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Para cada organização haverá uma forma diferenciada de conduzir a 
gestão do conhecimento, uma vez que deverá considerar a cultura da 
organização, as necessidades do negócio, o segmento no qual atua, a 
memória organizacional existente, a forma como gere as informações, 
entre outros aspectos. Cada organização deverá desenvolver uma 
estratégia de conhecimento própria. 
 

(KOROWAJCZUK; ALMEIDA, 2007, p. 2) 



RESUMO 
 

A área nuclear brasileira obteve grandes avanços nos últimos anos, trazendo vários 
benefícios para a sociedade, não apenas na produção de energia elétrica, mas 
também na Agricultura, Indústria e Medicina. Um dos problemas desta área, na 
atualidade, é a constatação do risco de perda do conhecimento nuclear. Embora 
exista dificuldade de se entender como o conhecimento é criado e utilizado, pode-se 
perceber que o seu compartilhamento e produção são influenciados por alguns 
fatores que propiciam condições favoráveis. Esta pesquisa concentrou sua atenção 
em identificar ações que possam contribuir para a produção e compartilhamento de 
conhecimentos e informações na Divisão de Radiofármacos do Instituto de 
Engenharia Nuclear da Comissão Nacional de Energia Nuclear (IEN/CNEN). A 
gestão do conhecimento foi escolhida como ferramenta para o estudo do problema 
apontado, por possuir metodologias que visam estimular o processo de produção e 
compartilhamento de conhecimentos e informações, em empresas privadas e 
também em instituições públicas, como é o caso do IEN/CNEN. A gestão do 
conhecimento é uma disciplina interdisciplinar relativamente nova, que mesmo não 
tendo nascido na Ciência da Informação, nela vem buscando sustentação teórica e 
legitimidade. Esta pesquisa conceitua, contextualiza historicamente e analisa a 
evolução e as tendências da gestão do conhecimento. Disserta sobre as 
particularidades e os aspectos em comum entre a gestão do conhecimento e a 
gestão da informação e identifica a existência de fatores que influenciam no 
compartilhamento de informação e conhecimento, tais como: redes sociais, 
comunidades de prática, ambientes facilitadores de colaboração, cultura 
organizacional, aprendizagem para formação de competências, e narrativas 
(storytelling). Ao rever a literatura e analisar os dados obtidos durante as entrevistas, 
algumas ações foram identificadas, sendo possível fazer algumas sugestões. 
Conclui-se que o estímulo institucional à colaboração e à troca de conhecimentos 
pode influenciar em resultados positivos em relação a um incremento na produção 
de novos conhecimentos. 
 
 
Palavras-chave: Gestão do conhecimento. Conhecimento Nuclear. Produção e 
compartilhamento de conhecimento. 

 



ABSTRACT 
 
 
The Brazilian nuclear area made great progress in recent years, bringing many 
benefits to society, not only in producing electric power, but also in agriculture, 
industry and medicine. One of the problems in this area, nowadays, is the risk losing 
nuclear knowledge. Although it is difficult to understand how knowledge is created 
and used, can be seen that the sharing and production are influenced by some 
factors that provide favorable conditions. This research focused its attention on 
identifying actions that contribute to the production and sharing of knowledge and 
information at the Divisão de Radiofármacos of Instituto de Engenharia Nuclear of 
Comissão Nacional de Energia Nuclear (IEN/CNEN). Knowledge management was 
chosen as a tool to study the problem identified, because it has methodologies aimed 
at stimulating the knowledge production process and knowledge and information 
sharing, both in private companies and public institutions, such as IEN/CNEN. 
Knowledge management is an interdisciplinary relatively new discipline, and although 
it had not been born in Information Science, there has been seeking theoretical 
support and legitimacy at this interdisciplinary science. This research conceptualizes, 
historically contextualizes and analyzes developments and trends in knowledge 
management. The study discourses on the peculiarities and aspects in common 
between the knowledge management and information management and identifies 
factors that influence the sharing of information and knowledge such as: social 
networks, communities of practice, collaborative spaces, organizational culture, 
organizational learning, and storytelling. In reviewing the literature and after data 
analysis of interviews, some actions have been identified, and it was possible to 
make some suggestions. It is concluded that institutional incentive for collaboration 
and knowledge sharing can influence positive results and increase the production of 
new knowledge. 
 
 
Keywords: Knowledge management. Nuclear Knowledge. Knowledge production 
and sharing. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A área nuclear brasileira obteve grandes avanços nos últimos anos, trazendo 

vários benefícios para a sociedade. Não apenas na produção de energia elétrica, 

mas também na Agricultura, Indústria e Medicina.  

Infelizmente, o fato que demarca o início da energia nuclear foi uma grande 

tragédia na Segunda Guerra Mundial. Este acontecimento ficou na memória da 

opinião pública, e muitos lembram da energia nuclear apenas vinculada à produção 

da bomba atômica. No entanto, tal tecnologia, se usada para fins pacíficos, favorece 

o desenvolvimento e promove a melhoria da qualidade de vida da população.  

Um dos problemas da área nuclear na atualidade é a constatação do risco de 

conhecimentos críticos nesta área desaparecerem, o que é mencionado em 

relatórios de organismos nacionais e internacionais e em congressos na área de 

gestão do conhecimento (GC), além de ser também comprovado por experiências 

significativas relatadas na literatura da área. 

O Relatório da Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA)1, organismo 

regulador da Organização das Nações Unidas (ONU), de 2006, sobre a Gestão de 

risco da perda do conhecimento nuclear nas organizações, apresenta alguns 

exemplos de situações que influenciam a indústria e mostram a necessidade de 

gerenciamento do conhecimento na área nuclear. Entre os objetivos do Relatório 

estão: alertar quanto à necessidade de gestão do conhecimento e sensibilizar 

quanto à perda potencial de conhecimentos e competências nucleares. E no Brasil, 

cujas pesquisas na área nuclear tem fins pacíficos, essa situação não é diferente. 

Esta pesquisa buscou contextualizar o problema do risco de perda de 

conhecimentos críticos na área nuclear e investigou, na literatura, subsídios para o 

estudo desta questão. A gestão do conhecimento foi escolhida como ferramenta 

para o estudo do problema apontado.  

Analisou-se a dinâmica dos processos de produção e compartilhamento de 

conhecimentos e informações no âmbito das atividades desenvolvidas pelos 

servidores da área de Produção de Radiofármacos do Instituto de Engenharia 

Nuclear, vinculado à Comissão Nacional de Energia Nuclear (IEN/CNEN), visando a 

análise de situações específicas para a compreensão da problemática. 

                                                
1 IAEA é a sigla em inglês da International Atomic Energy Agency. 
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Optou-se, portanto, pela realização de um estudo de caso, com o intuito de 

delimitar as ações de um determinado contexto, a partir da observação, análise e 

interpretação da realidade. A escolha desta estratégica se justifica pela questão que 

esta pesquisa se propõe a responder e porque acredita-se estar diante de um 

fenômeno social complexo. 

Esta pesquisa se classifica como exploratória, pois tem o propósito de definir 

o objeto de estudo, buscando conhecê-lo melhor e torná-lo mais explícito. E, para a 

construção do instrumento de pesquisa, decidiu-se pela metodologia qualitativa. Não 

houve, assim, preocupação com o número de entrevistados, mas com a capacidade 

da amostra revelar a complexidade das ações estudadas. 

A energia nuclear passou a ser conhecida pela sociedade no final da Segunda 

Guerra Mundial, após a utilização da bomba atômica pelos Estados Unidos, que 

resultou em milhares de vítimas. O acidente na usina nuclear de Chernobyl, na 

Ucrânia, em 1986, e a contaminação por radioatividade em Goiânia, no Brasil, em 

1987, ocasionaram a criação e o estabelecimento de normas, além da fiscalização 

na área. O Brasil tem como objetivo garantir o uso pacífico da energia nuclear, bem 

como a segurança dos trabalhadores e da população. 

No dia 11 de março de 2011, um terremoto de grande magnitude atingiu parte 

do Japão e o tremor ocasionou um maremoto. Milhares de pessoas foram vítimas 

desta tragédia. O maremoto também trouxe problemas ao sistema de refrigeração 

do reator da Central Nuclear de Fukushima. Até a conclusão desta dissertação, a 

situação na usina nuclear de Fukushima Daiichi continuava grave, mas, segundo a 

IAEA, há sinais de recuperação em algumas das funções, tais como a energia 

elétrica e os instrumentos. 

A IAEA permanece em contato contínuo com as autoridades japonesas e está 

acompanhando a situação. Além disso, há um programa de monitoração de 

amostras coletadas na superfície do mar na região próxima desta central nuclear. As 

notas emitidas diariamente pela IAEA podem ser acessadas no site da CNEN2.  

Cabe destacar que esta dissertação não discutiu a questão das usinas, ou seja, 

a utilização da energia nuclear para gerar energia elétrica. O campo empírico 

escolhido é a área de medicina nuclear, que é uma especialidade médica que utiliza 

radioisótopos com finalidade diagnóstica e terapêutica. 

                                                
2
  http://www.cnen.gov.br/ 
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Mesmo diante das consequências negativas, é fato que a tecnologia nuclear 

favoreceu o desenvolvimento mundial e trouxe uma série de benefícios para a 

sociedade como um todo. Certamente, pelo conhecimento dos aspectos negativos, é 

compreensível que ainda exista uma forte resistência em alguns setores em 

acompanhar o progresso da energia nuclear, que ocorre não apenas na produção de 

energia, mas também em diversos segmentos socialmente importantes, como 

Agricultura, Indústria, Ciências da Saúde e Ciências Ambientais.  

Os resultados da aplicação desta tecnologia – alguns não tão conhecidos pela 

sociedade – contribuem para a melhoria da qualidade de vida, e as pesquisas que 

sustentam essas aplicações são significativas para o avanço das ciências básicas, 

como nos exemplos que se seguem. 

Na Agricultura, a irradiação de produtos agrícolas permite a eliminação de 

bactérias, fungos e microorganismos sem interferência no sabor e valor nutritivo. 

Além disso, permite o armazenamento do alimento, em perfeitas condições, por um 

longo período de tempo. Ainda na Agricultura, o estudo do comportamento de 

insetos, através de traçadores radioativos, e a esterilização destes por radiação 

gama, possibilitam o controle de pragas agrícolas sem poluir o meio ambiente com 

produtos químicos (CARDOSO, 2008). 

Já na Medicina, o uso de radioisótopos e radiofármacos possibilita o 

diagnóstico precoce de doenças e a indicação para o melhor tratamento, 

proporcionando mais chances de cura para o paciente. E, quanto aos produtos 

farmacêuticos, a radiação pode ser utilizada para esterilização de materiais simples 

e cirúrgicos (CARDOSO, 2008). 

A geração de energia elétrica é talvez o setor mais conhecido da tecnologia 

nuclear, compondo uma parte significante da matriz energética de muitos países. 

Hoje, a geração de energia pelas usinas nucleares é considerada uma das vias 

ecologicamente menos impactante. Uma importante vantagem na produção de 

energia por via nuclear é o lançamento nulo de gases responsáveis pelo aumento do 

aquecimento global na atmosfera (CARDOSO, 2008). 

Numa outra perspectiva, o desenvolvimento da área nuclear está fortemente 

vinculado ao avanço das ciências básicas como Física, Química, Geociência e 

Ciências Ambientais. As pesquisas na área nuclear se justificam, nesse sentido, 

como um fator importante para o desenvolvimento científico e tecnológico. Isso 
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implica, como resultado, uma contribuição significativa para o progresso da ciência 

como um todo.  

Apesar da importância da energia nuclear, observa-se que existem problemas 

no processo de geração, transmissão e compartilhamento do conhecimento nuclear. 

A ameaça de regressão nessa área é evidenciada pela dificuldade de manutenção 

de práticas relativas a algumas áreas críticas.  

Várias reuniões nos últimos anos sobre gestão do conhecimento nuclear tem 

sido continuamente patrocinadas pela IAEA, como: reunião técnica em novembro de 

2003 e em junho 2004, realizadas em Viena; Conferência Internacional sobre gestão 

do conhecimento: Estratégias, gestão da informação, Recursos Humanos e 

Desenvolvimento, realizada em setembro 2004, em Saclay, França; e o Workshop 

Nuclear sobre a gestão do conhecimento, em agosto 2005, realizado em Trieste, 

Itália. 

No entanto, a identificação destes problemas não é recente. Há cerca de uma 

década, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico sinalizou, 

em seu Relatório Anual (OCDE, 1999), a necessidade de manutenção e 

investimentos na área nuclear para o século 21. Este assunto foi retomado pela 

IAEA, em seu Relatório Anual de 2003. Esta formalizou sua preocupação com o 

envelhecimento da mão de obra nuclear e com a carência de universidades que 

ofereçam cursos na área.  

