faixa etária jovem, 

concentrada entre 20 e 39 anos, a qual representa (58%). Também observa-se no 

nível de escolaridade, que 67% dos servidores possuem especialização e mestrado, 

apesar de 69% dos servidores terem cargos de nível médio, o que demonstra uma 

alta qualificação e que 20% da amostra ocupa cargos de chefia. 

Variável Categoria Frequência (n) Percentual (%) 

Sexo Masculino 

Feminino 

16 

35 

31 

69 

Estado civil Solteiro 

Casado 

Divorciado 

19 

27 

5 

37 

53 

10 

Faixa etária De 20 a 29 anos 

De 30 a 39 anos 

De 40 a 49 anos 

De 50 a 59 anos 

De 60 a 65 anos 

9 

21 

6 

10 

5 

18 

40 

12 

20 

10 

Nível de escolaridade EM Técnico 

Graduação 

Especialização 

Mestrado 

6 

11 

24 

10 

12 

21 

47 

20 

Cargo Nível médio 

Nível superior 

35 

16 

69 

31 

Ocupa cargo de chefia Sim 

Não 

10 

41 

20 

80 

Tempo em anos na 

Instituição 

De 1 a 5 anos 

De 6 a 10 anos 

De 11 a 20 anos 

De 21 a 30 anos 

De 31 a 35 anos 

30 

6 

0 

10 

5 

58 

12 

0 

20 

10 

Tempo na Seção De 1 a 5 anos 

De 6 a 10 anos 

De 11 a 20 anos 

De 21 a 30 anos 

38 

4 

6 

 3  

74 

8 

12 

6 

Tempo para se aposentar De 1 a 5 anos 

De 6 a 20 anos 

De 21 a 30 anos 

De 30 a 35 

Em Abono 

 6 

7 

23 

             5 
10 

12 

14 

44 

10 

20 

Total de respondentes 51 100 
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Com relação à Gestão do conhecimento e retenção dos conhecimentos 

críticos dos servidores, 58% encontra-se na faixa de tempo de 1 a 5 anos na 

Instituição, o que decorre da realização dos últimos concursos, enquanto 30% 

encontra-se na faixa de 21 a 35 anos. Essa análise permite afirmar que a 

maturidade do conhecimento organizacional predominante concentra-se nos novos 

servidores. 

A variável Tempo na Seção, também reflete o novo cenário da PROGESP 

decorrente das aposentadorias e dos novos concursos: servidores jovens e com 

pouco tempo de atuação. 74% trabalham há menos de 5 anos nas Seções e os mais 

experientes, na faixa de 11 a 30 anos, corresponde a 18%. 

Por fim, com relação à rotatividade eminente prevista de servidores por 

critério de aposentadoria, que impactará fortemente na perda de conhecimento e 

alerta para a importância de planejamento sucessório para 32% da força de trabalho 

atual: 12% dos servidores já estão na faixa de 1 a 5 anos para se aposentar e 20% 

já se encontram em Abono Permanência, podendo se desligar da Instituição a 

qualquer momento. 

 

  

4.2.2 Análise das redes sociais por Seção 

Nesta etapa, para a análise quantitativa e qualitativa das redes mapeadas 

através do Questionário foi utilizado o software Ucinet 6 for Windows, versão 6.620. 

Os resultados foram tabulados em uma matriz de adjacência para demonstrar as 

correlações entre os atores das redes de cada Seção. 

Foram utilizados os critérios: “0” quando havia existência de relação e “1” 

quando não havia existência de relação. 

O Ucinet filtrou os dados tabulados e forneceu as métricas encontradas nas 

redes mapeadas. 

Na segunda etapa da análise, o programa NetDraw 2.160 permitiu a 

visualização gráfica das duas redes sociais (amizade e informação) de cada uma 

das 8 Seções da PROGESP, seus atores, papéis de centralidade e relações que 

desempenham, a partir das métricas tratadas pelo Ucinet. 

As métricas calculadas e analisadas em cada uma das redes encontram-se 

nos Quadros 11 e 12, de acordo com o referencial teórico e a metodologia 

apresentada na pesquisa. 
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As métricas analisadas nas redes (quadro 11) incluíram a densidade, a 

centralidade, a intermediação, a proximidade e o poder, prestígio ou influência:  

 

Quadro 11 – Métricas analisadas nas redes 

Métricas analisadas Autores 

1. Densidade ou Density 

Cross e Parker (2004), Lago Júnior                    

(2005), Borgatti (2013) e Fialho 

(2014) 

2. Centralidade ou Degree 

Centrality 

3. Intermediação ou Betweenness 

4. Proximidade ou Closeness 

5. Poder/prestígio/influência ou 

Bonacich 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 
 
 

 Os papéis dos atores analisados nas redes (quadro 12) observam os 

conectores centrais, corretores de informação é também os periféricos: 

Quadro 12 – Papéis dos atores analisados nas redes 

Papeis dos atores nas redes Autores 

1. Conectores centrais ou Hubs 

Cross e Parker 

(2004) 

2. Corretores de informação ou Information brokers 

3. Periféricos ou Peripheral people 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

 

As métricas de Densidade analisaram os tamanhos de cada rede, a fim de 

representar a proporção dos laços presentes entre os nós e os laços que são 

possíveis na rede inteira, o que pode ser representado por: Densidade = Soma dos 

laços existentes / Número de conexões possíveis em uma rede e o cálculo das 

Conexões possíveis = Nº total de nós x (nº total de nós-1). 
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Os resultados foram encontrados no Ucinet através da rotina operacional: 

Network/ Cohesion/Density/Density Overall. 

As métricas de Centralidade permitiram a visualização dos relacionamentos: 

como cada ator vê os demais e como também são vistos pelos outros nós da mesma 

rede. A Centralidade tornou visível os papéis que cada ator desempenha em suas 

redes. 

Os resultados da métrica de Centralidade foram encontrados no Ucinet 

através da rotina operacional: Network/Centrality and Power/Degree. 

A métrica Centralidade de Intermediação ou Betweenness visualizou o 

quanto as pessoas de uma rede social dependem de um determinado ator, para 

fazer mais conexões com outras e como essas pessoas intermediam as 

comunicações entre os demais nós. 

Os resultados foram encontrados no Ucinet através da rotina operacional: 

Network/Centrality and Power/Freeman Betweenness (Node Betweenness). 

A métrica de Proximidade ou Closenness foi calculada para verificar a 

capacidade de um nó se a ligar a todos os outros atores da rede e para demonstrar 

também a bi-direcionalidade entre os atores. 

Os resultados foram encontrados no Ucinet através da rotina operacional: 

Network/Centrality/Closenness. 

A Centralidade de Bonacich foi uma métrica utilizada para visualizar os 

indicadores de poder/prestígio/influência de um ator sobre os demais.  

Os resultados foram encontrados no Ucinet através da rotina operacional: 

Network/Centrality and Power/Bonacich Power (Beta Centrality). 

 
 Quanto aos papéis dos atores nas redes, de acordo com a revisão da 

literatura, os atores Conectores centrais são os nós da rede que possuem os 

maiores in-degree ou out-degree, os Corretores de informação são os nós com os 

maiores valores na métrica Betweenness e Closeness, já os Periféricos são os nós 

da rede com menores valores de in-degree e out-degree (AIRES, LARANJEIRO e 

SILVA, 2006). 

Não serão analisados os nós que exercem o papel de Expansores de 

fronteira, pois essa visualização só seria possível se fosse feita uma terceira etapa 

na pesquisa da análise das relações a nós externos de outras redes (Seções da 

PROGESP), o que não faz parte do objeto de estudo desta pesquisa. 
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      É importante mencionar que à medida que os grafos foram analisados, foi 

possível perceber a potencialidade apresentada pelo software Ucinet. Novas visões 

foram construídas, com uma riqueza de detalhes e prováveis aspectos que podem 

influenciar o compartilhamento do conhecimento na PROGESP.  

Através das métricas, várias relações foram visualizadas, relações que antes 

passavam despercebidas para esta pesquisadora antes da aplicação da 

metodologia ARS, mesmo após uma longa convivência com alguns dos servidores 

participantes da pesquisa. 

              A seguir, serão apresentados os resultados tabulados de cada Seção por 

tipo de interações que estabelecem seus atores, avaliando suas redes de amizade e 

informação.  

 

 

4.2.2.1 Análise das redes de amizade: Seção GAB 

 

A partir dos resultados das interações entre os atores da Rede de 

amizade/GAB lançados no Ucinet (tabela 7), das métricas de Centralidade (tabela 8) 

e do grafo das relações desta rede visualizado pelo NetDraw na figura 7, podemos 

fazer as seguintes análises: 

 

Tabela 7 – Interações dos atores da Rede de amizade/GAB 

Rede de Amizade 

Ator Interações 

GAB01 02,03,05,06 

GAB02 Férias 

GAB03 01,02,04,05,06 

GAB04 01,02,03,07 

GAB05 Férias 

GAB06 01,02,03,05 

GAB07 01,02,03,05,06 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Figura 7 – Rede de amizade/GAB 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Tabela 8 – Interações dos atores da Rede de amizade/GAB 

Nós da rede Out-degree In-degree Total 

GAB01 4 4 8 

GAB02 0 5 5 

GAB03 5 4 9 

GAB04 4 1 5 

GAB05 0 4 4 

GAB06 4 3 7 

GAB07 5 1 6 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Essa rede de amizade possui uma Densidade de conexão total de 52%, ou seja, 

de todas as conexões possíveis na rede (=42), 22 delas estão presentes. 