A IAEA também divulgou, em seu Relatório (IAEA, 2003), algumas estratégias 

a serem seguidas para a preservação do conhecimento nuclear. São elas: 

- integração de fontes de informação em um portal de conhecimento nuclear; 

- promoção de rede institucional para treinamento em energia nuclear; 

- documentos e manuais para preservação do conhecimento nuclear; 

- propagação de benefícios da energia nuclear; e a 

- disponibilização do currículo de pessoas com graduação na área. 

Cabe destacar outra importante publicação, sobre educação e treinamento na 

área nuclear editada pela Nuclear Energy Agency (NEA, 2000), que enfatiza a 

questão da preservação do conhecimento nuclear e identifica as várias facetas do 

problema. São elas: o número decrescente de instituições de ensino superior que 

oferecem cursos na área de interesse nuclear; o declínio do número de estudantes à 

procura desta área; a falta de jovens pesquisadores para substituir os pesquisadores 

em vias de se aposentarem; instalações de pesquisa envelhecidas que estão sendo 
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fechadas e não substituídas; e, para finalizar, a fração significativa de graduados 

que não realizam atividades na área nuclear. 

A escassez de trabalhadores que detêm o conhecimento para operação e/ou 

segurança da área nuclear, representa perda da memória coletiva, além de ser uma 

ameaça para o funcionamento seguro das instalações. A CNEN, autarquia federal 

subordinada ao Ministério de Ciência e Tecnologia, além de investir em pesquisa 

para o desenvolvimento desta área, enquanto órgão de fomento, esforça-se no 

sentido de participar de ações que buscam ampliar, justamente, a utilização da 

energia nuclear, de maneira segura e benéfica para a população. 

O IEN é uma unidade da CNEN, que contribui para o domínio das tecnologias 

da área nuclear. Através de atividades de pesquisa, o Instituto gera produtos e 

serviços como patentes, licenciamento de tecnologias, fornecimento de 

radiofármacos e recolhimento de rejeitos radioativos. Este instituto foi utilizado como 

campo empírico desta pesquisa, por ser uma unidade intensiva em produção de 

conhecimentos e informações. 

Diante dos problemas citados, esta pesquisa concentrou sua atenção em 

analisar a questão da produção e compartilhamento de conhecimentos e 

informações, buscando, assim, colaborar para a produção e preservação do 

conhecimento desta área. 

O conhecimento especializado está tanto registrado na literatura especializada 

de uma área (conhecimento explícito) como com as pessoas (conhecimento tácito), 

e é perdido quando estas se afastam, por exemplo, deixando as organizações por 

aposentadoria. E este conhecimento pode ser preservado, através de sua 

transmissão para outros indivíduos (STANCULESCU, 2004, apud RODRÍGUEZ-

RUIZ, 2006).  

Fica claro, pelo número de relatórios, congressos e eventos promovidos sobre 

o risco de perda de conhecimento nuclear, que esta é uma preocupação que tem 

exigido diversas iniciativas em âmbito mundial, sendo o problema complexo e 

multidimensional, apresentando vários desafios.  

As instituições e organizações tem lançado mão de diversas iniciativas, 

buscando fornecer soluções para questões relacionadas ao conhecimento 

especializado. Entre elas, a gestão do conhecimento dispõe de metodologias para 

estimular o processo de criação e disseminação do conhecimento, visando o 

desenvolvimento do conhecimento em instituições e organizações, com o intuito de 
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atingir objetivos estratégicos. Ou seja, busca ferramentas que viabilizem a 

colaboração e o aprendizado como parte da questão da preservação e estímulo à 

produção de conhecimento.  

O pressuposto, portanto, é que se houver um estímulo institucional à 

colaboração e à troca de conhecimentos, acredita-se que a CNEN poderá ter 

resultados positivos em relação a um incremento na produção de novos 

conhecimentos. 

No entanto, é imprescindível lembrar que de nada adianta a elaboração de um 

projeto de gestão de conhecimento em uma instituição se algumas medidas não 

forem observadas. Batista (2004, p. 72) apresenta alguns fatores críticos para a 

institucionalização da gestão do conhecimento em organizações da administração 

pública. São eles: 

  
i) as práticas de GCO [gestão do conhecimento] devem estar alinhadas e 
devem fazer parte do modelo de Gestão das organizações; ii) as práticas 
de GCO devem ser disseminadas em toda a organização; iii) os 
funcionários devem ser capacitados e “aculturados” para utilizar as 
ferramentas da GCO; iv) a estratégia de GCO deve ser avaliada de 
maneira contínua e sistemática; v) deve-se existir estrutura formal de apoio 
para coordenar as iniciativas; vi) deve haver continuidade administrativa; 
vii) são necessários o comprometimento e o patrocínio da alta 
administração; viii) deve-se procurar um sistema de reconhecimento para 
apoiar a estratégia de GCO; e ix) deve-se ter clareza na comunicação dos 
objetivos a ser atingidos. Para assegurar a efetividade da Gestão do 
Conhecimento, é fundamental que as práticas estejam alinhadas e façam 
parte do modelo de gestão das organizações. 

 

A literatura apresenta diversos conceitos de “instituição”, mas, na maioria das 

vezes, o termo é citado sem conceituação3. Os termos “instituição” e “organização” 

não devem ser utilizados como sinônimos. Costa (1997) indica que existe uma 

perspectiva economicista e outra jurisdicista, que tendem a misturar os conceitos: 

A perspectiva economicista, herdeira do utilitarismo inglês, vê a 
organização como uma instituição. Talvez se deva tal confusão ao fato de 
que toda instituição tem suas formas de organização, sem as quais não 
poderia exercer sua prática, que é coletiva e social. A prática é primeira e 
se impõe no processo de institucionalização. A visão jurisdicista tende a 
definir instituição como um produto, um instrumento legal de reprodução 

                                                
3 Nesta dissertação não será detalhada a natureza das pessoas jurídicas, como por exemplo, se 

órgão público, autarquia, fundação, sociedade de economia mista, privada, entre outros. Para 
melhor compreensão do exposto nesta pesquisa, serão consideradas apenas duas divisões: as 
empresas com fins lucrativos são denominadas aqui de “organizações” e as empresas vinculadas 
ao Estado que possui como objetivo atender às demandas da sociedade, não importando se 
também de ensino e/ou pesquisa, são denominadas de “instituições”. No entanto, serão respeitadas 
as definições obtidas na literatura. 
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das relações sociais, ou como institutos, tais como as normas jurídicas, que 
regem o funcionamento de uma determinada sociedade. Talvez seja uma 
forma acabada das institutas estabelecidas por Justiniano, no século VI da 
era cristã. Todavia, entendemos que as instituições se estendem para além 
dessa visão restritiva (COSTA, 1997, p. 51). 
 

As instituições formalizam regras e padrões de conduta que assegurem o seu 

funcionamento e o exercício de suas funções. O que ocorre é a reprodução de algo 

já alcançado com o intuito de sua manutenção. Assim, a instituição exerce sua 

principal característica, a de reprodução de rituais. Padrões são estabelecidos e 

reproduzidos pelo hábito, com apoio da memória. Esta regularidade parece ser o 

processo de institucionalização, que é conduzido pelo comportamento e pela prática 

(COSTA, 1997). 

No entanto, apesar de acontecer a reprodução das práticas, que são 

transmitidas ano após ano, na busca por legitimidade, as instituições também podem 

ser consideradas dinâmicas, pois não se eximem da mudança (COSTA, 1997). 

O plano da instituição excede aquilo que caracteriza as organizações. 

Instituição é mais que o funcionamento orgânico, pois é possível, por exemplo, 

mudar a hierarquia, mas a Instituição permanecerá. Para Costa (1997) são as 

relações de forças que delimitam o plano institucional, e assim, definem a 

organização. A memória institucional envolve a memória organizacional, mas não se 

limita a ela. A eficácia é a prioridade da organização, enquanto a prioridade da 

instituição é a legitimidade. Uma instituição é delimitada por um conjunto de práticas, 

regras e normas, sendo uma de suas características formalizar funções, como, por 

exemplo, o estudante e o professor na escola e o médico e o doente no hospital. 

A seguir, a Tabela 1, elaborada por Santos e Reis (2010, p. 21) com base no 

documento “Governo que aprende: gestão do conhecimento em organizações do 

executivo federal”, de Batista (2004), apresenta algumas particularidades em relação 

aos objetivos da aplicação da gestão do conhecimento em empresas privadas e 

públicas. 
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Empresas privadas Empresas públicas 

Melhorar qualidade de produtos e 
serviços 

Tratar de maneira adequada e com rapidez 
desafios inesperados 

Aumentar a satisfação dos clientes Preparar cidadãos, organizações 
nãogovernamentais e outros atores sociais para 
atuar como parceiros do Estado na elaboração e 
implementação de políticas públicas 

Melhorar o desempenho em relação à 
concorrência 

Tornar as organizações competitivas em todas as 
áreas do conhecimento 

 Criar uma sociedade competitiva na economia 
regional e global por meio da educação dos 
cidadãos para que eles se tornem trabalhadores 
competentes do conhecimento 

Tabela 1: GC nas empresas privadas x públicas 
Fonte: Santos e Reis (2010, p. 21, com base em BATISTA, 2004) 

Em sua maior parte, a literatura apresenta teorias e práticas relacionadas à GC 

em organizações. Além de observar estas iniciativas, buscou-se identificar os 

benefícios da aplicação da GC também nas instituições que não visam o lucro, como 

é o caso da CNEN. A esse respeito, 

A compreensão da Gestão do Conhecimento segundo o processo pelo qual 
as informações estratégicas são identificadas, analisadas e interpretadas 
com a finalidade de gerar novas informações e conhecimentos que apoiem 
os processos de tomada de decisão e ação, demonstra que este processo 
pode ser aplicado em outros ambientes que não, o empresarial. Os fluxos 
informacionais são estabelecidos por todas as atividades humanas e a 
Gestão do Conhecimento pode ser aplicada, de acordo com a finalidade de 
cada empreendimento, seja científico, empresarial ou político (SANTOS, 
2002, p.15). 
 

O conhecimento nuclear é um fator importante para o desenvolvimento 

científico e tecnológico. E até mesmo em função dos problemas apresentados, e dos 

riscos em potencial, o desenvolvimento de ações visando incentivar a produção e 

compartilhamento do conhecimento nuclear deverá contribuir para sanar ou minorar 

tais problemas. Com o estímulo à circulação de conhecimento acredita-se ser 

possível fortalecer os aspectos benéficos e ajudar a minimizar os aspectos 

negativos. 

Há algumas décadas, a política nuclear brasileira buscava a autonomia 

tecnológica por meio de investimentos consideráveis. A CNEN, através de um 

acordo com a Alemanha, patrocinou o Programa de Recursos Humanos para o 

Setor Nuclear (PRONUCLEAR), para a formação de pesquisadores e pessoal 

técnico. Este programa concedia bolsas de estudos naquele país e no Brasil, com o 
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objetivo de capacitar profissionais para atuar na área nuclear no Brasil 

(SCHMIEDECKE; PORTO, 2008). 

Projetos como o PRONUCLEAR não tiveram continuidade, mas a recente 

retomada do Programa Nuclear Brasileiro (PNB) permitirá a realização de algumas 

ações importantes (CARPES, 2007). Mesmo com ajustes a serem feitos, algumas 

decisões já foram tomadas e, entre elas, pode-se destacar as seguintes: retomada 

da construção de Angra 3; construção de mais quatro novas usinas; construção, até 

2018, de um depósito definitivo de rejeitos de baixa e média intensidade; e a criação 

de uma Agência Brasileira de Regulação Nuclear.  

A retomada do PNB trará como consequência o aumento da competitividade do 

Brasil, num mercado de alta tecnologia e de vultosas movimentações financeiras. O 

início das atividades da Usina nuclear Angra 3, ampliará a produção da indústria 

nuclear, ocasionando lucro para a economia brasileira. Cabe destacar que o Brasil já 

possui como ponto favorável o fato de possuir a sexta maior reserva mundial de 

urânio (ANGRA 3..., 2007, p. 3). 

Com o PNB, o governo brasileiro planeja, a longo e médio prazos, obter várias 

conquistas. Os benefícios para a população deverão ser ainda maiores, pois a 

retomada do PNB trará um ambiente favorável para a inovação e é importante que o 

investimento já feito nesta área possa servir de base para este novo patamar que se 

vislumbra. 