 Durante a pesquisa os nós 02 e 05 encontravam-se em férias. 

 Os nós 01, 02, 03 e 05 apresentam os maiores in-degree. Com esses nós, outros 

mencionam que compartilhariam seus conhecimentos Estes nós desempenham os 

papéis de conectores centrais da rede. Isto significa que pelo critério de amizade são 
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os atores com quem os outros nós demonstraram interesse em compartilhar seus 

conhecimentos. 

 Os nós 04 e 07 apresentam os menores in-degree, possivelmente por estarem há 

menos de 1 ano nesta Seção e na Instituição. Estes nós desempenham os papéis 

periféricos da rede. Esta colocação permite deduzir que o tempo de lotação do 

servidor na Seção interfere nos critérios de avaliação das redes de amizade e 

consequentemente no desejo de querer compartilhar o conhecimento. 

 Os nós 03 e 07 compartilhariam seu conhecimento com o maior número de atores 

(out-degree=5). O resultado indica que o nó 03 é o que tem maior capacidade de 

articulação na rede, uma vez que possui o maior somatório out-degree e in-degree 

(=9). A informação identifica que este nó desempenha o papel de Corretor de 

informações. 

 O nó 03 apresenta o maior grau de intermediação (Betweenness=5,6), o que 

expressa o controle de comunicação e a possibilidade que este nó tem para 

intermediar as comunicações entre pares de nós. 

 Os nós 03 e 07 apresentam os maiores graus de proximidade (Closeness=0,86), 

o que evidencia a alta capacidade destes nós se ligarem a todos os demais atores 

da rede, já o nó 04 apresentou o menor índice.  

 

4.2.2.2 Análise das redes de informação: Seção GAB 

A partir dos resultados das interações entre os atores da Rede de 

informação/GAB lançados no Ucinet (tabela 9), das métricas de Centralidade (tabela 

10) e do grafo das relações desta rede visualizado pelo NetDraw na figura 8, 

podemos fazer as seguintes análises: 

 

Tabela 9 – Interações dos atores da Rede de informação/GAB 

Rede de Informação 

 Ator Interações 

GAB01 03 

GAB02 Férias 

GAB03 01,02,06 

GAB04 01,02,03 

GAB05 Férias 

GAB06 01,02,03 

GAB07 01,02,03 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Figura 8 – Rede de informação/GAB 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Tabela 10 – Centralidade dos nós da Rede de informação/GAB 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Essa rede de informação possui uma Densidade baixa de conexão total de 31%, 

ou seja, de todas as conexões possíveis na rede (=42), 13 delas estão presentes.  

 Os nós 01, 02 e 03 apresentaram os maiores in-degree (=4) e são referências de 

conhecimento na Seção pelos demais. Estes nós possuem funções de chefia e 

trabalham há mais de 30 anos na Instituição. Cabe ressaltar que o nó 01, já 

Nós da rede Out-degree In-degree Total 

GAB01 1 4 5 

GAB02 0 4 4 

GAB03 3 4 7 

GAB04 3 0 3 

GAB05 0 0 0 

GAB06 3 1 4 

GAB07 3 0 3 
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encontra-se com previsão de aposentadoria daqui a 3 anos e o nó 03 já encontra-

se em Abono Permanência.  

 Os nós 04 e 07 (in-degree=0) desempenham os papéis periféricos na Rede de 

informações, provavelmente por estar há menos de 1 ano na Seção.  

 Com os resultados de in-degreee e out-degree, pode-se entender que o tempo de 

lotação dos servidores na Seção interfere nos critérios de avaliação das redes de 

informação. 

 Através da classificação de Bonacich (=9), destacam-se novamente os nós 01, 

02 e 03, com valores muito elevados de poder em relação aos demais, o que leva a 

uma conclusão de que sua facilidade de intermediar as comunicações entre os 

outros nós, como demonstrado na rede de amizade, pode estar ligada a este 

poder.  

 

 

4.2.2.3 Análise das redes de amizade: Seção GEPLAG 

 
A partir dos resultados das interações entre os atores da Rede de 

amizade/GEPLAG lançados no Ucinet (tabela 11), das métricas de Centralidade 

(tabela 12) e do grafo das relações desta rede visualizado pelo NetDraw na figura 9, 

podemos fazer as seguintes análises: 

 

Tabela 11 – Interações dos atores da Rede de amizade/GEPLAG 

 
 
 
 
 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rede de amizade 

Ator Interações 

GEPLAG01 02,03,04 

GEPLAG02 01,03,04 

GEPLAG03 01,02,04 

GEPLAG04 01,02,03 
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Figura 9 – Rede de amizade/GEPLAG 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Tabela 12 – Centralidade dos nós da Rede de amizade/GEPLAG 

Nós da rede Out-degree In-degree Total 

GEPLAG01 3 3 6 

GEPLAG02 3 3 6 

GEPLAG03 3 3 6 

GEPLAG04 3 3 6 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Essa rede de amizade possui uma Densidade de conexão total de 100%, ou seja, 

de todas as conexões possíveis (=12), todas estão presentes nessa rede, o que 

evidencia uma forte disponibilidade dos nós em compartilhar o conhecimento. 

 Os nós 01, 02, 03 e 04 apresentam os mesmos in-degree (=3). São igualmente 

conectores centrais e corretores de informações da rede. Todos os nós desta rede 

se ligam. Este resultado demonstra a bi-direcionalidade entre todos os nós. 
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 Os graus de intermediação (Betweenness) e de proximidade (Closeness) também 

são iguais para estes 4 nós, o que expressa a possibilidade que todos têm para 

intermediar as comunicações entre eles mesmos.  

 
 
4.2.2.4 Análise das redes de informação: Seção GEPLAG 

A partir dos resultados das interações entre os atores da Rede de 

informação/GEPLAG lançados no Ucinet (tabela 13), das métricas de Centralidade 

(tabela 14) e do grafo das relações desta rede visualizado pelo NetDraw na figura 

xx, podemos fazer as seguintes análises: 

 

Tabela 13 – Interações dos atores da Rede de informação/GEPLAG 

Rede de informação 

Ator Interações 

GEPLAG01 03,04 

GEPLAG02 03,04 

GEPLAG03 04 

GEPLAG04 03 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Figura 10 – Rede de informação/GEPLAG 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Tabela 14 – Centralidade dos nós da Rede de informação/GEPLAG 

Nós da rede Out-degree In-degree Total 

GEPLAG01 2 0 2 

GEPLAG02 2 0 2 

GEPLAG03 1 3 4 

GEPLAG04 1 3 4 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Essa rede de informação possui uma Densidade baixa de conexão total de 50%, 

ou seja, de todas as conexões possíveis na rede (=12), 6 delas estão presentes. A 

partir destes dados, podemos deduzir que metade das relações são uni-direcionais. 

 Os nós 03 e 04 apresentaram os maiores in-degreee (=3). Esses atores são 

referências de conhecimento na Seção pelos demais. Cabe atentar-se para o fato 

que o nó 03 é uma referência de conhecimento para os demais atores, apesar de 

estar há menos de 2 anos nesta Seção. Já o nó 04, exerce função de chefia, e 

precisa ter uma tenção especial, pois encontra-se com previsão de aposentadoria 

para menos de 5 anos.  

 Os nós 01 e 02 (in-degree=0) desempenham os papéis periféricos na Rede de 

informação. Isto representa que estes nós não são avaliados como detentores de 

conhecimento crítico pelos demais. 

 Através da classificação de Bonacich (=6), destacam-se novamente os nós 03 e 

04, o que indica poder, prestígio e influência destes nós sobre os demais da rede. O 

resultado indica um nó com cargo de chefia e o outro com apenas dois anos na 

Seção e na Instituição, o que alerta para os outros nós da mesma rede, que estão 

há mais de 8 anos na Seção, mas que não são considerados como referência de 

conhecimento crítico. 

 

 

4.2.2.5 Análise das redes de amizade: Seção SEAF 

 
A partir dos resultados das interações entre os atores da Rede de 

amizade/SEAF lançados no Ucinet (tabela 15), das métricas de Centralidade (tabela 

16) e do grafo das relações desta rede visualizado pelo NetDraw na figura 11, 

podemos fazer as seguintes análises: 
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Tabela 15 – Interações dos atores da Rede de amizade/SEAF 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

 

Figura 11 – Rede de amizade/SEAF 

  

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Rede de amizade 

Ator Interações 

SEAF01 02,03,05,06,07,08,10 

SEAF02 01,03,05,06,07,08,10 

SEAF03 01,02,05,06,07,08,10 

SEAF04 01,02,03,05,06,07,08,10 

SEAF05 01,02,03,06,07,08,10 

SEAF06 01,02,03,05,07,08,10 

SEAF07 01,02,03,05,06,08,10 

SEAF08 01,02,03,05,06,07,10 

SEAF09 Saiu da PROGESP 

SEAF10 01,02,03,04,05,06,07,08 
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Tabela 16 – Centralidade dos nós da Rede de amizade/SEAF 

Nós da rede Out-degree % In-degree % Total 

SEAF01 7 78 8 89 15 

SEAF02 7 78 8 89 15 

SEAF03 7 78 8 89 15 

SEAF04 8 89 1 11 9 

SEAF05 7 78 8 89 15 

SEAF06 7 78 8 89 15 

SEAF07 7 78 8 89 15 

SEAF08 7 78 8 89 15 

SEAF09 0 0 0 0 0 

SEAF10 8 89 8 89 16 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Durante a pesquisa o nó 09 saiu da PROGESP. Como resultado para o estudo, 

ele não foi considerado para a amostra.  