Quanto ao conhecimento produzido nas instituições, nem tudo é publicado, 

aliás, acredita-se que apenas 10% do conhecimento institucional possa estar 

registrado. Segundo Rodríguez-Ruiz (2006, p. 2), “[...] a indústria nuclear tem 

conduzido importantes pesquisas na área [...] nos últimos 50 anos. A maior parte 

desse conhecimento é tácito e é um risco perder esse conhecimento com a 

aposentadoria de profissionais experientes”. Costa (1997, p. 38) afirma que 

[...] sempre que determinados saberes são formalizados e instituídos outros 
saberes são bloqueados. Trata-se de um movimento que esconde e revela 
e, ao fazê-lo, impede o surgimento de determinadas informações, que 
ficam adormecidas e até mesmo, em sua forma mais radical, destruídas. 
Ao mesmo tempo este movimento torna visível um conjunto de saberes 
que circulam e comunicam (tornam comum), se instituem ou se reinstituem, 
retornam. 
 

Portanto, criar meios para maior compartilhamento do conhecimento é 

essencial.  É preciso identificar práticas que permitam que este conhecimento seja 

preservado e que novos conhecimentos sejam produzidos.  
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Pode-se dizer que a ciência é determinada por motivações externas, que 

podem atrapalhar ou incentivar sua evolução. Na visão de Rosenberg (1982, apud 

ALBUQUERQUE et al., 2002, p. 227) “os fatores econômicos determinam, até certo 

ponto, o progresso da ciência, explicitando como o progresso tecnológico antecede 

e estimula o progresso científico”.  

Por definição, a Ciência da Informação é uma área que se dedica “às questões 

científicas e à prática profissional voltadas para os problemas da efetiva 

comunicação do conhecimento e de seus registros entre os seres humanos, no 

contexto social, institucional ou individual do uso e das necessidades de informação” 

(SARACEVIC, 1996, p. 47).  

Saracevic, portanto, evidencia a importância da prática profissional, que traz a 

necessidade da resolução de problemas relacionados à transmissão e troca de 

conhecimento. Assim, o estudo da gestão do conhecimento no âmbito de uma 

Instituição como a CNEN, na qualidade de órgão de pesquisa, fomento e 

regulamentação na área nuclear, se justifica pela necessidade de estimular o 

aumento da produção e compartilhamento de conhecimentos. 

Com este estudo pretendeu-se responder à seguinte questão: como fazer com 

que o conhecimento, que flui na área de energia nuclear, faça parte do processo 

produtivo da CNEN e possa contribuir para as atividades nesta área? 

O estudo teve como objetivo geral identificar ações que propiciem condições 

favoráveis à produção e ao compartilhamento de conhecimentos e informações no 

IEN/CNEN. E, como objetivos específicos: a) conceituar, contextualizar 

historicamente e analisar a evolução e as tendências da gestão do conhecimento4 na 

atualidade; b) identificar e analisar as principais iniciativas que tratam do problema 

da produção e compartilhamento de conhecimentos e informações; e, c) investigar 

as práticas da gestão do conhecimento que possam contribuir para a produção e 

compartilhamento de conhecimentos e informações no âmbito do IEN/CNEN. 

O presente trabalho está dividido da seguinte forma: no capítulo 2, define-se o 

termo “gestão do conhecimento” e disserta-se sobre sua problemática. São 

apresentados as particularidades e os aspectos em comum entre esta disciplina e a 

gestão da informação. Discorre-se sobre o fato de a gestão do conhecimento possuir 

                                                
4  A despeito da polêmica em torno do termo gestão do conhecimento e deste ser considerado ou não 

adequado por diferentes autores, a disciplina e suas as práticas vem sendo amplamente utilizadas 
e visam gerenciar, não as pessoas e o conhecimento propriamente dito, mas, o ambiente em que 
este é produzido. Estas questões são discutidas ao longo do trabalho. 
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vários aspectos e possibilidades de aplicação. Também são apresentados os 

processos de mudança na visão de gestão do conhecimento apontados na literatura.  

O capítulo 3 aborda o compartilhamento de informação e conhecimento, e 

procura demonstrar a existência de fatores que influenciam no compartilhamento de 

informação e conhecimento, tais como: redes sociais, comunidades de prática, 

ambientes facilitadores de colaboração, cultura organizacional, aprendizagem para 

formação de competências e narrativas (storytelling), dissertando sobre tais fatores. 

Alguns exemplos e resultados de organizações e instituições que utilizam 

algumas práticas de gestão do conhecimento são relatados no capítulo 4. O capítulo 

5 possui uma descrição das áreas da CNEN analisadas no estudo e do público alvo 

da pesquisa. 

Os capítulos 6 e 7, respectivamente, apresentam o detalhamento da 

metodologia utilizada na pesquisa e os resultados do levantamento analisados e 

consolidados. Em seguida, o capítulo 8 apresenta as considerações finais e 

sugestões de ações que propiciam condições favoráveis à produção e 

compartilhamento de conhecimentos e informações no IEN/CNEN. Na sequência, 

sugestões para futuras pesquisas e a relação das obras citadas na dissertação. 
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2 GESTÃO DO CONHECIMENTO: ASPECTOS CONCEITUAIS  
 

Para fins de compreensão do tema abordado neste trabalho, é importante a 

compreensão do conceito “gestão do conhecimento”.  Para maior clareza, serão 

apresentados, inicialmente, os conceitos de “gestão” e “conhecimento”.  

Os dicionários da língua portuguesa apresentam as palavras “administração” 

e “gestão” como sinônimos. Gestão é o “ato ou efeito de gerir; administração, 

gerência” e Administração é “conjunto de normas e funções cujo objetivo é 

disciplinar os elementos de produção e submeter a produtividade a um controle de 

qualidade, para a obtenção de um resultado eficaz” (HOUAISS, 2001). Segundo 

Coltro (2009, p. 43) 

O termo gestão deriva de influência francesa (gestion) sendo uma palavra 
mais genérica e engloba tanto o administrador quanto o gerente, que tem 
significados técnicos distintos. Em inglês britânico, como no francês, a 
palavra management significa a gestão privada e a palavra administration 
significa a gestão pública. Já no inglês norte-americano, cujas escolas de 
administração são as mais influentes no Brasil, esta distinção não existe. 

 

Dias (2002, p. 11), no artigo denominado “Conceitos de gestão e 

administração: uma revisão crítica”, em que busca as diferenças teóricas e as 

semelhanças e diferenças práticas entre os termos, conclui que “administrar é 

planejar, organizar, dirigir e controlar pessoas para atingir de forma eficiente e eficaz 

os objetivos de uma organização” enquanto “gestão é lançar mão de todas as 

funções e conhecimentos necessários para através de pessoas atingir os objetivos 

de uma organização de forma eficiente e eficaz”.  

Logo, o termo “gestão”, muito utilizado na área de Administração de 

Empresas e Ciências econômicas, pode ser compreendido como um processo, que 

consiste em administrar, orientar, conferir e avaliar ações e atividades de um 

determinado grupo ou instituição, com a finalidade de alcançar objetivos específicos. 

Além disso, envolve a busca pela satisfação das pessoas envolvidas neste 

processo. 

Já a definição de conhecimento requer cautela, pois se torna necessário 

identificar a diferença entre conhecimento e informação. Ao conceituar informação, é 

interessante apresentar, primeiramente, a definição de dado, conforme apresentado 

a seguir. 
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Para Setzer (1999), dado é 

[...] uma sequência de símbolos quantificados ou quantificáveis. Portanto, 
um texto é um dado. De fato, as letras são símbolos quantificados, já que o 
alfabeto por si só constitui uma base numérica. Também são dados 
imagens, sons e animação, pois todos podem ser quantificados a ponto de 
alguém que entra em contato com eles ter eventualmente dificuldade de 
distinguir a sua reprodução, a partir da representação quantificada, com o 
original. É muito importante notar-se que qualquer texto constitui um dado 
ou uma sequência de dados, mesmo que ele seja ininteligível para o leitor. 

 

Somente quando algo (texto, imagem, som) se torna significativo para uma 

pessoa, ou seja, é interpretado e assimilado pelo receptor, pode-se dizer que é 

informação para aquele indivíduo. Uma diferença que pode ser estabelecida entre 

dado e informação é que dado é sintático, sem significado, descontextualizado, 

enquanto informação possui semântica (SETZER, 1999). 

Para o autor, 

A representação da informação pode eventualmente ser feita por meio de 
dados. Nesse caso, pode ser armazenada em um computador. Mas, 
atenção, o que é armazenado na máquina não é a informação, mas a sua 
representação em forma de dados. Essa representação pode ser 
transformada pela máquina - como na formatação de um texto - mas não o 
seu significado, já que este depende de quem está entrando em contato 
com a informação. Por outro lado, dados, desde que inteligíveis, são 
sempre incorporados por alguém como informação, porque os seres 
humanos (adultos) buscam constantemente por significação e 
entendimento. Quando se lê a frase "a temperatura média de Paris em 
dezembro é de 5°C", é feita uma associação imediata com o frio, com o 
período do ano, com a cidade particular, etc. Note que "significação" não 
pode ser definida formalmente. Vamos considerá-la aqui como uma 
associação mental com um conceito, tal como temperatura, Paris, etc. 
(SETZER, 1999). 

 

Dessa forma, percebe-se que informação só é informação para alguém se 

esta fizer sentido, se acrescentar algo, se for possível fazer associações. 

Nesta mesma linha, Barreto (1999) conceitua informação como “conjuntos 

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

em seu grupo, ou na sociedade”. O mesmo autor em outro artigo afirma que a 

“informação, quando adequadamente assimilada, produz conhecimento, modifica o 

estoque mental de informações do indivíduo e traz benefícios ao seu 

desenvolvimento e ao desenvolvimento da sociedade em que ele vive” (BARRETO, 

1994). 

E, para complementar, na visão de Le Coadic (2004, p. 4): 
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Informação é um conhecimento inscrito (registrado) em forma escrita 
(impressa ou digital), oral ou audiovisual, em um suporte. A informação 
comporta um elemento de sentido. É um significado transmitido a um ser 
consciente por meio de uma mensagem inscrita em um suporte espacial-
temporal: impresso, sinal elétrico, onda sonora, etc. 

 

Já Conhecimento “é uma abstração interior, pessoal, de alguma coisa que foi 

experimentada por alguém” (SETZER, 1999). Além disso,  

[...] o conhecimento não pode ser descrito inteiramente - de outro modo 
seria apenas dado (se descrito formalmente e não tivesse significado) ou 
informação (se descrito informalmente e tivesse significado). Também não 
depende apenas de uma interpretação pessoal, como a informação, pois 
requer uma vivência do objeto do conhecimento. Assim, quando falamos 
sobre conhecimento, estamos no âmbito puramente subjetivo do homem 
ou do animal. Parte da diferença entre ambos reside no fato de um ser 
humano poder estar consciente de seu próprio conhecimento, sendo capaz 
de descrevê-lo parcial e conceitualmente em termos de informação [...] 
(SETZER, 1999). 

 

Robredo (2003) afirma que a conversão da informação em conhecimento é 

um ato individual que requer análise, compreensão e conhecimento prévio dos 

códigos de representação dos dados e dos conceitos transmitidos. “Ou seja, a 

incorporação de novas informações recebidas ao acervo individual de 

conhecimentos [...] é um ato (ou um processo) individual, natural, humano, que 

independe de tecnologia” (ROBREDO, 2003, p. 12). 

Polanyi foi o primeiro autor a definir conhecimento tácito. Para ele, este é o 

conhecimento que temos mas que não conseguimos expressar. Envolve processos 

cognitivos e comportamentos que acontecem através de operações inacessíveis da 

consciência (CIANCONI, 2003). 

Nonaka e Takeuchi (1997) deram um novo enfoque para a definição de 

Polanyi, além de utilizar o termo conhecimento explícito ao descrever o processo de 

conversão do conhecimento, ilustrado pela “espiral do conhecimento”. Segundo os 

autores, o conhecimento tácito dificilmente pode ser externalizado, no entanto, 

buscam explicar como, através de quatro modos de conversão (socialização, 

externalização, combinação e internalização), pode ocorrer a interação entre 

conhecimento tácito e explícito, e assim, ser construído um novo conhecimento. 

Vale destacar ainda que o que se denomina “conhecimento científico” é aquele 

conhecimento que requer constatação. Busca, através da metodologia científica, 

uma explicação racional para os acontecimentos. 



26 

A construção dos fatos científicos — o conhecimento científico — como 
sugere Latour (1994), é produto da articulação dos diferentes elementos: 
os instrumentos científicos, que ligam a pesquisa ao metodológico e às 
referências do mundo da ciência; a comunidade científica e os colegas das 
mesmas especialidades, que atestam a validação; as alianças sócio-
institucionais, regionais, nacionais e/ou internacionais, públicas e/ou 
privadas; as dimensões políticas da questão pesquisada e suas influências 
internas e externas ao estudo; e, principalmente, o que sustenta os outros 
quatro horizontes, mas que só pode ser pensado a partir deles: a teoria, a 
idéia, o conceito ou, numa palavra, o conteúdo científico. Dependendo, 
portanto, das articulações feitas entre esses horizontes, das escolhas, dos 
caminhos e do contexto de seu desenvolvimento, será extremamente 
diferente a configuração resultante em termos de conteúdo, desse fato 
científico (SILVA; PINHEIRO, 2008, p. 3). 
 

Com base na conceituação de dado, informação e conhecimento, 

compreende-se que dados representam uma informação e podem ser armazenados 

em um computador, no entanto a informação não pode ser processada na máquina 

quanto à sua significação, pois isto está sujeito à interpretação de quem a recebe5.  

Assim, a informação é o dado provido de significado e contexto (atribuído pelo 

ser humano), e representada em forma de dados. Logo, sua representação pode ser 

gerenciada, mensurada, controlada. É possível quantificar, por exemplo, número de 

documentos publicados, catalogados, disseminados e acessados, sendo a 

Bibliometria a área que possui técnicas para alcançar tal objetivo. No entanto, é 

preciso destacar que é possível quantificar textos acessados, mas não é possível 

quantificar a capacidade de o usuário assimilar a informação. 

Já conhecimento é processo, é cumulativo, e requer que a informação seja 

assimilada e internalizada pelo indivíduo. Cada pessoa assimila uma mesma 

informação de maneira diferente, de acordo com os conhecimentos já existentes, 

sua história de vida. Conhecimento está relacionado à pragmática, ou seja, às 

experiências (SETZER, 1999). 

A partir destas definições, percebe-se que não é possível “gerir o 

conhecimento” utilizando os mesmos princípios e critérios com que se gerencia a 

informação. Segundo Alvarenga Neto; Barbosa e Pereira (2007, p. 14) 

[...] a compreensão da palavra gestão, quando da sua associação com a 
palavra conhecimento, não deve ser entendida como sinônimo de controle. 
Este é um passo extraordinariamente complexo, uma vez que crescemos, 
trabalhamos e aprendemos em uma sociedade industrial, inserida em um 

                                                
5 Estão em curso diversos estudos, como a Web Semântica, com o objetivo de interpretar 

semanticamente as informações com a utilização de inteligência artificial. No entanto, tal 
abordagem foge ao escopo deste trabalho. 
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modo de produção capitalista que impingui à palavra gestão, no contexto 
da práxis empresarial, o significado mais nefasto para a palavra controle. 
Gestão, no contexto capacitante [ou ba, conceito que será discutido ao 
longo do trabalho], significa promoção de atividades criadoras de 
conhecimento em nível organizacional e a GC assume uma nova 
perspectiva hermenêutica. Assim, gestão do conhecimento passa a 
significar gestão para o conhecimento (grifo dos autores). 

 

A expressão “gestão do conhecimento ”é considerada inadequada por alguns 

autores e, de fato, para conseguir estudar esta nova disciplina, é preciso 

compreender o histórico e o conceito de “gestão do conhecimento”, sem, no entanto, 

se prender ao sentido isolado das palavras que o compõem. A gestão do 

conhecimento 

[...] envolve ações que venham motivar o incremento e a mensuração do 
chamado capital intelectual, e estimular o compartilhamento (ainda que 
parcial) do conhecimento tácito que, a despeito de ser muitas vezes 
impossível codificar e transferir, por depender da experiência individual, 
pode ser parcialmente implícito, e do conhecimento explícito (a parte do 
conhecimento codificável, comunicado ou registrado de alguma forma). 
Uma vez codificado o conhecimento, este se torna informação em 
potencial, passível, esta sim, de ser gerenciada (CIANCONI, 2003, p. 16). 

 

Esta disciplina possui diversos aspectos e reúne práticas que incentivam a 

produção e circulação de novos conhecimentos, destacando-se, na atualidade, os 

ambientes de colaboração. A gestão do conhecimento “[...] ocorre no sentido de 

facilitação, direcionamento, estímulo ao aprendizado e compartilhamento, avaliação” 

(CIANCONI, 2003, p. 16).  Além disso,  

[...] acredita-se que a GC vá além da pura gestão da informação por incluir 
e incorporar outros aspectos, temas, abordagens e preocupações, como as 
questões de criação, uso e compartilhamento de informações e 
conhecimentos, além da criação de contextos organizacionais favoráveis, 
dentre outros (ALVARENGA NETO; BARBOSA; PEREIRA, 2007, p. 8). 

 

Dessa forma, pode-se afirmar que o termo “gestão do conhecimento” é, 

portanto, considerado inapropriado, ou, como afirmam Alvarenga Neto, Barbosa e 

Pereira (2007, p. 5) “ao mesmo tempo um parodoxo e uma impropriedade 

terminológica”. No entanto, mesmo diante da existência de confusões conceituais na 

literatura e de ações que são rotuladas de gestão do conhecimento (GC), sendo na 

realidade gestão da informação (GI), o que se percebe é que resultados satisfatórios 

de pesquisas e o retorno positivo para organizações e instituições, que aplicam a 

GC, não devem ser descartados e/ou ignorados. 
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2.1 Gestão do conhecimento e gestão da informação: particularidades e 
aspectos em comum 

Uma das principais críticas que se faz em relação à gestão do conhecimento é 

por entender ser esta área de estudo uma outra denominação para as práticas da 

gestão da informação (GI), o que não é verdade, pois apesar de se 

complementarem, são disciplinas distintas. Segundo Barbosa (2008, p. 6) 

A origem da moderna gestão da informação pode ser encontrada nos 
trabalhos de Paul Otlet, cujo livro Traité de documentation, publicado em 
1934, foi um marco fundamental do desenvolvimento da gestão da 
informação, disciplina que, na época, era conhecida como documentação. 
De fato, muito do que hoje conhecemos modernamente por gerência de 
recursos informacionais tem suas origens nos trabalhos de Otlet. 

 
Wilson (2002) fez um levantamento tentando identificar as origens e a 

concepção da GC. Nesta pesquisa, realizada na Web of Science (entre 1981 a 

2002), o autor buscou recuperar os títulos que citavam “gestão do conhecimento” e 

verificou que este termo foi utilizado, pela primeira vez neste periódico, em 1986. 

Entre 1986 e 1996, o termo foi utilizado poucas vezes. Após 1996, houve um 

crescimento considerável no número de citações. Wilson observou que o termo 

passa a ser muito utilizado, no entanto, com significados diferentes.  

O autor conclui, com base na literatura por ele examinada, que os textos 

publicados até início do século XXI utilizavam o termo GC, mas, na verdade, tratava-

se, ainda, da GI, pois o foco era o conhecimento explícito, que se encontra na 

literatura, nas bases de dados, nos sistemas, não o conhecimento tácito, que é 

produzido na mente das pessoas (WILSON, 2002).  

Efetivamente, no que diz respeito à “mudança de rótulo”, a crítica faz sentido, 

pois, não cabe dissertar a respeito e/ou aplicar a gestão da informação e passar a 

denominá-la gestão do conhecimento, por puro modismo.  

No 2º Congresso Ibero-Americano de Gestão do Conhecimento e Inteligência 

Competitiva, realizado em Brasília em 2008, Wilson reiterou a problemática da 

“mudança de rótulo”. Além disso, afirmou que a GC não tem lugar no discurso 

científico, pelo fato do termo possuir variados usos (WILSON, 2008). 

Um exame cuidadoso da literatura mostra que, na verdade, não se tratam de 

vários usos, mas do fato da gestão do conhecimento abranger vários aspectos, que 

podem existir isoladamente nas organizações, e, quando integrados, permitem a 

visão da chamada “gestão do conhecimento”. 
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Terra (2000) identificou sete dimensões na GC: fatores estratégicos e o papel 

da alta administração; cultura e valores organizacionais; estrutura organizacional 

(trabalho de equipes); administração de recursos humanos; sistemas de informação, 

mensuração dos resultados; e aprendizado com o ambiente.  

Já Cianconi (2003) identificou oito facetas na gestão do conhecimento. São 

elas: gestão da cultura organizacional; gestão de talentos e dos relacionamentos 

internos; gestão de competências e aprendizagem organizacional; gestão dos 

relacionamentos externos; gestão dos processos das melhores práticas 

organizacionais; gestão dos acervos e conteúdos informacionais; gestão da 

tecnologia e dos sistemas de informação e mensuração de ativos intangíveis. 

Em sua crítica, Wilson não levou em consideração os resultados positivos da 

implantação da GC em organizações e instituições, que utilizam práticas estudadas 

e sugeridas por esta disciplina, e que não se enquadram nas práticas da gestão da 

informação (GI). 

Bolaño e Mattos (2004) também criticam os estudos sobre GC na área da 

Ciência da Informação. Os autores, que analisaram a teoria de Nonaka e Takeuchi, 

descrita no livro “Criação de conhecimento na empresa” (1995), acreditam que 

estamos próximos da dominação capitalista do trabalho intelectual. 

As características citadas da cultura japonesa terão sem dúvida 
contribuído, no seu momento, para o sucesso da economia nipônica na 
concorrência internacional, mas do que estamos tratando, afinal das 
contas, é de uma característica fundamental da economia do conhecimento 
em qualquer quadrante. O ‘controle pelo amor’, na verdade, não é outra 
coisa senão a forma de garantir a exploração capitalista do trabalho 
intelectual, pois a mais valia já não advém prioritariamente da extração das 
energias físicas, mas mentais do trabalhador. A subsunção do trabalho 
intelectual é, portanto, a explicação marxista, no concernente ao processo 
de trabalho sob o capitalismo avançado, da passagem para a sociedade de 
controle, o que exige a atividade intelectual constante dos trabalhadores e 
a recorrente conversão do conhecimento tácito em codificado (BOLAÑO; 
MATTOS, 2004). 

 

O estimulo à troca e produção de conhecimentos, com o objetivo de inovação, 

nas instituições privadas, certamente, possibilita continuar o jogo do capitalismo, na 

busca de produtividade intelectual para o rendimento de maiores lucros. Em órgãos 

públicos e/ou instituições de ensino e pesquisa, observa-se que, além da inovação, 

o estimulo à troca e produção de conhecimentos favorece melhores condições de 

trabalho. 
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Ainda acerca da polêmica de ser a gestão do conhecimento modismo ou não, 

Barbosa (2008) cita uma pesquisa realizada por Ponzi e Koenig na Science Citation 

Index, Social Science Citation Index e ABI Inform, que registra o número de vezes 

em que a expressão ‘knowledge management’ apareceu no título, no sumário ou nas 

palavras-chave. Foi possível observar um crescimento das publicações sobre GC 

entre 1996 a 2001. Dando continuidade, 

[...] com base na estimativa de que os modismos no campo da 
administração duram aproximadamente cinco anos, os autores sugerem 
que a gestão do conhecimento sobreviveu a esse teste. Para eles, à 
medida que a gestão do conhecimento tornar-se, de fato, um elemento 
permanente da atenção gerencial, ela continuará a evoluir e se 
transformará em um conceito mais claro e de fácil entendimento 
(BARBOSA, 2008, p. 12).  

 
Até 1996, os artigos sobre gestão do conhecimento eram publicados em 

periódicos da área de Ciência da Computação, Administração e negócios e, ao 

longo do tempo, a expressão ‘knowledge management’ passou a ser encontrada 

também em periódicos de diversas áreas do conhecimento, tais como Ciência da 

Informação, Biblioteconomia, Engenharia e Psicologia. Para Barbosa (2008, p. 12), 

“esses dados revelam um aspecto adicional, que é o fato de a GC ter-se tornado 

progressivamente um campo interdisciplinar”. E esta interdisciplinaridade, na visão 

de Ponzi e Koenig (2002, apud BARBOSA, 2008, p. 13) 

[...] aponta para uma tendência de que a expressão ‘gestão do 
conhecimento’ esteja sendo progressivamente substituída por temas a ela 
associados, tais como capital intelectual, ativos intangíveis, ou sendo 
combinados com conceitos que refletem aspectos mais especializados, tais 
como compartilhamento do conhecimento, redes sociais e outros. Esta é 
uma questão merecedora de futuros estudos, em especial por parte de 
pesquisadores do campo da ciência da informação. Ao mesmo tempo em 
que compartilham diversos elementos comuns, a gestão da informação e a 
gestão do conhecimento são diferentes sob diversos aspectos. Essas 
disciplinas, embora compartilhando importantes aspectos comuns, 
possuem suas particularidades. 