 Esta Seção apresenta uma faixa etária baixa, onde 60% de seus atores 

encontram-se na faixa etária abaixo de 30 anos e com menos de 3 anos na 

Instituição e na Seção. Este fato leva a pensar que são necessários investimentos 

para a retenção desses conhecimentos, pois conforme já observado, esse público é 

o que mais se insere na alta rotatividade da PROGESP por estarem constantemente 

participando de concursos públicos e consequentemente pedindo exoneração com a 

aprovação. 

 Nesta Seção, 9 do total dos 10 nós apresentam uma forte relação bi-direcional, o 

que demonstra uma forte coesão nas relações e nos fluxos. Esse mapeamento 

demonstra uma situação diferente. Seu quadro é composto por metade dos 

servidores na faixa de 50 a 62 anos e com mais de 25 anos na Instituição e a outra 

metade, é composta por servidores na faixa de 25 a 34 e com tempo médio na 

Instituição e na Seção na faixa de menos de 3 anos. Tal composição demonstra uma 

forte coesão apesar dos dois extremos de faixas etárias. 

 Apesar dessa análise, as métricas Essa rede de amizade possui uma alta 

Densidade de conexão total de 72%, ou seja, de todas as conexões possíveis na 

rede (90), 65 delas estão presentes, o que reforça a observação quanto à boa 

interação entre os servidores mais jovens e os mais antigos. 

 Com exceção do nó 04, todos os nós possuem in-degree (=8), o que evidencia 

que compartilhariam seus conhecimentos entre eles. Todos os nós são conectores 
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centrais da rede. Isto possivelmente pode ser explicado, já que o nó exerce suas 

atribuições em local externo à Seção, o que dificulta as relações com os demais nós. 

Este nó exerce o papel periférico da rede (in-degree=1). 

 O nó 10 compartilha seu conhecimento com o maior número de atores (out-

degree=8) e tem maior capacidade de articulação na rede, uma vez que possui o 

maior somatório out-degree e in-degree (=16). Este nó é o corretor de informações.  

 O nó 10 apresenta o maior grau de intermediação (Betweenness=7), o que 

expressa o controle de comunicação e a possibilidade que esse nó tem para 

intermediar as comunicações entre pares de nós. Esse nó também se destaca com 

o maior grau de proximidade (Closeness=0,81), o que evidencia sua alta capacidade 

para ligar todos os demais atores da rede. 

 

 

4.2.2.6 Análise das redes de informação: Seção SEAF 

 

A partir dos resultados das interações entre os atores da Rede de 

informação/SEAF lançados no Ucinet (tabela 17), das métricas de Centralidade 

(tabela 18) e do grafo das relações desta rede visualizado pelo NetDraw na figura 

12, podemos fazer as seguintes análises: 

 

Tabela 17 – Interações dos atores da Rede de informação/SEAF 

Rede de informação 

Ator Interações 

SEAF01 03,05,08 

SEAF02 01,03,05,08 

SEAF03 01,05,08 

SEAF04 01,03,05,08 

SEAF05 01,03,05,08 

SEAF06 01,03,05,08 

SEAF07 01,03,05,08 

SEAF08 01,03,05 

SEAF09 Saiu da PROGESP 

SEAF10 01,03,05,08 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Figura 12 – Rede de informação/SEAF 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Tabela 18 – Centralidade dos nós da Rede de informação/SEAF 

Nós da rede Out-degree In-degree Total 

SEAF01 3 9 12 

SEAF02 4 0 4 

SEAF03 3 9 12 

SEAF04 4 0 4 

SEAF05 3 9 12 

SEAF06 4 0 4 

SEAF07 4 0 4 

SEAF08 3 9 12 

SEAF09 4 0 4 

SEAF10 4 0 4 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Essa rede de informação possui uma baixa Densidade de conexão total de 40%, 

ou seja, de todas as conexões possíveis na rede (90), 36 delas estão presentes. O 

que expressa um resultado contrário à rede de amizade. A bi-direcionalidade não 
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ocorre em todos os fluxos, possivelmente pela faixa etária dividida entre servidores 

muito jovens e a outra por servidores mais antigos. 

 Os nós 01, 03, 05 e 08 apresentaram os maiores in-degreee (=9). Esses atores 

são referências de conhecimento na Seção pelos demais. Cabe atentar-se para os 

nós 01 e 03 que já se encontram em Abono permanência e também para os nós 05 

e 08, que estão lotados nela há menos de 3 anos na Seção, o que sugere 

investimentos em capacitação e atenção especial em GC para estes servidores. 

  Pode-se observar que o nó 10 exerce função de chefia, mas não é considerado 

pelos demais como referência de conhecimento. A evidência permite destacar que 

nesta rede, os nós avaliados com conhecimento crítico são os servidores com as 

maiores faixas etárias e tempo de lotação na Seção. 

  Os nós 02, 04, 06, 07 e 10 apresentaram os menores in-degree (=0) e 

desempenham os papéis periféricos na Rede de informações. Estes nós estão 

lotados há menos de 3 anos na Seção. É importante observar que os nós 05 e 08, 

também estão o mesmo tempo na Seção, mas encontram-se em uma situação 

oposta na avaliação dos demais atores da rede. Destaca-se, como análise, que 

esses nós não possuem cargo de chefia. 

 Através da classificação de Bonacich, o nó 03 apresenta o valor mais elevado 

em relação aos demais (=37%), o que indica seu poder, prestígio e influência na 

rede. Tomado este resultado, podemos alertar que este nó já se encontra em 

Abono Permanência, podendo se aposentar a qualquer tempo. 

 

 

4.2.2.7 Análise das redes de amizade: Seção SEPAG 

 

A partir dos resultados das interações entre os atores da Rede de 

amizade/SEPAG lançados no Ucinet (tabela 19), das métricas de Centralidade 

(tabela 20) e do grafo das relações desta rede visualizado pelo NetDraw na figura 

13, podemos fazer as seguintes análises: 
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Tabela 19 – Interações dos atores da Rede de amizade/SEPAG 

Rede de amizade 

Ator Interações 

SEPAG01 02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12 

SEPAG02 01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12 

SEPAG03 01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12 

SEPAG04 01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12 

SEPAG05 01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12 

SEPAG06 01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12 

SEPAG07 01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12 

SEPAG08 01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12 

SEPAG09 01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12 

SEPAG10 01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12 

SEPAG11 Saiu da PROGESP 

SEPAG12 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Figura 13 – Rede de amizade/SEPAG 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Tabela 20 – Centralidade dos nós da Rede de amizade/SEPAG 

Nós da rede Out-degree In-degree Total 

SEPAG01 10 10 20 

SEPAG02 10 10 20 

SEPAG03 10 10 20 

SEPAG04 10 10 20 

SEPAG05 10 10 20 

SEPAG06 10 10 20 

SEPAG07 10 10 20 

SEPAG08 10 10 20 

SEPAG09 10 10 20 

SEPAG10 10 10 20 

SEPAG11 0 0 0 

SEPAG12 10 10 20 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Durante a pesquisa, o nó 11 foi desligado da Seção. Como resultado para o 

estudo, ele não foi considerado para a amostra.  

 Uma característica dessa Seção é composição de sua faixa etária: 50% desses 

servidores estão na faixa etária acima de 50 anos e a outra metade entre 27 e 32 

anos. Essa composição se repete no tempo de serviço na Seção, 50 % encontra-se 

na faixa acima de 10 anos e a outra metade lotada há menos de 2 anos.         

 As métricas de centralidade demonstraram uma excelente interação entre os 

servidores mais jovens e os mais antigos. Nas redes de amizade, 100 % dos 

relacionamentos são bi-direcionais, ou seja, há reciprocidade na intenção de 

transmitir o conhecimento entre todos os nós da Seção, o que é comprovado pela 

alta Densidade de conexão total de 100%, ou seja, de todas as conexões possíveis 

(=110), todas estão presentes nessa rede.  

 Todos os nós apresentam o mesmo in-degree (=10). São igualmente conectores 

centrais e corretores de informações da rede. Todos os nós desta rede se ligam. 