 

Com efeito, desde as suas origens, a GC sofre preconceito, em grande parte 

causada por este oximoro que é a expressão “gestão do conhecimento”. Porém, 

mesmo diante dos pontos negativos levantados, acredita-se que tais argumentos 

não invalidam a área, sendo importante estudar seu potencial. 

Nonaka e Takeuchi (1997) trouxeram grandes avanços para a compreensão do 

processo de criação do conhecimento nas organizações e a metáfora “espiral do 

conhecimento”, desenvolvida por eles, é um recurso para melhor entendimento dos 
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fluxos de produção do conhecimento e informação, de modo a apoiar a resolução 

dos problemas na área de gestão de empresas e instituições.  

O sucesso das empresas japonesas, segundo os autores, se deve à 

capacidade de criação do conhecimento organizacional, que representa a 

capacidade da empresa, através de seus colaboradores, ou seja, pessoas, de criar 

novo conhecimento, disseminá-lo na organização e incorporá-lo a sistemas, 

produtos e serviços. Em tese, este processo busca o respeito pelo indivíduo e está 

diretamente ligado a resultados criativos e inovadores. 

A GC está voltada, principalmente, para o conhecimento tácito, que se 

encontra nas pessoas. Este conhecimento não está registrado e é “gerado no 

intelecto de cada um, sendo específico para uma determinada situação. É  difícil de 

ser codificado, sendo fruto das experiências” (PAULA; CIANCONI, 2007, p. 56). 

Polanyi já havia afirmado que “[...] nós temos o poder de conhecer mais do que nós 

podemos dizer” (1976, p.336, apud VIEIRA, 2004, p. 42). 

Nonaka e Takeuchi (1997, p. 8) apontam que “conclusões, insights e palpites 

altamente subjetivos são parte integrante do conhecimento. O conhecimento 

também abrange ideais, valores e emoções, bem como imagens e símbolos”.  

Os autores Von Krogh, Ichijo e Nonaka, no prefácio do livro “Facilitando a 

criação de conhecimento” publicado em 2001, fazem as seguintes afirmações: “[...] 

não se gerencia o conhecimento, apenas capacita-se para o conhecimento”; “sob 

nossa perspectiva, os gerentes devem promover a criação de conhecimento, em vez 

de controlá-la [...]”; e ainda, “[...] o termo gestão implica controle de processos que 

talvez sejam intrinsecamente incontroláveis ou, pelo menos, que talvez sejam 

sufocados por um gerenciamento mais intenso”. Mais a frente os autores reiteram: 

“[...] embora seja possível gerenciar processos organizacionais correlatos, como 

construção de comunidades e intercâmbio de conhecimentos, não se pode gerenciar 

o conhecimento em si” (VON KROGH; ICHIJO; NONAKA, 2001, p. 28). A idéia é 

justamente não impor, mas motivar, estimular e capacitar pessoas para produzirem e 

compartilharem seus conhecimentos e a utilizarem informações disponibilizadas por 

outros grupos da empresa em prol da organização. 

Na revisão sobre gestão do conhecimento do Annual Review of Information 

Science and Technology (ARIST), Martin (2008), afirma que um grande progresso 

pode ser observado desde a publicação anterior sobre o assunto neste periódico, 

em 2001. Mesmo ainda existindo algumas contradições não resolvidas, conclui-se 
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que, embora o conhecimento em si não possa ser gerenciado, o ambiente em que o 

conhecimento é produzido pode, o que envolve os processos, políticas, 

metodologias e ferramentas que facilitam a produção de conhecimentos. 

Nonaka e Takeuchi (1997) comentam que é necessário um processo de 

socialização que envolva o compartilhamento do conhecimento tácito. Os teóricos da 

GC passam a se preocupar com a necessidade de estimular o ser humano ao 

aprendizado e à produção de conhecimento, considerando o compartilhamento, a 

comunicação e a preservação. E, para que isso aconteça, é necessário criar 

ambientes que favoreçam tais ações.  

Entre os possíveis recursos para estimular a socialização, Martin (2008) cita as 

comunidades de prática, conceito que pode ser definido como grupos de pessoas 

com interesses e/ou problemas em comum e que aprofundam seus conhecimentos e 

competências através da interação com os membros do grupo, como um dos mais 

celebrados mecanismos de troca de experiências e produção de conhecimento. 

Segundo o autor, essas comunidades surgem por afinidades e interesses em 

comum e não estão reunidas de acordo com o organograma da empresa, nem 

ligadas em sistemas formais de metas e prestação de contas, além de não 

possuírem chefes. 

Cabe ressaltar que, na literatura, a maior parte dos textos que tratam da GC 

aborda o tema no contexto de organizações privadas. No entanto, acredita-se que 

sua teoria e práticas possam também ser aplicadas em instituições públicas e/ou 

órgãos de ensino e pesquisa. Hoje, há uma preocupação em verificar esse processo 

em tais instituições, como é o caso do Modelo conceitual de gestão do 

conhecimento científico no contexto acadêmico, proposto por Leite e Costa (2007). 

Os autores buscam a descrição dos elementos do modelo e suas relações, dos 

processos constituintes da gestão do conhecimento e, em seguida, da descrição e 

detalhamento dos relacionamentos entre os elementos e os processos de gestão do 

conhecimento. 

Mesmo que conhecimento tácito e memória não sejam o mesmo, observa-se 

que ambos não podem ser controlados ou capturados. Fomentar a circulação de 

conhecimento em instituições pode ser compreendido como uma das alternativas 

para que a troca seja constante e as vantagens maximizadas. Costa (1997, p. 139) 

explica, de maneira muito clara, a ligação existente entre memória e conhecimento: 
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Se memória é tempo e o tempo é criador de experiências e de realidades, 
podemos dizer que a memória (em suas funções de lembrar e de 
esquecer) é a base do conhecimento, mas podemos também dizer que ela 
nos proporciona adentrar em espaços outros, quando o pensamento se vê 
livre das representações, em busca da criação. Imaginemos uma pirâmide, 
cuja base representaria a memória (e suas funções múltiplas, entre as 
quais, lembrar e esquecer), que é o locus de toda a comunicação 
(atividades comuns entre as pessoas), como um grande arquivo, através 
do qual as relações tornam-se possíveis. A base seria o sustentáculo 
dessa construção, sem a qual o ser humano deveria a cada instante 
recomeçar o processo de aprendizagem, que viabilizasse a comunicação. 
Para que um sistema de comunicação de informações torne-se possível, é 
necessário acrescentarmos à base os quatro lados da pirâmide, que 
representam as várias formas de inteligência. A inteligência, como 
faculdade de entendimento, é um fenômeno social e funciona como meio 
de troca e de transmissão de informações/memórias, suprindo aqueles que 
participam do processo de comunicação, que é, em última análise, a vida 
em sociedade. Evidentemente, há uma seleção em jogo, pois, as 
diferenças individuais e culturais apresentam-se nas relações entre as 
pessoas, os grupos e as instituições. Cada pessoa detém um conjunto de 
informações/memórias, que são resultantes de suas experiências. No topo 
da pirâmide estão as emoções, que funcionam como motor da 
comunicação, buscando e levando informações para a base, a memória. 
No caminho entre o topo e a base estão as informações/memórias que os 
indivíduos produzem, trocam, comunicam, fazem circular, em processos 
mais ou menos interativos e conflitivos de socialização. 
 

Ora, se “as idéias corporificadas na instituição são acumuladas ao longo do 

tempo (informações, saberes, memórias) através dos indivíduos e dos traços que 

produzem” (COSTA, 1997, p. 97), mas “a memória é seletiva, nem tudo fica gravado, 

nem tudo fica registrado” (POLLAK, 1992, p. 203), então é possível presumir que 

boa parte do conhecimento não será comunicado e/ou registrado. O conhecimento 

tácito “circula” na instituição e daí a importância de ambientes que propiciem o 

estímulo à circulação, troca de saberes e colaboração entre os indivíduos.  

É possível perceber que na GC são considerados fatores importantes, como os 

processos de aprendizado e produção de conhecimento, que na GI não são 

considerados, pelo fato desta última estar voltada para a gestão de registros 

informacionais.  

Cabe destacar que na GI há uma preocupação com a melhor maneira de gerir 

o produto informacional (informação registrada). Porém, na GC a preocupação é, 

essencialmente, com as etapas anteriores à geração do produto informacional, ou 

seja, com os fatores que permitem, favorecem e incentivam a criação de 

conhecimento, que terá a informação, independente de seu veículo e suporte, como 

consequência deste processo.  

No entanto, conhecimento e informação fazem parte de um macroprocesso 

dinâmico e contínuo e tratá-los isoladamente do ponto de vista conceitual seria 
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inadequado, a não ser para fins didáticos e para possibilitar melhor entendimento. A 

espiral do conhecimento e a explicação do conteúdo do conhecimento criado pelos 

quatro modos de conversão, segundo de Nonaka e Takeuchi (1997), permitem 

melhor compreensão desse processo. Os autores veem a criação do conhecimento 

organizacional como uma interação dinâmica entre o conhecimento tácito e o 

conhecimento explícito, conforme figuras 1 e 2, a seguir. 

 
Figura 1: Espiral do conhecimento 
Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997, p. 80) 
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Figura 2: Conteúdo do conhecimento criado pelos quatro modos de conversão 
Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997, p. 81) 
 
 

Apesar da impossibilidade de representar todo o processo, até mesmo devido 

ao fato de um esquema na área de ciências humanas e sociais ser reducionista, não 
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podendo expressar toda a riqueza de informações e ações, considerou-se 

importante elaborar um esquema para compreensão didática dos processo de GC e 

GI, conforme a figura 3: Atividades dos processos de gestão do conhecimento e 

gestão da informação.  
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Figura 3: Atividades dos processos de gestão do conhecimento e gestão da informação 
Fonte: elaborada pela autora. 

Em princípio, para que o conhecimento seja “comunicado” precisa ser 

verbalizado de alguma forma, ou seja, mediado pela informação através de algum 

veículo (no caso da informação oral) ou de um suporte. Costa (2009, p.31) afirma 

que: 

[...] de fato não se faz gestão do conhecimento e sim da informação. No 
entanto, o processo de conversão de tácito para tácito, no qual o 
conhecimento não é fisicamente registrado, mas há aprendizado por meio 
da observação, é gestão do conhecimento unicamente. Portanto, pela 
observação de alguém realizando uma tarefa é possível se falar em gestão 
do conhecimento, sem a necessidade de que esse seja registrado 
fisicamente em um suporte e adquira o status de informação. Para isso, 
são necessárias práticas de compartilhamento de conhecimento, só 
possível quando as pessoas podem interagir de modo intenso.  
 

Além disso, é importante destacar, como afirmam Santos e Reis (2010, p. 18) 

que 
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[...] não existe GC sem GI. A GC deve contemplar o gerenciamento tanto 
dos recursos informacionais (conhecimento explícito) como do 
conhecimento tácito, que por sua vez deverá passar pelo processo de 
conversão para conhecimento explícito. Caso contrário, não apresentará 
resultados. Se o conhecimento tácito deverá se tornar explícito, fica mais 
do que óbvio a necessidade de GI. 
 

Logo, a GC implica em uma visão holística, que considera tanto o 

conhecimento tácito como o explícito, e busca contribuir para o estímulo à produção 

e compartilhamento de novos conhecimentos, seu uso e preservação. 

 

 

2.2 Contextualização histórica e evolução da gestão do conhecimento 

 

Este item sobre a contextualização histórica e evolução da gestão do 

conhecimento é uma perspectiva apresentada a partir de uma breve análise, que 

permite acompanhar algumas das principais mudanças ao longo dos anos. 

A literatura não apresenta consenso. Alguns autores classificam esta 

evolução em idades, fases, gerações ou etapas, que variam bastante, de acordo 

com o que se considera o início da GC. É preciso levar em consideração a data de 

publicação das fontes citadas, o que também torna a análise interessante, pois 

comparar os aspectos e definições mais antigas com as recentes, permite perceber 

os esforços realizados para o avanço desta disciplina.  

Percebe-se uma grande confusão nesta classificação, pois alguns 

antecedentes da gestão do conhecimento, como por exemplo, a gestão da 

informação e a reengenharia de processos são consideradas fases desta disciplina 

por alguns autores. Porém, fases e antecessores (ou antecedentes) são conceitos 

distintos, que muitos autores, infelizmente, parecem não estar levando em 

consideração. A palavra “fase” significa “cada um dos estados de algo em evolução 

ou que passa por sucessivas mudanças” (HOUAISS, 2001), ou seja, para ser 

considerada fase, é preciso que a atividade já exista, enquanto a palavra 

“antecessor” significa “o que antecede ou precede” (HOUAISS, 2001), aquilo que 

ocorre antes.  

No final deste item serão feitas algumas considerações a partir da evolução 

relatada na literatura. 
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Na década de 1970, estudos responsáveis pelas áreas de gás, petróleo e 

energia nuclear começam a ganhar visibilidade. Junto a este fato, a explosão de 

informação e a extensão do uso de computadores transformam a gestão da 

informação (GI) em um recurso para estudos sobre os processos de organização, 

tratamento e uso da informação (PONJUÁN DANTE, 2008). 

Posteriormente, em meados de 1980, a área de GI também busca gerenciar as 

tecnologias e capacitar recursos humanos, além da informação propriamente dita, e, 

assim, surge a Gerência dos Recursos Informacionais – GRI (que em inglês é 

denominado Information Resources Management – IRM). GRI não é, portanto, 

apenas gestão de documentos e informações, mas também das tecnologias e 

recursos humanos envolvidos nos recursos informacionais. Cabe ressaltar que o 

foco sempre esteve voltado para o conhecimento explícito (LYTLE, 1986).  

Além disso, segundo Marchand e Horton (apud LYTLE, 1986) a gestão 

estratégica da informação, nesta época, era vista como a visão mais recente da 

gestão da informação, cujo foco estava no uso estratégico de informações. 

Wiig (1999) destaca que o termo gestão do conhecimento foi introduzido, 

gradualmente, na década de 1980, tendo uma evolução natural 

provocada pela confluência das muitos fatores. Nesta época, uma das preocupações 

dos especialistas da área terminológica era o conhecimento que potencialmente 

seria gerado ou interpretado pelos computadores, estudos estes incentivados por 

pesquisas na área de inteligência artificial (CIANCONI, 2003, p. 91). A gestão do 

conhecimento, no início, surge ligada à tecnologia de informação e à Administração 

de Empresas, sendo mais recente o estudo pela Ciência da Informação. 

Posteriormente, a GC voltou-se para o conhecimento tácito, ou seja, para o 

conhecimento humano. Mas é somente a partir de 1990, que a GC começa a ganhar 

notoriedade na literatura. 

Snowden (2003) apresenta 2 idades para a gestão do conhecimento e cria uma 

hipótese para o que seria a terceira idade. Na primeira o foco é a “informação para 

tomada de decisão”. Até meados de 1990 o foco está na adequada estruturação e 

fluxo de informação para decisões políticas. Comenta o autor que os processos de 

reengenharia dominaram neste período, muitas pessoas com experiência foram 

dispensadas e somente depois de alguns anos foi percebido o erro cometido. 

Posteriormente, reconheceu-se o valor dos conhecimentos adquiridos pela 
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experiência e a importância da transferência de conhecimento, como por exemplo, 

através de esquemas de aprendizes. 

Na segunda metade da década de 1990 acontece a transição para a segunda 

idade, que seria a gestão do conhecimento propriamente dita, com a popularização 

do modelo de Nonaka e Takeuchi (1997) e a abordagem do processo de 

transformação do conhecimento entre os estados tácito e explícito, através dos 

quatro modos de conversão: externalização, socialização, combinação e 

internalização. O autor também leva em consideração diferentes contextos de 

análise do termo “conhecimento”, tais como as contradições existentes na literatura 

quanto ao seu significado; a dimensão da abstração, levando-se em consideração a 

língua, formação, experiência e valores do grupo; e, a dimensão da cultura, em que 

existem sistemas de partilha de idéias, regras e significados (SNOWDEN, 2003). Já 

a respeito do que seria a terceira idade, o autor afirma: [...] ainda por vir, seria 

caracterizado pela visão paradoxal de conhecimento como coisa e processo, pela 

centralidade dos conceitos de contexto, narrativa e gestão de conteúdo [...] 

(SNOWDEN apud CAMPOS, 2007, p. 113). 

Para Sveiby (2005 apud BARBOSA; SEPÚLVEDA; COSTA, 2009, p. 214) a 

evolução da gestão do conhecimento pode ser dividida em três etapas: 

A primeira, com início em 1992, caracterizou-se por uma forte ênfase na 
utilização de sistemas de gerenciamento de bancos de dados e tinha por 
objetivo obter ganhos de produtividade para as empresas. A segunda fase, 
embora destacasse a importância dos sistemas de informação, direcionou 
seu foco para aprimorar o atendimento ao cliente. A última e atual fase 
surge no final dos anos 90 e início deste século e privilegia o uso de 
recursos para a interação entre pessoas e empresas por meio de páginas 
web interativas, bem como o uso intensivo de ferramentas de e-business. A 
chamada Web 2.0 é um símbolo desta nova fase.  

 

Vorakulpipat e Rezgui (2008) utilizando a concepção de gerações proposta por 

McElroy (1999), ou seja, a primeira geração da gestão do conhecimento voltada 

para o compartilhamento do conhecimento e a segunda geração com pesquisas 

sobre criação do conhecimento, sustentam teoricamente que a cultura de criação de 

valor vem se estabelecendo gradualmente como a terceira geração da GC. Para os 

autores existem cinco fatores de criação de valor que emergem da literatura. São 

eles: redes humanas, capital social, capital intelectual, ativos de tecnologia e 

processos de mudança (VORAKULPIPAT; REZGUI, 2008). 

Segundo Aportela-Rodríguez e Ponjuán-Dante (2011), a primeira geração de 

gestão do conhecimento surgiu no início dos anos de 1990 e focava principalmente 
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atividades integracionistas como o processo de distribuição e compartilhamento de 

conhecimento. Não havia preocupação com a distinção entre gestão do 

conhecimento e processamento de conhecimento, com o objetivo de constituir uma 

fonte de valor. Também não há distinção entre aprendizagem individual e 

organizacional e sua marca está na ênfase da captura, codificação e distribuição do 

conhecimento existente. Ignorava-se que GC envolve muito mais que Tecnologia da 

Informação (TI) e que elementos de conhecimento tácito não são codificados através 

de dispositivos tecnológicos, pois é preciso interação social e convivência na prática 

com as pessoas por algum tempo para o aprendizado. Na primeira geração, a 

prática da GC se inicia após o conhecimento ser produzido e seu foco são apenas 

os processos individuais de recuperação e uso de informação, porém não há 

preocupação com o aprendizado e produção de novos conhecimentos (APORTELA-

RODRÍGUEZ; PONJUÁN-DANTE, 2011). 

Já a segunda geração surgiu em meados dos anos de 1990, buscando a 

inclusão das pessoas e o comprometimento com todo o processo. A idéia 

fundamental é não apenas manter o conhecimento coletivo, mas também aumentar 

a aprendizagem organizacional de forma a estimular a criação de novos 

conhecimentos. E, para isso, busca-se entender o ciclo de vida natural do 

conhecimento e o que motiva a sua produção (APORTELA-RODRÍGUEZ; 

PONJUÁN-DANTE, 2011). 

Existe ainda, de acordo com as autoras, uma variante da segunda geração, 

chamada de "Nova Gestão do Conhecimento", que introduziu algumas alterações, 

mas alguns autores não a consideram como “nova GC”. Segundo as autoras, esta é 

a única teoria e prática que deliberadamente aceita a falibilidade, o que a torna uma 

das mais fortes e poderosas teorias sobre GC. Como o conhecimento humano é 

falível é importante manter uma filosofia de estar sempre aberto a críticas 

(APORTELA-RODRÍGUEZ; PONJUÁN-DANTE, 2011). 

A segunda geração da GC introduz algumas idéias que constituem seus 

princípios fundamentais, sendo eles: 1) ciclo de vida do conhecimento; 2) gestão do 

conhecimento versus processamento de conhecimento e sua relação com o 

processamento organizacional; 3) dimensão da oferta versus dimensão de 

demanda; 4) domínios do conhecimento; 5) repositórios de conhecimento; 6) 

aprendizagem organizacional; 7) empresa aberta; 8) capital de inovação social; 9) 
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auto-organização e teoria da complexidade; e, 10) inovação sustentável 

(APORTELA-RODRÍGUEZ; PONJUÁN-DANTE, 2011). 

Aportela-Rodríguez e Ponjuán-Dante (2011) apontam também a existência de 

pontos de divergência entre essas duas gerações, sendo a principal característica a 

distinção entre a Gestão e Processamento do Conhecimento. Enquanto a primeira 

geração não faz nenhuma distinção entre eles, confundindo-os entre si, a segunda 

reconhece que o processamento do conhecimento é um processo social nas 

organizações e que a gestão do conhecimento busca intensificá-lo, como estratégia 

para aumentar este processo na organização. A segunda geração, sem negar a 

geração anterior, inclui critérios mais abrangentes que tornam todo o processo mais 

flexível e de acordo com as necessidades das organizações.  

Lee e Lan (2007) afirmam que as abordagens sobre gestão do conhecimento 

estão mudando com a evolução da tecnologia. A abordagem tradicional da gestão 

do conhecimento se concentra em colecionar conhecimentos e disponibilizá-los em 

um repositório6 ao passo que a nova abordagem da GC dá enfase à integração e 

colaboração para criação de conhecimento, dando destaque às comunidades de 

prática. Segundo os autores, novas tecnologias são criadas para facilitar a 

integração através de redes de conhecimento, incluindo sistemas wiki, blogs e 

fóruns de discussão. A aquisição de conhecimentos e contribuição através da 

tecnologia na web é considerada uma revolução, sendo a colaboração virtual um 

novo conceito. 

Segundo Barbosa,  Sepúlveda e Costa (2009, p. 22), no artigo que dissertam 

a gestão da informação e do conhecimento na era do compartilhamento e da 

colaboração, destacam-se duas grandes tendências para a gestão da informação e 

do conhecimento: 

 

A primeira delas é o uso cada vez maior de ferramentas de colaboração 
entre pessoas e entre organizações. Se as inovações atuais são 
indicadores do que se pode esperar daqui para a frente, o futuro nos 
reserva um imenso manancial de ferramentas. Espera-se uma grande 
evolução neste sentido. Essa evolução será menos de natureza 
tecnológica e mais associada com novos comportamentos face à 
informação e ao conhecimento. Essas mudanças, tanto no plano individual 
quanto organizacional, constituirão uma nova fronteira de transformações 
organizacionais. 
 

                                                
6 O que certamente não era uma abordagem de gestão do conhecimento e sim de gestão da 

informação. 
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Além disso, os autores lembram o que é realmente importante e não pode ser 

esquecido, que “não basta às empresas implantar sistemas e ferramentas de 

processamento de dados [...] [mas] desenvolver uma competência distintiva para 

utilizar estrategicamente a informação e o conhecimento”. 

Sobre o avanço da gestão do conhecimento em relação à Ciência da 

Informação, Kebede (2010) alerta que os profissionais da área da Ciência da 

Informação (CI) não estão contribuindo tanto quanto deveriam, apesar da gestão do 

conhecimento já possuir destaque na área.   

Algumas razões foram identificadas pelo autor: 1º) há um debate em curso, 

encabeçado por alguns autores, dos quais o mais conhecido no Brasil talvez seja  

Wilson (2002),  questionando se a GC é realmente um campo da Ciência da 

Informação (CI). Este grupo considera que GC seria um outro termo para o que já é 

feito da CI, não contribuindo, portanto, para seu avanço; 2º) outro grupo de  

profissionais consideram GC o mesmo que Gestão da Informação (GI), não 

conseguindo ver o verdadeiro sentido da GC em sua profissão; 3º) alguns 

profissionais acreditam que lidar com o conhecimento tácito é algo além das 

habilidades adquiridas em sua formação professional tradicional e consideram ser 

necessário um conjunto de habilidades diferentes e novas, além de uma nova 

mentalidade e uma nova cultura profissional, para e, que só desta forma será 

possível estudar a GC; 4º) alguns profissionais reconhecem falta de adequada base 

conceitual para compreender os conceitos-chave e as distintas dimensões da GC, 

considerando, portanto, difícil contribuir de forma significativa para o debate em 

curso, bem como para o avanço da GC;  5º) Um outro grupo, embora valorize e 

aceite a GC como um fator importante para o desenvolvimento de sua profissão, não 

se considera preparado para participar de pesquisas sobre GC, por acreditar que 

não existem técnicas facilmente utilizáveis e ferramentas desenvolvidas pela própria 

CI; 6º) muitos profissionais de Ciência da Informação não estão tendo a 

oportunidade de participar de iniciativas de GC em suas organizações (KEBEDE, 

2010). 