Este resultado se repete nas métricas de intermediação (Betweenness) e de 

proximidade (Closeness) para os 11 nós, o que expressa a possibilidade que todos 

os nós têm para intermediar as comunicações entre eles mesmos.  
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4.2.2.8 Análise das redes de informação: Seção SEPAG 

A partir dos resultados das interações entre os atores da Rede de 

informação/SEPAG lançados no Ucinet (tabela 21), das métricas de Centralidade 

(tabela 22) e do grafo das relações desta rede visualizado pelo NetDraw na figura 

14, podemos fazer as seguintes análises: 

 

Tabela 21 – Interações dos atores da Rede de informação/SEPAG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Figura 14 – Rede de informação/SEPAG 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

Rede de informação 

Ator Interações 

SEPAG01 03,05,08,11,12 

SEPAG02 03,05,08,11,12 

SEPAG03 05,08,11,12 

SEPAG04 03,05,08,11,12 

SEPAG05 03,08,11,12 

SEPAG06 03,05,08,11,12 

SEPAG07 03,05,08,11,12 

SEPAG08 03,05,11,12 

SEPAG09 03,05,08,11,12 

SEPAG10 03,05,08,11,12 

SEPAG11 Saiu da PROGESP 

SEPAG12 03,05,08,11 
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Tabela 22 – Centralidade dos nós da Rede de informação/SEPAG 

Nós da rede Out-degree In-degree Total 

SEPAG01 5 0 5 

SEPAG02 5 0 5 

SEPAG03 4 10 14 

SEPAG04 5 0 5 

SEPAG05 4 10 14 

SEPAG06 5 0 5 

SEPAG07 5 0 5 

SEPAG08 4 10 14 

SEPAG09 5 0 5 

SEPAG10 5 0 5 

SEPAG11 0 11 11 

SEPAG12 4 10 14 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Essa rede de informação possui uma baixa Densidade de conexão total de 46%, 

ou seja, de todas as conexões possíveis na rede (=110), 51 delas estão presentes. 

O resultado indica uma bi-direcionalidade fraca entre os fluxos.  

 Os nós 03, 05, 08, 11 e 12 apresentaram os maiores in-degree na Rede de 

informação. Os mesmos desempenham os papéis centrais na rede e precisam de 

uma atenção especial por parte dos gestores. Destes nós, 2 já se encontram em 

Abono permanência, outros dois nós já estão aptos a se aposentarem daqui a 3 

anos e o nó 11 saiu da PROGESP. Com isto, podemos alertar para a urgência em 

retenção desses conhecimentos críticos. 

 Outra análise importante é que o nó, 04 exerce função de chefia, mas não é 

considerado pela equipe por possuir conhecimentos críticos. O resultado pode estar 

relacionado ao fato do participante estar lotado há menos de 3 anos na Seção. 

Pode-se deduzir, neste caso, que a experiência no cargo pode ser um fator de 

confiança para este grupo. 

 Os nós periféricos 01, 02, 04, 06, 07, 09 e 10 podem encontrar-se nesta avaliação 

pelo mesmo motivo anterior: estão lotados na Seção há menos de1 ano. Esta 

interpretação segue a mesma lógica da anterior, ampliada para o cargo. Ou seja, a 

permanência do trabalhador na função parece ser um indicador de confiança na 

troca de informações na instituição analisada. 

 Através da classificação de Bonacich, o nó 03 apresenta o valor mais elevado em 

relação aos demais (=40%), o que indica seu poder, prestígio e influência na rede.  
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Pode-se ainda esclarecer com este resultado que este nó não possui cargo 

de chefia, mas trabalha há 31 anos na instituição. 

 

4.2.2.9 Análise das redes de amizade: Seção SASS 

A partir dos resultados das interações entre os atores da Rede de 

amizade/SASS lançados no Ucinet (tabela 23), das métricas de Centralidade (tabela 

24) e do grafo das relações desta rede visualizado pelo NetDraw na figura 15, 

podemos fazer as seguintes análises: 

Tabela 23 – Interações dos atores da Rede de amizade/SASS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   Fonte: Elaborado pela autora 

 
 
 

Figura 15 – Rede de amizade/SASS 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

Rede de amizade 

Ator Interações 

SASS01 02,03,07,09 

SASS02 01,03,07,09 

SASS03 01,02,07,09 

SASS04 05,08 

SASS05 04,08 

SASS06 01,02,03,04,05,07,08,09 

SASS07 01,02,03,09 

SASS08 04,05 

SASS09 01,02,03,07 
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Tabela 24 – Centralidade dos nós da Rede de amizade/SASS 

Nós da rede Out-degree In-degree Total 

SASS01 4 5 9 

SASS02 4 5 9 

SASS03 4 5 9 

SASS04 2 3 5 

SASS05 2 3 5 

SASS06 8 0 8 

SASS07 4 5 9 

SASS08 2 3 5 

SASS09 4 5 9 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Essa rede de amizade possui uma Densidade de conexão total de 47%, ou seja, 

de todas as conexões possíveis na rede (=72), 34 delas estão presentes.  

 Esta rede é composta, com exceção da chefia, por servidores com faixa etária 

abaixo dos 31 anos e lotados há menos de 3 anos na Seção. 

 Os nós 01, 02, 03, 07 e 09 apresentaram os maiores in-degree (=5). Com esses 

nós, outros mencionam que compartilhariam seus conhecimentos. São os 

conectores centrais da rede. Estes nós tem maior capacidade de articulação na 

rede, uma vez que possuem o maior somatório out-degree e in-degree (=9). São os 

corretores de informações e também apresentaram os maiores graus de 

proximidade (Closeness=0,67), o que evidencia a alta capacidade destes nós se 

ligarem a todos os demais atores da rede. 

 O nó 06 apresentou o menor in-degree (=0). É o nó periférico da rede. Este 

mesmo nó 06 apresentou o maior out-degree (=8), o que significa que compartilharia 

seu conhecimento com toda a equipe, porém, está relação não é bi-direcional, já que 

nenhum dos outros nós reconhece esta reciprocidade. É importante evidenciar a 

baixíssima interação que este nó estabelece com os demais, mesmo exercendo 

função de chefia. 

 Destaca-se que esta Seção é composta por 2 cargos com atribuições bem 

heterogêneas, o que pode ter interferido nos grafos apresentados, já que as 

relações só são bi-direcionais apenas entre os nós dos cargos similares. Esta 

subdivisão em dois grupos deixa clara a predominância das “panelinhas/grupinhos”, 

quando três ou mais atores escolhem a todos do subgrupo como pares em suas 

ligações e só compartilham seus conhecimentos entre nós do mesmo cargo (LAGO 

JÚNIOR, 2005). 
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4.2.2.10  Análise das redes de informação: Seção SASS 

 
A partir dos resultados das interações entre os atores da Rede de 

informação/SASS lançados no Ucinet (tabela 25), das métricas de Centralidade 

(tabela 26) e do grafo das relações desta rede visualizado pelo NetDraw na figura 

16, podemos fazer as seguintes análises: 

 

Tabela 25 – Interações dos atores da Rede de informação/SASS 

Rede de informação 

Ator Interações 

SASS01 02,09 

SASS02 09 

SASS03 02,09 

SASS04 05,08 

SASS05 04,08 

SASS06 02,09 

SASS07 02,09 

SASS08 04,05 

SASS09 02 
Fonte: Elaborado pela autora 

Figura 16 – Rede de informação/SASS 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Tabela 26 – Centralidade dos nós da Rede de informação/SASS 

Nós da rede Out-degree In-degree Total 

SASS01 2 0 2 

SASS02 1 5 6 

SASS03 2 0 2 

SASS04 2 2 4 

SASS05 2 2 4 

SASS06 2 0 2 

SASS07 2 0 2 

SASS08 2 2 4 

SASS09 1 5 6 
 Fonte: Elaborado pela autora  

 

 

 Essa rede de informação possui uma baixíssima Densidade de conexão total de 

22%, ou seja, de todas as conexões possíveis na rede (=72), somente 16 delas 

estão presentes, o que demonstra a presença de buracos estruturais (BURT,1995). 

 Os nós 02 e 09 apresentaram os maiores in-degree (=5). Esses nós 

desempenham os papéis centrais na Rede de informação, apesar de não possuírem 

cargos de chefia. 

 Outra característica única desta Seção na PROGESP, é o nível de escolaridade 

específico de apenas um dos cargos. Três nós não possuem graduação. É a rede 

com o nível mais baixo em sua composição. Isso possibilita o entendimento dos nós 

01, 03, 06 e 07 (in-degree=0) em relação à avaliação dos demais e desempenharem 

os papéis periféricos da rede. 

 Curiosamente o nó 06, novamente recebeu o menor in-degree. Este nó exerce 

função de chefia na rede, mas não é considerado pela equipe por possuir 

conhecimentos críticos, apesar de ter Doutorado. 

 Através da classificação de Bonacich, o nó 02 apresenta o valor mais elevado em 

relação aos demais (=10%), o que indica seu poder, prestígio e influência na rede, 

apesar de não possuir cargo de chefia e estar lotada há menos de três anos na 

Seção. 

 

4.2.2.11 Análise das redes de amizade: Seção SEBEN 

 
A partir dos resultados das interações entre os atores da Rede de 

amizade/SEBEN lançados no Ucinet (tabela 27), das métricas de Centralidade 
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(tabela 28) e do grafo das relações desta rede visualizado pelo NetDraw na figura 

17, podemos fazer as seguintes análises: 

 

Tabela 27 – Interações dos atores da Rede de amizade/SEBEN 

Rede de informação 

Ator Interações 

SEBEN01 02,03 

SEBEN02 01,03 

SEBEN03 01,02 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Figura 17 – Rede de amizade/SEBEN 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Tabela 28 – Centralidade dos nós da Rede de amizade/SEBEN 

Nós da rede Out-degree In-degree Total 

SEBEN01 2 2 4 

SEBEN02 2 2 4 

SEBEN03 2 2 4 
Fonte: Elaborado pela autora 
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 Essa rede de amizade possui uma altíssima Densidade de conexão total (=100%), 

ou seja, de todas as conexões possíveis (=6), todas estão presentes nessa rede, o 

que evidencia uma forte disponibilidade coesão entre os nós e em compartilhar o 

conhecimento pelo critério de amizade. 

 Os nós 01, 02 e 03 apresentam os mesmos in-degree (=3) e desempenham 

igualmente os papéis de conectores centrais e corretores de informações da rede. 

Todos os nós desta rede se ligam, o que é visualizado pela bi-direcionalidade dos 

fluxos. 

 Os graus de intermediação (Betweenness) e de proximidade (Closeness) também 

são iguais para estes 3 nós, o que expressa a possibilidade que todos os nós têm 

para intermediar as comunicações entre eles mesmos. 

 

 

4.2.2.12 Análise das redes de informação: Seção SEBEN 

A partir dos resultados das interações entre os atores da Rede de 

informação/SEBEN lançados no Ucinet (tabela 29), das métricas de Centralidade 

(tabela 30) e do grafo das relações desta rede visualizado pelo NetDraw na figura 

18, podemos fazer as seguintes análises: 

 

Tabela 29 - Interações dos atores da Rede de informação/SEBEN 

Rede de informação 

Ator Interações 

SEBEN01 02,03 

SEBEN02 01,03 

SEBEN03 01,02 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Figura 18 - Rede de informação/SEBEN 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Tabela 30 - Centralidade dos nós da Rede de informação/SEBEN 

Nós da rede Out-degree In-degree Total 

SEBEN01 2 2 4 

SEBEN02 2 2 4 

SEBEN03 2 2 4 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Essa rede de informação possui uma altíssima Densidade de conexão total 

(=100%), ou seja, de todas as conexões possíveis (=6), todas estão presentes. 

 Os nós 01, 02 e 03 apresentaram in-degree iguais (=2). Os três atores 

desempenham igualmente os papéis centrais na Rede de informação.  

 Os 3 nós demonstraram 100% de bi-direcionalidade nos fluxos de informação, ou 

seja, há um reconhecimento mútuo de que os três servidores possuem 

conhecimento críticos para esta Seção. Os resultados se confirmam através da 

classificação de Bonacich (=2), os três nós têm igualmente poder, prestígio e 

influência na rede. 
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 Cabe informar que esses três nós encontram-se na faixa etária acima dos 55 

anos, inclusive 2 nós já estão em Abono permanência e um nó já poderá se 

aposentar dentro de 5 anos, o que representa uma urgência na Gestão do 

Conhecimento destes servidores. 

 

4.2.2.13 Análise das redes de amizade: Seção SEDEC 

A partir dos resultados das interações entre os atores da Rede de 

amizade/SEDEC lançados no Ucinet (tabela 31), das métricas de Centralidade 

(tabela 32) e do grafo das relações desta rede visualizado pelo NetDraw na figura 

19, podemos fazer as seguintes análises: 

Tabela 31 - Interações dos atores da Rede de amizade/SEDEC 

Rede de amizade 

Ator Interações 

SEDEC01 Férias 

SEDEC02 Saiu da PROGESP 

SEDEC03 01,02,04,05,06 

SEDEC04 01,02,03,05,06 

SEDEC05 01,02,03,04,06 

SEDEC06 01,02,03,04,05 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
 

Figura 19 - Rede de amizade/SEDEC 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Tabela 32 - Centralidade dos nós da Rede de amizade/SEDEC 

Nós da rede Out-degree In-degree Total 

SEDEC01 0 4 4 

SEDEC02 0 0 0 

SEDEC03 5 3 8 

SEDEC04 5 3 8 

SEDEC05 5 3 8 

SEDEC06 5 3 8 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Durante a pesquisa o nó 02, que exercia função de chefia saiu da PROGESP e 

não foi incluído na amostra. Já o nó 01 encontrava-se em Férias, porém foi avaliado 

pelos demais nós da rede. 

 Esta rede apresenta uma faixa etária baixa. Todos seus membros têm idade 

abaixo de 40 anos, estão lotados há menos de 3 anos na Seção e na faixa de mais 

de 20 anos para se aposentarem. 

 Essa rede de amizade possui uma boa Densidade de conexão total (66%), ou 

seja, de todas as conexões possíveis na rede (=30), 20 delas estão presentes, o que 

demonstra uma forte coesão nas relações.  

 Esta rede apresenta uma forte relação bi-direcional (100%) entre seus 5 nós, o 

que demonstra uma forte coesão nos fluxos de amizade. Todos desempenham em 

igualdade papéis Centrais e Corretores de Informação, ressaltando-se o nó 01, que 

está lotado há menos de um ano na Seção.  

 Sendo assim, todos os nós possuem o mesmo in-degree, o que evidencia que 

todos compartilhariam seus conhecimentos entre eles. 

 Todos os nós apresentam o mesmo grau de intermediação (Betweenness) e 

proximidade (Closeness), o que expressa o controle de comunicação e a 

possibilidade que esses nós têm para intermediar as comunicações entre eles. A 

evidência também permite destacar que os cinco nós apresentam os mesmos in-

degree (=3) e desempenham igualmente os papéis de conectores centrais e 

corretores de informações da rede.  
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4.2.2.14 Análise das redes de informação: Seção SEDEC 

A partir dos resultados das interações entre os atores da Rede de 

informação/SEDEC lançados no Ucinet (tabela 33), das métricas de Centralidade 

(tabela 34) e do grafo das relações desta rede visualizado pelo NetDraw na figura 

20, podemos fazer as seguintes análises: 

 

Tabela 33 - Interações dos atores da Rede de informação/SEDEC 

Rede de informação 

Ator Interações 

SEDEC01 Férias 

SEDEC02 Saiu da PROGESP 

SEDEC03 02,05 

SEDEC04 02,05 

SEDEC05 02,04,06 

SEDEC06 02,05 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

 

Figura 20 - Rede de informação/SEDEC 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 



108 

Tabela 34 - Centralidade dos nós da Rede de informação/SEDEC 

Nós da rede Out-degree In-degree Total 

SEDEC01 0 0 0 

SEDEC02 0 0 0 

SEDEC03 2 0 2 

SEDEC04 2 1 3 

SEDEC05 3 3 6 

SEDEC06 2 1 3 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Essa rede de informação possui uma baixa Densidade de conexão total (=30%). 

De todas as conexões possíveis na rede (=30), apenas 9 delas estão presentes.  

 O nó 05 recebeu o maior in-degreee (=3). Apesar de ser considerado pelos 

demais como referência de conhecimento, com relação à Gestão do Conhecimento, 

é importante atentar-se que este nó está lotado há menos de três anos na Seção e 

não exerce cargo de chefia. Este nó exerce o papel de Corretor de informações, 

facilitando a comunicação entre os demais nós da rede. Este nó destaca-se 

novamente na classificação de Bonacich, o que indica poder, prestígio e influência 

deste nó sobre os demais da rede. 

 Os nós 01 e 03 (in-degree=0) desempenham os papéis periféricos na Rede de 

informação.  

 

4.2.2.15 Análise das redes de amizade: Seção SQV 

A partir dos resultados das interações entre os atores da Rede de 

amizade/SQV lançados no Ucinet (tabela 35), das métricas de Centralidade (tabela 

36) e do grafo das relações desta rede visualizado pelo NetDraw na figura 21, 

podemos fazer as seguintes análises: 

Tabela 35 - Interações dos atores da Rede de amizade/SQV 

Rede de amizade 

Ator Interações 

SQV01 02,06,07 

SQV02 01,04,05,06 

SQV03 01,06 

SQV04 Férias 

SQV05 01,02,04 

SQV06 01,02,03,04,05,07 

SQV07 01,02,03,04,05,06 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Tabela 36 - Centralidade dos nós da Rede de amizade/SQV 

Nós da rede Out-degree In-degree Total 

SQV01 3 5 8 

SQV02 4 4 8 

SQV03 2 2 4 

SQV04 0 4 4 

SQV05 3 3 6 

SQV06 6 4 10 

SQV07 6 2 8 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Essa rede de amizade possui uma Densidade de conexão total de 57%, ou seja, 

de todas as conexões possíveis na rede (42), 24 delas estão presentes. 

 Durante a pesquisa o nó 04 encontrava-se em férias, porém foi avaliado pelos 

demais nós da rede. 

Figura 21 - Rede de amizade/SQV 
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 Esta Seção apresenta uma faixa etária baixa de seus servidores. 70% tem menos 

de 40 anos e trabalham há pouco tempo na Instituição (4 servidores estão há menos 

de 3 anos). 