Logo, por não haver maior quantidade de pesquisas e aprofundamento no 

assunto, a evolução da GC vem sendo influenciada por tradições e perspectivas de 

outras áreas (KEBEDE, 2010). O autor não cita nenhum autor ou periódico 

brasileiros, porém diante da grande quantidade de artigos, livros e “papers” na 



42 

literatura brasileira, pode-se inferir que a Ciência da Informação no Brasil está 

bastante envolvida com a gestão do conhecimento7. 

Segundo Kebede (2010), o objetivo da GC na CI não se limita a servir 

contextos e ambientes específicos, tais como ganhar vantagens competitivas 

sustentáveis ou posições de mercado, mas ajudar a facilitar o acesso humano à 

informação e ao conhecimento para tomada de decisão eficaz e resolução de 

problemas em qualquer ambiente, seja em organizações, grupos, comunidades, 

negócios ou pesquisa. Em seu artigo, o autor solicita aos profissionais da Ciência da 

Informação que abracem a GC e contribuam para seu desenvolvimento. 

Aparece na literatura recente um novo termo referindo-se à esta disciplina: 

gestão do conhecimento 2.0. Cavalcanti (2010), por exemplo, diz ser a gestão de 

conhecimento 2.0 baseada no social. 

Mas esse termo não está consagrado na literatura e não há indícios do que tal 

mudança realmente representa. Por exemplo, Mateus Hodgson (apud FIRESTONE, 

2008a) apresenta uma visão da diferença entre Web 2.0 e GC 2.0. Segundo o autor, 

a gestão do conhecimento possui como princípio fundamental o apoio de ambientes 

sociais que estimulem o compartilhamento informal de conhecimento e a criação de 

conhecimento, pois GC não é sobre os sistemas, mas sobre as pessoas e 

processos. Não se pode sugerir que  emprego de ferramentas da Web 2.0 sejam 

equivalentes à GC 2.0. Mesmo que um ambiente no qual a gestão do conhecimento 

possa ser apoiada através desta tecnologia, como blogs e wikis, não se deve 

confundir Web 2.0 e GC 2.0. 

Firestone (2008b) complementa que gestão do conhecimento 2.0 implica na 

utilização de ferramentas de mídia social para criação de uma ecologia que melhora 

a conectividade, resultando na construção de relacionamentos e confiança e em 

uma melhor comunicação e partilha de conhecimentos. No entanto, o autor destaca 

que apesar de mudanças na orientação conceitual a partir da Web 1.0 para as 

ferramentas Web 2.0 serem muito importantes, elas não acrescentam nada de novo 

ao alcance da GC. O ponto fundamental é que a GC é uma atividade humana e não 

                                                
7 Mesmo diante da inexistência de consenso quanto às tendências da GC, esta questão pode ser 

observada no seguinte artigo: BARRADAS, Jaqueline Santos; CAMPOS FILHO, Luiz Alberto 
Nascimento. Levantamento de tendências em gestão do conhecimento no Brasil: análise de 
conteúdo da opinião de especialistas brasileiros. Perspectivas em Ciência da Informação, v.15, 
n.3, p.131-154, set./dez. 2010. 
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uma classe de ferramentas de software. Tais ferramentas são apenas facilitadores 

para a prática de GC (FIRESTONE, 2008c). 

Após a revisão de literatura sobre a evolução desta disciplina, é possível fazer 

algumas considerações. 

Primeiramente, não se deve denominar de fase (ou geração, idade, etapa) o 

que na verdade é uma atividade antecedente. Por exemplo, a gestão da informação 

já era praticada antes da gestão do conhecimento e não deve ser vista como uma de 

suas fases, pois seu foco é a informação (conhecimento explícito), e não se 

estinguiu com a gestão do conhecimento.  

Além disso, o uso de instrumentos, tais como classificações e taxonomias, 

que lidam somente com o conhecimento explícito, já eram estudados no âmbito da 

Ciência da Informação, pela gestão e organização da informação, antes do 

surgimento da gestão do conhecimento.  

Claro está que não se descarta o fato de que “somente com uma sistemática 

de Gestão da Informação democrática e participativa é possível ter sucesso na GC. 

Ambas as práticas são intrinsicamente relacionadas e inseparáveis” (CIANCONI, 

2003, p. 244). 

Diante de muita confusão relacionada à evolução desta disciplina e visando 

resgatar a história da GC, é importante rever os trabalhos de Karl Wiig, um dos 

pioneiros na área e tido como responsável por cunhar o termo “gestão do 

conhecimento”, em uma conferência da ILO em Zurich, em 1986 (CIANCONI, 2003). 

Wiig, que atuava na área de Inteligência artificial, trabalhava com o conceito de GC 

antes do surgimento deste termo. Na verdade foram justamente as atividades 

envolvendo a inteligência artificial que o levaram a estudar gestão do conhecimento. 

No final dos anos de 1980, o foco mudou da tecnologia para o ser humano, segundo 

admitido pelo próprio Wiig (CIANCONI, 2003). 

Analisando a produção intelectual de Wiig (PUBLICATIONS…, 2011), pode-

se observar que, em 1986, o autor escreveu um artigo com título “Inteligência 

artificial: nova ferramenta de gerenciamento” que, ainda sem falar em GC , trazia 

implicita a idéia de inteligência artificial aplicada ao apoio à tomada de decisão. 

Em 1989, já introduz o termo “Managing Knowledge” com a publicação 

“Managing knowledge: a survey of executive perspectives” e em 1990 ”Knowledge 

Management” com "Knowledge management: an introduction". A idéia de 

colaboração por meio da GC já aparece em seu “paper” “Networked collaboration in 
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the office: some Knowledge management perspectives”, de 1991. Em 1993, o livro 

“Knowledge Management Foundations: thinking about thinking – how people and 

organizations create, represent, and use knowledge” consolida o conceito ao 

abranger não apenas o conhecimento explícito, mas também o conhecimento tácito 

(PUBLICATIONS…, 2011). 

Ressalta-se que no início do século XXI, com o uso intensivo de ferramentas 

de mídias sociais, os estudiosos da GC percebem que a criação do conhecimento 

pode também ser estimulada por tais tecnologias. Atualmente, os estudos de 

ontologias pela Ciência da Computação apontam para o retorno da idéia de que a 

inteligência artifical pode ajudar a representar conhecimento e fazer inferência 

apoiando a gestão do conhecimento. 

Sendo assim, conclui-se que: 

• A gestão do conhecimento teve início em meados de 1980 e os 

estudos iniciais não eram baseados na gestão da informação, mas na 

tecnologia de informação e com base na inteligência artifical, ou seja, 

na almejada capacidade dos computadores de interpretar e produzir 

conhecimento. Tais estudos tinham o foco na resolução de problemas 

para tomada de decisão. 

• Já em meados de 1995, a teoria de Nonaka e Takeuchi, que foi 

bastante difundida e aplicada em organizações, deu origem a certa 

distorção da GC, pois alguns projetos buscavam a “captura” de 

conhecimento tácito, voltado para o registro e acúmulo de informações. 

Estes projetos se mostraram inadequados, pois, apesar da sua  

importância,  não é somente por meio da explicitação e registro que se 

compartilha e produz conhecimento. O modelo da espiral do 

conhecimento (NONAKA; TAKEUCHI, 1995) vai muito além do registro 

de informações, pois mostra que há um processo dinâmico, em que o 

conhecimento não se apresenta de forma estática, mas que flui no 

ambiente, em permanente transformação de tácito para tácito, de tácito 

para explícito, de explícito para tácito, de explícito para explícito.  

• Por outro lado, os estudos sobre ontologias e Web semântica, que 

tiveram sua origem na Ciência da Computação e na inteligência 

artificial, vem sendo estudados também pela Ciência da Informação. 
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Tais estudos, buscam benefícios quanto à organização e recuperação 

de informações e capacidade de inferência dos sistemas, o que 

favorecerá também o compartilhamento e a produção de 

conhecimentos. 

• Além disso, destaca-se, na atualidade, a importância dos recursos 

conhecidos como mídias sociais (web 2.0), que vem trazendo inúmeros 

benefícios e mudanças comportamentais na busca e uso de 

informações e na colaboração muitos para muitos como fator de 

produção de conhecimentos. No entanto, não se deve esquecer a 

importância e os beneficios do contato face-a-face, que favorecem a 

confiança mútua para troca e aprendizagem. Assim, um dos principais 

focos da gestão do conhecimento hoje é a colaboração, prevalecendo 

o estudo de práticas que estimulem a produção de conhecimentos. A 

expressão “gestão do conhecimento 2.0”, entre tantos outros novos 

termos que surgem (e ainda surgirão) na literatura, não deveria ser 

vista apenas como uma mudança tecnológica, mas uma mudança 

comportamental. 

• A valorização do compartilhamento e colaboração para a 

aprendizagem e criação de conhecimento ocorre, por exemplo, através 

de comunidades de prática. A cultura organizacional e as mudanças 

comportamentais são estudadas, as pessoas são valorizadas e o 

relacionamento interpessoal é estimulado. Percebe-se, portanto, que, a 

gestão do conhecimento, atualmente, busca identificar e estimular 

condições e ambientes favoráveis ao compartilhamento de 

conhecimentos e informações, à colaboração, à criatividade e à 

inovação. 
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3 COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO  
 

Novos conhecimentos são construídos a partir do compartilhamento de 

informação e conhecimento. Mesmo diante da dificuldade de se entender como o 

conhecimento é criado e utilizado, percebe-se que o compartilhamento ocorre, 

sendo um processo que pode ser influenciado por alguns fatores (ALCARÁ et al, 

2009).  

Ipe (2003, apud ALCARÁ et al, 2009) identificou quatro fatores que 

influenciam o compartilhamento do conhecimento: natureza do conhecimento, 

motivação para compartilhar, oportunidades para compartilhar, e cultura do ambiente 

de trabalho. 

A natureza do conhecimento pode ser classificada em dois sentidos, o 

primeiro quanto à natureza tácita ou explícita, conforme a teoria de Nonaka e 

Takeuchi (1997) e o segundo com base no valor do conhecimento, no entanto 

voltado para o aspecto comercial (IPE, 2003 apud ALCARÁ et al, 2009)8. 

As oportunidades para compartilhar conhecimento podem ser tanto de 

natureza formal, como programas de treinamento e grupos de trabalho, como 

informal. Alcará et al (2009, p. 174) destacam que “sem desmerecer o papel das 

oportunidades formais no compartilhamento, as pesquisas [...] indicam que a maior 

quantidade de conhecimento é compartilhada informalmente, por meio de canais de 

relacionamento e aprendizagem”. 

Além disso, Ipe (2003, apud ALCARÁ et al, 2009) diz que muitos fatores que 

possibilitam o compartilhamento são influenciados pela cultura, sendo esta uma das 

maiores barreiras para a construção, compartilhamento e uso do conhecimento. Ou 

seja, a cultura influencia os três fatores anteriores.  

Mesmo diante de resultados de pesquisas que afirmam que grande parte do 

conhecimento é compartilhado informalmente, pode-se tomar como modelo a 

comunicação científica, que auxilia, de maneira formal, a disseminação e 

compartilhamento do conhecimento científico. Segundo Alcará et al (2009, p. 185): 

Outros aspectos que podem ser considerados elementos da 
obrigatoriedade para o compartilhamento são o reconhecimento e a 

                                                
8 Ressalta-se que não será analisado o valor comercial no presente estudo. 
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avaliação do trabalho do pesquisador pelos seus pares. Isso acontece 
quando o pesquisador apresenta sua pesquisa em algum evento ou a 
publica em algum veículo informacional (livro, periódico, etc.). A 
comunicação científica, por meio de canais formais, é uma forma de 
compartilhamento que permite, desse modo, a avaliação do trabalho e, 
consequentemente, a retomada do que eventualmente pode não estar 
dando certo. É uma oportunidade para o crescimento. 

 

Percebe-se que a comunicação informal auxilia na comunicação formal, ou 

seja, na produção do conhecimento e seu registro. E, entre os fatores que 

influenciam o compartilhamento de informação e conhecimento, destacam-se as 

redes sociais, as comunidades de prática e os ambientes facilitadores de 

socialização e comunicação. 

Desta forma, busca-se por meio da GC, apresentar subsídios para 

compreender os benefícios da criação de ambientes que favoreçam o surgimento e 

a manutenção de redes sociais e outros recursos que facilitem a comunicação e a 

colaboração, seja em organizações privadas, órgãos públicos e/ou instituições de 

ensino e pesquisa. Como afirma Castells (1999, p. 499), “uma estrutura social com 

base em redes é um sistema aberto altamente dinâmico suscetível de inovação sem 

ameaças ao seu equilíbrio”. O intuito, portanto, deve ser fomentar a circulação do 

conhecimento. 