 O nó 01 apresentou o maior in-degree (=5). Com esses nós, outros mencionam 

que compartilhariam seus conhecimentos. Este nó é o conector central da rede. 

 O nó 03 e 07 apresentaram os menores in-degree (=2). São os nós periféricos da 

rede, entretanto o nó 07 apresentou o maior (out-degree=6), destacando-se na 

análise por compartilhar seu conhecimento com o maior número de atores, porém 

esta relação não bi-direcional, já que os demais nós não reconhecem esta relação 

de amizade.  

 Cabe informar que o nó 07 realiza atividades externas à sua Seção, o que faz 

com que se isole da equipe, prejudicando os relacionamentos, a comunicação e o 

compartilhamento do conhecimento. 

 O nó 06 é o que tem maior capacidade de articulação na rede, uma vez que 

possui o maior somatório out-degree e in-degree (=10). Este nó é o corretor de 

informações e também apresenta o maior grau de intermediação 

(Betweenness=6,33), o que expressa o controle de comunicação e a possibilidade 

que este nó tem para intermediar as comunicações entre pares de nós. 

 Os nós 06 e 07 apresentam os maiores graus de proximidade (Closeness=1,00), 

o que evidencia a alta capacidade destes nós se ligarem a todos os demais atores 

da rede, já o nó 04 apresentou o menor índice (=0,25).  

 Percebe-se nesta rede que os fluxos de amizade não são bi-direcionais entre os 

nós, o que pode ser compreendido em razão de “panelinhas” decorrentes de 2 

cargos distintos nesta Seção sem atribuições afins, o que pode estar interferindo nos 

grafos apresentados, já que as relações só são bi-direcionais apenas entre os nós 

do cargo similar. 

 

4.2.2.16 Análise das redes de informação: Seção SQV 

A partir dos resultados das interações entre os atores da Rede de 

informação/SQV lançados no Ucinet (tabela 37), das métricas de Centralidade 

(tabela 38) e do grafo das relações desta rede visualizado pelo NetDraw na figura 

22, podemos fazer as seguintes análises: 
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Tabela 37 - Interações dos atores da Rede de informação/SQV 

Rede de informação 

Ator Interações 

SQV01 06 

SQV02 01,06 

SQV03 01,06 

SQV04 Férias 

SQV05 01,06 

SQV06 01 

SQV07 01,06 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Figura 22 - Rede de informação/SQV 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Tabela 38 - Centralidade dos nós da Rede de informação/SQV 

Nós da rede Out-degree In-degree Total 

SQV01 1 5 6 

SQV02 2 0 2 

SQV03 2 0 2 

SQV04 0 0 0 

SQV05 2 0 2 

SQV06 1 5 6 

SQV07 2 0 2 
                                           Fonte: Elaborado pela autora 
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 Essa rede de informação possui uma baixíssima Densidade de conexão total de 

24%, ou seja, de todas as conexões possíveis na rede (=42), somente 10 delas 

estão presentes.  

 Os nós 01 e 06 apresentaram os maiores in-degree (=5). Esses nós 

desempenham os papéis centrais na Rede de informação e são referências de 

conhecimento crítico, possivelmente porque o nó 01 está há 33 anos na Instituição e 

o nó 06, exerce função de chefia. Através da classificação de Bonacich, os nós 01 e 

06 apresentaram os valores mais elevados em relação aos demais (=5%), o que 

indica seu poder, prestígio e influência na rede. 

 Curiosamente todos os demais nós apresentaram in-degree (=0). Estes 

desempenham os papéis periféricos. Todos estes nós, com exceção do 07, estão 

lotados há menos de 3 anos na Seção. 

 O nó 04 é o que tem menor capacidade de articulação da rede, uma vez que 

possui o menor somatório de in-degree e out-degree (=0). 

 Destaca-se como análise que os nós 01 e 07 já encontram-se em Abono 

Permanência e precisam com urgência ter seus conhecimentos críticos gerenciados. 

 

Após a análise das Redes de Amizade e Informação de cada uma das 8 

Seções da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, será demonstrado no Quadro 13 

uma síntese com os nós em destaque nas métricas: Centrality (In-degree, Out-

degree), Density, Closeness, Betwenness, Bonacich, como também os nós 

identificados que exercem os papéis de: Hubs, Information brokers e Peripheral 

people. 

 

Quadro 13 – Síntese das Redes de Amizade e Informação das 8 Seções mapeadas 

Seção Rede de Amizade Rede de Informação 

 

 

 

1.GAB 

In-degree: 01, 02, 03 e 05 In-degree: 01, 02 e 03 

Out-degree: 03 e 07 Out-degree: 01, 02 e 03 

Density: 52% Density: 31% 

Closeness: 03 e 07 Bonacich: 01, 02 e 03 

Betwenness: 03 Hubs: 01, 02 e 03 

Hubs: 01, 02, 03 e 05 Information broker: 03 

Information brokers: 03 e 07 Peripheral people: 04 e 07 

Peripheral people: 04 e 07  

   

 

 

In-degree: 01, 02, 03 e 04 In-degree: 01 e 02 

Out-degree: 01, 02, 03 e 04 Out-degree: 03 e 04 
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2.GEPLAG 

Density: 100% Density: 50% 

Closeness: 01, 02, 03 e 04 Bonacich: 01 e 02 

Betwenness: 01, 02, 03 e 04 Hubs: 01 e 02 

Hubs: 01, 02, 03 e 04 Information brokers: 03 e 04 

Information brokers: 01, 02, 03 e 04 Peripheral people: 01 e 02 

Peripheral people: ---  

   

 

 

 

 

3.SEAF 

In-degree: 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08 e 10 In-degree: 01, 03, 05 e 08 

Out-degree: 10 Out-degree: 02, 04, 06, 07, 09 e 10 

Density: 72% Density: 40% 

Closeness: 10 Bonacich: 03 

Betwenness: 10 Hubs: 01, 03, 05 e 08 

Hubs: 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08 e 10 Information brokers: 01, 03, 05 e 08 

Information brokers: 10 Peripheral people: 02, 04, 06, 07 e 10 

Peripheral people: 04  

   

 

 

 

 

 

 

4.SEPAG 

In-degree: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 

09, 10 e 12 

In-degree: 03, 05, 08, 11 e 12 

Out-degree: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 

09, 10 e 12 

Out-degree: 01, 02, 04, 06, 07, 09 e 10 

Density: 100% Density: 46% 

Closeness: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 

09, 10 e 12 

Bonacich: 03 

Betwenness: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 

08, 09, 10 e 12 

Hubs: 03, 05, 08, 11 e 12 

Hubs: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 

10 e 12 

Information brokers: 03, 05, 08 e 12 

Information brokers: 01, 02, 03, 04, 05, 

06, 07, 08, 09, 10 e 12 

Peripheral people: 01, 02, 04, 06, 07, 09 e 

10 

Peripheral people:  ---  

   

 

 

 

 

5.SASS 

In-degree: 01, 02, 03, 07 e 09 In-degree: 02 e 09 

Out-degree: 06 Out-degree: 01, 03, 04, 05, 06, 07 e 08 

Density: 47% Density: 22% 

Closeness: 01, 02, 03, 07 e 09 Bonacich: 02 

Betwenness: 01, 02, 03, 07 e 09 Hubs: 02 e 09 

Hubs: 01, 02, 03, 07 e 09 Information brokers: 02 e 09 

Information brokers: 01, 02, 03, 07 e 09 Peripheral people: 01,03, 06 e 07 

Peripheral people: 06  

   

 

 

 

6.SEBEN 

In-degree: 01, 02 e 03 In-degree: 01, 02 e 03 

Out-degree: 01, 02 e 03 Out-degree: 01, 02 e 03 

Density: 100% Density: 100% 

Closeness: 01, 02 e 03 Bonacich: 01, 02 e 03 

Betwenness: 01, 02 e 03 Hubs: 01, 02 e 03 

Hubs: 01, 02 e 03 Information brokers: 01, 02 e 03 

Information brokers: 01, 02 e 03 Peripheral people: 01, 02 e 03 

Peripheral people: ---  

   

 

 

In-degree: 01 In-degree: 05 

Out-degree: 03, 04, 05 e 06 Out-degree: 05 
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7.SEDEC 

Density: 66% Density: 30% 

Closeness: 01, 02, 03, 04, 05 e 06 Bonacich: 05 

Betwenness: 01, 02, 03, 04, 05 e 06 Hub: 05 

Hub: 01 Information brokers: 05 

Information brokers: 03, 04, 05 e 06 Peripheral people: 01 e 03 

Peripheral people: 02  

   

 

 

 

 

8.SQV 

In-degree: 01 In-degree: 01 e 06 

Out-degree: 06 e 07 Out-degree:02, 03, 05 e 07 

Density: 57% Density: 24% 

Closeness: 06 Bonacich: 01 e 06 

Betwenness: 06 Hub: 01 e 06 

Hub: 01 Information brokers: 01 e 06 

Information brokers: 06 Peripheral people: 02, 03, 04, 05 e 07 

Peripheral people: 03 e 07  

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 

 

 

4.3 SUGESTÕES PARA MELHORIA DA GC ATRAVÉS DA ARS 

A partir dos resultados analisados serão apresentadas sugestões de ações 

para reter e compartilhar o conhecimento mapeado, através dos nós identificados 

com maior conhecimento crítico e também os nós identificados com maior 

distanciamento nas redes. 

Nas redes de amizade foram identificados os servidores com quem os 

demais nós não têm interesse em compartilhar o conhecimento. No tocante a 

variáveis que configuram barreiras ao compartilhamento advindas da própria 

organização, incluem-se as relacionadas à estrutura, aos processos operacionais, à 

cultura e ao clima organizacional (TERRA, 2000).  

Como contraponto a este problema, caberia ser realizada uma Pesquisa de 

clima organizacional junto à equipe para que se possa compreender os fatores que 

prejudicam e favorecem a melhoria destas relações. 

As pesquisas que envolvem o tema Clima Organizacional destinam-se a 

identificar quais são os fatores que afetam positiva ou negativamente a motivação 

das pessoas que integram uma organização, sendo considerado o “meio ambiente 

psicológico” (GOMES, 2002). O diagnóstico do clima pode trazer uma contribuição 

valiosa para os gestores acerca da percepção dos servidores. 
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Outro ponto importante é que os servidores visualizados em papeis periféricos 

precisam receber a atenção dos gestores para que sejam mais envolvidos em suas 

atribuições, sejam mais encorajados a participar e contribuir com ideias e se integrar 

em mais às equipes. Nesse sentido, as ferramentas de apoio à transferência do 

conhecimento (BATISTA et al., 2005) já apresentadas na revisão da literatura, 

podem facilitar a integração entre os nós e utilizar os servidores mais antigos e 

experientes das Seções para compartilhar seus conhecimentos e experiências, 

designando-os para a função de mentoring dos nós periféricos. 

Não menos relevante, estão os servidores identificados com conhecimentos 

críticos. Eles precisam receber um olhar diferenciado para serem mantidos nas 

equipes. Estes servidores podem receber prioridade nos investimentos em 

capacitação e seus conhecimentos serem armazenados através das várias 

ferramentas apresentadas (fóruns, comunidades de prática, narrativas, melhores 

práticas, lições aprendidas, entre outros) o que preveniria a perda de conhecimentos 

com a saída espontânea ou não desses servidores.  

Dentro dos processos sucessórios, estes servidores podem receber 

prioritariamente a indicação para cargos de chefia, considerando também suas 

Avaliações de Desempenho. Conforme explicitado por Batista (2012), esse 

reconhecimento pode se tornar um fator motivador, como também aumentar as 

chances de vínculo com a Instituição através do fortalecimento do sentimento de 

pertencimento. 

Um fator que se evidenciou na pesquisa e que corrobora com Frank e 

Echevest (2011), refere-se às questões de reconhecimento, status ou poder, 

relacionadas a servidores que não compartilham seus conhecimentos. 

Neste caso, uma mudança cultural desejável seria a inclusão na Avaliação 

de Desempenho de um critério que avaliasse o “Conhecimento compartilhado com a 

equipe”. A pontuação desse critério poderia ser considerada também para 

concessões de Remoções, pedidos de Redistribuição e participação em 

Congressos, o que ajudaria no comprometimento do servidor com a cultura de 

compartilhamento conhecimento.   

O Colégio Pedro II em seu Código de Ética já prevê o incentivo à cultura de 

disseminação do conhecimento quando obriga sua Comissão de Ética a atuar 

orientando e aconselhando sobre a transgressões éticas profissionais, o que inclui 
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os servidores cuja conduta dificulta o acesso às informações ou serviços a quem de 

direito (inciso XVI, Cap. II). 

A Política de Desenvolvimento e Educação Corporativa da Instituição 

contempla vários artigos que prevêem a obrigatoriedade do compartilhamento dos 

conhecimentos adquiridos pelo servidor através de capacitação custeada pela 

Instituição.  

Em seu art. 3º, inciso VI, a Política preconiza não apenas a importância do 

desenvolvimento acadêmico-profissional dos seus servidores, mas também o 

fortalecimento da produção do conhecimento através do “incentivo à formação de 

agentes de desenvolvimento que atuem como multiplicadores do conhecimento 

dentro da instituição”. 

Através do pagamento de Encargos de Cursos e Concursos é possível a 

remuneração desses servidores multiplicadores, como também atuar no 

reconhecimento pelos conhecimentos compartilhados com a equipe através de 

cursos que eles ministrariam.  

O art. 25, inciso II da Política de Capacitação ainda estabelece que o 

servidor deverá “disseminar os conhecimentos adquiridos no âmbito do CPII, ou 

colaborar na melhoria de processos quando solicitado pelas autoridades” e por fim, o 

art. 26, inciso III cita que “a PROGESP deverá propiciar a aplicação dos 

conhecimentos e habilidades adquiridos pelo servidor, após seu retorno das ações 

de capacitação”. 

Dessa forma, a Política de Capacitação é um excelente instrumento para 

fomentar a cultura do conhecimento.  

Os gestores podem realizar esforços para divulgação dessa Política, que 

não é tão bem conhecida entre os servidores, dando ênfase no que tange o 

compartilhamento. 

Influenciada pelos resultados da pesquisa, outra sugestão que pode ser 

interessante é a inclusão na Política de um artigo que conste que os servidores que 

participarem de capacitações devem assinar um Termo se comprometendo ao 

retornarem dos cursos, divulgarem para os demais membros da equipe técnica o 

conteúdo adquirido. Além disso, também se sugere criar um arquivo em forma de 

texto ou vídeo para que esse conhecimento fique armazenado em um repositório na 

rede onde todos tenham oportunidade de acessá-lo. 
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Adicionalmente, a integração dos novos servidores empossados também é 

um excelente momento para reforçar a importância do compartilhamento do 

conhecimento. Entre os temas que já abrangem a Ambientação, no que tange ao 

módulo Ética, a sugestão é incluir na apresentação os deveres previstos na Política 

de Capacitação, já elencados anteriormente, como também as penalidades previstas 

no Código de Ética dos servidores, a atuação da Comissão, suas atribuições e 

penalidades. Ainda na Ambientação, poderia ser incluído um módulo sobre Gestão 

do Conhecimento, onde fossem contemplados os diversos conceitos abordados 

nessa dissertação.  

As sugestões sobre Avaliação de Desempenho, Comissão de Ética, Política 

de Desenvolvimento e Educação Corporativa, Pagamento de Encargo de Cursos e 

Concursos e Ambientação foram trazidas através da percepção da autora por sua 

vivência no ambiente organizacional deste estudo, não tendo sido levantadas 

através do referencial teórico.  

Para concluir, tomando o que foi levantado, sugerem-se investimentos em 

Tecnologia da Informação. Uma das grandes dificuldades percebidas para a 

melhoria da GC na PROGESP é a ausência de um Analista de TI, o qual é 

imprescindível para a aplicação das ferramentas mais simples de GC. Nesse 

sentido, por falta de perspectivas deste servidor através de concurso, é possível que 

o mesmo trabalho possa ser desenvolvido através da contratação de estagiários de 

nível superior nesta área, que certamente com a orientação adequada, conseguiriam 

desenvolver as ferramentas abaixo: 

 Criação de “Páginas Amarelas” a partir do mapeamento das competências dos 

servidores lotados na PROGESP e disponibilização para todas as Chefias, o que 

possibilitaria a visualização e aproveitamento dos servidores para capacitações 

internas, como também contribuiria para a racionalização e efetividade de 

investimentos em capacitação e desenvolvimento, sem necessidade de toda a 

burocracia e altas despesas com contratações de empresas externas de 

treinamento; 

 Disponibilização em rede das principais “Rotinas” de cada Seção e 

 Disponibilização em rede de “Comunidades de práticas” para divulgação das 

experiências acumuladas em projetos. 
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS ACADÊMICOS 

A partir da apresentação e discussão dos conceitos fundamentais, observa-

se que a fundamentação teórica que embasa o estudo sobre ARS está diretamente 

ligada com a GC.  

Comprovar a oportunidade de utilização dos resultados mapeados pela ARS 

através da proposta de práticas iniciais visando a melhoria da GC foi um dos 

objetivos específicos desta pesquisa. 

Baseado nisso, a metodologia da pesquisa contribuiu para o alcance dos 

demais objetivos. O uso do software para ARS Ucinet 6.483 executou o 

mapeamento de todas as redes sociais de amizade e informação dentro de cada 

uma das 8 Seções da PROGESP e o Netdraw 2.160 permitiu a visualização e 

melhor compreensão de como ocorrem esses fluxos dentro de todas as Seções da 

PROGESP, o que possibilitou a identificação dos atores que desempenham os 

papéis centrais, de corretores de informação e periféricos. 

Embora tenha-se conseguido 88% de retorno dos questionários, todos os 

objetivos propostos na pesquisa foram alcançados ao fim da análise dos resultados.  

Os resultados analisados a partir da pesquisa proposta, trouxeram de forma 

clara e organizada, através dos dados sócio-demográficos, informações que 

auxiliarão os gestores para entendimentos da maturidade da sua força de trabalho.  

Os dados levantados por Seção permitiram concluir que a força de trabalho 

concentra-se entre os 20 e 39 anos, o que equivale a 58% e 67% dos servidores 

possuem especialização e mestrado, o que demonstra uma alta qualificação. Essa 

força de trabalho que predomina na PROGESP é a que mais se enquadra na 

rotatividade pelas Exonerações durante ainda o período do estágio probatório, o que 

se confirma pelos resultados onde 58% encontra-se na faixa de tempo de 1 a 5 anos 

na Instituição. 

As análises alertaram para a urgência em ações para a retenção e 

disseminação dos conhecimentos críticos dos servidores, já que a rotatividade 

também é eminente nos dados sobre aposentadoria, 12% já estão na faixa de 1 a 5 

anos para se aposentar e 20% já se encontram em Abono Permanência, podendo 

se desligar da Instituição a qualquer momento. 

A análise de redes sociais demonstrou-se uma metodologia estratégica, 

capaz de auxiliar no entendimento e controle do processo de criação, troca e 
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disseminação do conhecimento nas redes informais, além de identificar atores 

fundamentais nas Seções através do estudo dos fluxos e conexões estabelecidas 

nas Seções. 

A partir dos resultados analisados pela metodologia ARS foram propostas 

sugestões fundamentadas na revisão da literatura visando melhorias para 

potencializar a criação, retenção e disseminação do conhecimento na PROGESP e 

os problemas trazidos pela rotatividade de servidores. 

O questionário aplicado não incluiu perguntas abertas, o que limitou a 

compreensão e identificação nos resultados das redes de amizade: quais são os 

motivos que determinam por que alguns nós não têm interesse em repassar seus 

conhecimentos para outros, como também a identificação de possíveis fatores para 

poucos servidores possuírem conhecimentos críticos. 

Estas lacunas podem ser preenchidas por novos estudos que busquem o 

entendimento das motivações das baixas interações entre alguns nós nas redes. 

Como sugestão para trabalhos acadêmicos futuros, podem ser 

desenvolvidas pesquisas para a Análise das relações a nós externos de outras 

redes (Seções da PROGESP) e para se diagnosticar na PROGESP os facilitadores 

e barreiras para a implementação da GC, a aplicabilidade de ferramentas para 

retenção do conhecimento no planejamento sucessório e trabalhos com enfoque em 

propostas para a implementação de uma Política de Gestão do Conhecimento. 

No entanto, para que os resultados gerados pela ARS sejam úteis à Pró-

Reitoria de Gestão de Pessoas, é necessário um trabalho conjunto de cultura, 

liderança e ferramentas de TI orientados para a geração, codificação, 

armazenamento e transferência do conhecimento tácito em explícito de seus 

servidores. 
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ANEXO A - CARTA PARA OBTENÇÃO DO TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE 

E ESCLARECIDO 

 
 

 
Caro(a) Senhor(a) 

Eu, Renata Barros do Nascimento, administradora, portadora do CPF 
029.181.117-59, RG 2054689 CRA, mestranda do Programa de Mestrado 
Profissional em Sistemas de Gestão da Universidade Federal Fluminense (UFF), 
desenvolverei a pesquisa “Análise de Redes Sociais (ARS) como ferramenta 
para a melhoria da Gestão do Conhecimento. Estudo de caso em uma 
Instituição federal de ensino”.   

O projeto será realizado nas seções da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 
(PROGESP), onde será estudada a aplicabilidade da técnica ARS dentro da 
problemática da Gestão do Conhecimento, verificando seu valor para o 
entendimento do fluxo de conhecimentos dentro das redes informais, com 
aquiescência da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, 
conforme processo nº: 23040.006027/2015-20. 

A pesquisadora utilizará como instrumento de pesquisa o Questionário. Sua 
participação nesta pesquisa é voluntária e muito importante.  

Informo que o Sr(a) terá garantido o acesso, em qualquer etapa do estudo, a 
quaisquer esclarecimentos sobre eventuais dúvidas. Se tiver alguma consideração a 
fazer, por favor, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Pró-
Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, situado no Campo de 
São Cristóvão, 177, Cristóvão - Diretoria de Pesquisa (21) 3891-0041 e comunique-
se com o Prof. Dr. Jorge Fernando Silva de Araujo.  

Também é garantida sua liberdade para retirada do consentimento a qualquer 
momento, bem como deixar de participar deste estudo. 

Garanto que as informações obtidas serão analisadas em conjunto com 
outras pessoas, não sendo divulgada a identificação de nenhum dos participantes. 

O Sr(a) tem o direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais 
das pesquisas e caso seja solicitado, darei todas as informações que forem 
solicitadas. 

Não existirão despesas ou compensações pessoais para o participante em 
qualquer fase do estudo, nem compensação financeira relacionada à sua 
participação.  

Eu me comprometo a utilizar os dados coletados somente para pesquisa e os 
resultados serão veiculados através de artigos científicos em revistas especializadas 
e/ou em encontros científicos e congressos, sem nunca tornar possível a sua 
identificação. 
 Anexo está o consentimento livre e esclarecido para ser assinado caso não 
tenha ficado qualquer dúvida. 
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ANEXO B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Acredito ter sido suficiente informado a respeito do estudo “Análise de 
Redes Sociais (ARS) como ferramenta para a melhoria da Gestão do 
Conhecimento. Estudo de caso em uma Instituição federal de ensino”.   

Ficaram claros para mim quais são os propósitos deste estudo, os 
procedimentos que serão realizados, as garantias de confidencialidade e de 
esclarecimentos permanentes. 

Também ficou claro que minha participação é isenta de despesas e que 

tenho garantia do acesso aos resultados e de esclarecer minhas dúvidas a qualquer 

tempo. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu 

consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidade ou 

prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido. 

 

 

______________________________________    Data_______/______/______ 

Assinatura do informante 

Nome: _____________________________________________________________ 

Endereço: _________________________________________________________ 

RG: _________________ 

Fone: (    ) ____________ 

 

 

_____________________________________ __         Data _______/______/______ 

Assinatura do(a) pesquisador(a) 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO PARA ANÁLISE DAS REDES SOCIAIS 

 

QUESTIONÁRIO PARA ANÁLISE DAS REDES SOCIAIS DA PROGESP 

Seção:    

Cargo:                                                                 Ocupa função de chefia?   (     ) SIM     (     ) NÃO 

Tempo de serviço em anos na Instituição: (     ) 

Tempo de serviço em anos na Seção: (     ) 

Tempo em anos para se aposentar: (     )  ou (     ) Já recebo Abono Permanência        

Idade:                           Sexo: (     ) F     (     ) M                   

Nível de escolaridade: 

 
Informações para preenchimento do Questionário 

Antes de responder às questões, é importante o entendimento conceitual de cada 
uma das redes que serão mapeadas nesta pesquisa. Para facilitar a compreensão das 
questões, cada rede será resumida abaixo: 

Rede de Amizade: nesta rede você avaliará quais servidores você possui relações de 
amizade. São as pessoas com quem vocês se relaciona fora do ambiente de trabalho, a quem 
você recorre quando precisa de apoio pessoal, quando seu trabalho não está indo bem ou um 
projeto está fracassando ou simplesmente precisa aumentar sua motivação. O foco desta 
primeira questão está naqueles servidores que se por qualquer motivo você deixasse sua 
Seção ou a Instituição, você repassaria seu conhecimento ou experiência, considerando esse 
critério de amizade. 

Rede de Informação: nesta rede você avaliará quais servidores você recorre como 
fonte de informações relevantes sobre o que ocorre na PROGESP (projetos, legislação, 
rotinas, ações em andamento). O foco desta última questão está naqueles servidores que você 
considera possuírem conhecimentos organizacionais críticos e que a saída da Instituição 
temporária (férias, licença, remoção) ou definitiva (óbito ou exoneração) causaria grande perda 
de conhecimento e impactaria na performance da sua Seção e da sua Pró-Reitoria. 

 

Após esses esclarecimentos, pedimos que você responda as duas questões sobre 
suas redes de amizade e informação, avaliando cada servidor de sua Seção e atribuindo O 
(não) ou 1 (sim) de acordo como você avalia o nível dessas relações. 

Lembramos que para sua tranquilidade, os participantes desta pesquisa não serão 
identificados no diagnóstico das redes sociais. Para manter o anonimato, cada servidor 
receberá um código por Seção da PROGESP. Segue em anexo a tabela com a descrição de 
cada servidor por Seção para sua identificação. Esta tabela não fará parte da dissertação. 

 
Questão 1:  Rede de Amizade - Qual (is) servidor (es) em sua rede você por manter 

um maior grau de aproximação por amizade, se por qualquer motivo você deixasse sua Seção 
ou a Instituição você repassaria seu conhecimento ou experiência, considerando esta rede 
informal? 

 
Questão 2:  Rede de Informação -  Qual (is) servidor (es) em sua rede você 

considera que possui conhecimentos, expertise e competências de grande relevância e que a 
saída da Seção/Instituição, temporária (férias, licença, remoção) ou definitiva (óbito ou 
exoneração) causaria grande perda de conhecimento crítico e impactaria na continuidade da 
qualidade dos serviços prestados?  

Servidor                           Questão 1: 
Rede de Amizade 

Questão 2: 
Rede de Informação 

GAB01   

GAB02   

GAB03   

GAB04   