 

 

3.1 Redes sociais 

 

A palavra rede, que significa “entrelaçado de fios [...], cordões, arames etc., 

formando uma espécie de tecido [...], composto em losangos ou em quadrados de 

diversos tamanhos” (HOUAISS, 2001), é também muito utilizada para representar 

inter-relação entre elementos.  

No século XVIII, engenheiros cartógrafos passam a utilizar a palavra “rede” 

para representar territórios, sendo este o início do novo conceito de “redes”. Assim, 

este termo passa a ter uma abordagem na perspectiva da relação espaço-tempo 

(DIAS, 2005). 
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Já na área acadêmica, foi no campo das relações internacionais que as redes 

começaram a ser estudadas. Este fato acontece no fim da II Guerra Mundial e 

progride com o fim da Guerra Fria, com a ocorrência da redefinição dos atores nas 

relações internacionais (MARTELETO, 2001). 

As redes e seus fluxos9, nos dias atuais, são objetos de estudo em diversas 

áreas, como na Economia e na Ciência da Computação. Nas Ciências Humanas, 

redes são estudadas como uma forma de organização social (DIAS, 2005).  

As redes sociais sempre existiram. Intuitivamente ou não, as pessoas sempre 

se comunicaram na busca pela troca de conhecimento e/ou informação, seja por 

interesses profissionais ou pessoais. 

A organização dos indivíduos em redes é comum na comunicação 
científica há décadas; os colégios invisíveis são evidências desse fato. 
Apenas mais recentemente – década de 1990 – vem sendo intensificado 
na literatura o enfoque de organizações em rede visando seu crescimento 
econômico (TOMAÉL, 2008). 

 

Além dos encontros presenciais, na atualidade, a web e o uso de mídias de 

colaboração, permitem uma nova maneira de trocar informações. Assim, a 

comunicação através de redes sociais parece ter sido favorecida com o surgimento 

das novas tecnologias de informação e conhecimento (TICs), que tornam este 

processo ainda mais rápido. 

Cabe observar que uma rede é uma construção social, ou seja, ela não está 

pronta, sempre é um processo. Dias (2005, p. 22) expõe, de uma maneira muito 

clara, esta questão: 

A rede, como qualquer outra invenção humana é uma construção social. 
Indivíduos, grupos, instituições ou firmas desenvolvem estratégias de toda 
ordem (políticas, sociais, econômicas e territoriais) e se organizam em 
rede. A rede não constitui o sujeito da ação, mas expressa ou define a 
escala das ações sociais. As escalas não são dadas a priori, porque são 
construídas nos processos.  

 

                                                
9 Um maior aprofundamento sobre a questão do gerenciamento dos fluxos informacionais para 

obtenção de novos conhecimentos e informações pode ser obtido em SANTOS, Paula Xavier dos. 
Gestão do conhecimento das práticas científicas: a construção de redes de informações 
estratégicas para a legitimação dos campos científicos. Tese (Doutorado em Ciência da 
Informação) – CNPq/IBICT, UFRJ/ECO, Rio de Janeiro, 2002. Em sua tese, a autora constata que 
a gestão do conhecimento pode ser utilizada como instrumento de apoio aos processos decisórios 
e que a constituição e legitimação dos campos científicos se estrutura através de redes. 
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O enfoque dinâmico também é abordado por Tomaél (2008). Para a autora, 

redes sociais “[...] podem ser consideradas redes flexíveis, nas quais os atores 

ganham competências pessoal e empresarial, valendo-se de suas relações, que 

movimentam a informação e constroem conhecimento”.  

Segundo Capra (2005, p. 94), redes sociais são “redes de comunicação que 

envolvem a linguagem simbólica, os limites culturais e as relações de poder e assim 

por diante". Para o autor, “[...] a maioria das grandes empresas são redes 

descentralizadas compostas de unidades menores” (p. 118). E tais redes não 

existem somente nas organizações, mas na sociedade em geral: 

Redes semelhantes existem entre as organizações não-governamentais 
(ONGs) e sem fins lucrativos. Dentro de cada escola e entre diversas 
escolas, os professores cada vez mais se comunicam pela rede eletrônica, 
na qual também se inserem os pais de alunos e várias organizações de 
apoio à educação. Além disso, o estabelecimento de redes de intercâmbio 
e contato tem sido uma das principais atividades das organizações e 
movimentos políticos populares há muitos anos. O movimento 
ambientalista, o movimento em prol dos direitos humanos, o momento 
feminista, o movimento pacifista e muitos outros movimentos políticos e 
culturais de origem popular organizaram-se em redes que transcendem as 
fronteiras nacionais (CAPRA, 2005, p. 118). 

 

Quanto ao controle de tais redes, Marteleto (2001, p. 72) afirma que “nas 

redes sociais, há valorização dos elos informais e das relações, em detrimento das 

estruturas hierárquicas”. Sobre as redes que nascem em ambientes informais e o 

jogo de forças existente, a autora faz a seguinte observação: 

O estudo das redes coloca assim em evidência um dado da realidade 
social contemporânea que ainda está sendo pouco explorado, ou seja, de 
que os indivíduos, dotados de recursos e capacidades propositivas, 
organizam suas ações nos próprios espaços políticos em função de 
socializações e mobilizações suscitadas pelo próprio desenvolvimento das 
redes. Mesmo nascendo em uma esfera informal de relações sociais, os 
efeitos das redes podem ser percebidos fora de seu espaço, nas interações 
com o Estado, a sociedade ou outras instituições representativas. Decisões 
micro são influenciadas pelo macro, tendo a rede como intermediária 
(MARTELETO, 2001, p. 72). 

 

Nos dias atuais, as tecnologias de informação e comunicação (TICs) 

possibilitam uma nova maneira de trocar informações, pois permitem uma 

comunicação sem limites de espaço e tempo. Szabó (2008, p. 108) destaca que 

A leitura de Lévy (1999) nos fez perceber o ciberespaço como um 
movimento social sobre a tecnologia, uma prática de comunicação 
interativa e comunitária, a única que permite a comunicação de muitos para 
muitos em escala global. Justamente por reunir essas características, o 



50 

ciberespaço se diferencia de outros meios de comunicação de massa 
[rádio, televisão, que seria a comunicação um para muitos], oferecendo 
uma alternativa à dominação da ‘indústria cultural’ e permitindo a 
pluralidade do discurso. 

 

Para melhor compreensão deste processo, pode-se observar que os meios de 

comunicação, como, por exemplo, o rádio e a televisão, apresentam um modelo de 

comunicação de “um para muitos”, sendo o emissor e o receptor claramente 

definidos. A Internet surge como um novo meio de disseminação de informações e 

provoca uma alteração na comunicação. A lógica comunicacional de “um para 

muitos” passa, então, a ser de “muitos para muitos”. Neste novo modelo, o emissor e 

o receptor não possuem papéis claramente definidos, pois todos podem ser, ao 

mesmo tempo, produtores e receptores de informação. Além disso, com as novas 

tecnologias, considera-se que o término do processo de intermediação pode ser um 

benefício social (DÁVILA CALLE; SILVA, 2008). 

A web colaborativa ou Web 2.0 favorece a descentralização, a flexibilidade, o 

dinamismo e a autonomia dos membros das redes sociais. Mas, a chamada 

“comunicação muitos para muitos” é o que realmente é tido como um fator 

importante que diferencia da Web 1.0 da chamada Web 2.0. 

O termo Web 2.0 foi citado pela primeira vez por Dale Dougherty, na primeira 

conferência sobre o assunto, em outubro de 2004. No encontro, discutiu-se que 

algumas organizações, com atributos em comum, haviam sobrevivido às crises e 

estavam, de alguma forma, apontando novos caminhos para a Internet (O'REILLY, 

2005). 

Um ano após o evento, foi possível verificar mais de 9 milhões de citações do 

termo Web 2.0 no Google, apesar de não haver consenso em relação ao significado 

do termo (O'REILLY, 2005). 

A web colaborativa incentiva a publicação em novos formatos e promove a 

troca de informações entre os pesquisadores, sem a obrigação do texto impresso. 

Mas, tal novidade ainda necessita do fortalecimento e apoio do seu público. Além 

disso, torna-se um desafio manter a qualidade da produção acadêmica, por 

exemplo, por meio da revisão por pares (MOURA, 2009). 

Em que pesem as potencialidades e os riscos assinalados, avalia-se que a 
horizontalidade no compartilhamento e apropriação social do saber 
proporcionado pelas referidas mediações podem contribuir enormemente 
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para o surgimento [da] construção de novas formas de produção, 
socialização e arbitragem do conhecimento (MOURA, 2009). 

 

Logo, é possível perceber que nas redes sociais presenciais há troca de 

conhecimento tácito entre os profissionais e que nos ambientes colaborativos o fluxo 

de informações torna-se intenso, possibilitando uma troca de ainda maior de 

informações e experiências. Novamente, cabe destacar que esta comunicação 

informal também pode auxiliar na geração de comunicação formal, pois a informação 

registrada pode surgir como produto final deste processo. 

Capra, ao abordar a vida nas organizações, lembra a importância da 

existência de tipos especiais de redes: 

Com as novas tecnologias de informação e comunicação, as redes sociais 
tomaram conta de tudo, tanto dentro quanto fora das organizações 
empresariais. Para que uma organização seja viva, porém, a existência de 
redes sociais não é suficiente; é preciso que sejam redes de um tipo 
especial. As redes vivas [...] são autogeradoras. Cada comunicação gera 
pensamentos e um significado, os quais dão origem a novas 
comunicações. Dessa maneira, a rede inteira gera a si mesma, produzindo 
um contexto comum de significados, um corpo comum de conhecimentos, 
regras de conduta, um limite e uma identidade coletiva para os seus 
membros (CAPRA, 2005, p. 119). 

 

E, dando continuidade, o autor busca, na teoria de Etienne Wenger, a 

resposta para esta questão: 

Etienne Wenger, teórico da comunicação, inventou o termo “comunidade 
de prática” para designar essas redes sociais autogeradoras, numa 
referência não ao padrão de organização através do qual os significados 
são gerados, mas ao próprio contexto comum de significados (CAPRA, 
2005, p. 119). 

 

Dessa forma, as comunidades de prática, tanto presenciais quanto virtuais, 

são reconhecidas como um elemento essencial para a produção de conhecimento. 

 

3.2 Comunidades de prática 

 

Comunidades de prática é um termo criado por Jean Lave e Etienne Wenger, 

quando os autores pesquisavam, no fim da década de 1980, a aprendizagem em 

diferentes comunidades e ressaltavam a importância da participação e 

compartilhamento de práticas (MOURA, 2009). 
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Segundo Wenger (2004, p. 2, tradução nossa) “comunidades de prática são 

grupos de pessoas que compartilham uma paixão por algo que sabem fazer, e que 

interagem regularmente para aprender como fazê-lo melhor". 

Barbosa (2008, com base em HORTON JUNIOR, 1979; MOREIRA, 2005; e, 

SARACEVIC, 1999, p. 8), identificou uma relação existente entre comunidades de 

prática e colégios invisíveis: 

Note-se que [...] uma pessoa pode ser considerada uma fonte de 
informação, o que é perfeitamente compatível com a noção dos colégios 
invisíveis no contexto da comunicação científica, a qual pode ser 
considerada uma versão anterior do moderno conceito de comunidades de 
prática no contexto da gestão do conhecimento.  

 

E, segundo Wenger (2004), é possível destacar três elementos de uma 

comunidade de prática: “domínio”, “comunidade” e “prática”.  

O “domínio” é a área de conhecimento que reúne a comunidade, dá aos 

membros identidade e define os elementos-chave de pesquisa e abordagem. 

“Comunidade” não é apenas um grupo que interage e resolve problemas por meio 

de recursos na Internet ou em uma biblioteca, e sim um grupo que considera o 

domínio importante e valoriza a qualidade das relações entre os membros. E 

“prática” é o conjunto de conhecimentos, métodos, ferramentas, casos, documentos, 

compartilhados e desenvolvidos pelos membros, em equipe (WENGER, 2004). 

Uma comunidade de prática não é apenas uma rede de relacionamentos e 

sua identidade não é definida somente por tarefas a serem executadas, mas por 

uma área do conhecimento que precisa ser explorada e pela reunião de profissionais 

que possuem um objetivo maior. Ao longo do tempo, eles acumulam conhecimento 

prático em seus domínios, o que faz diferença para a capacidade de agir 

individualmente e coletivamente (WENGER, 2004). 

E, da mesma forma que abordado anteriormente em relação às redes sociais, 

as comunidades de prática também são beneficiadas com as novas tecnologias. 

O funcionamento da Internet e os diversos produtos e serviços a ela 
vinculados alteraram significativamente os padrões de agregação social na 
contemporaneidade. A relativização das noções de tempo e espaço e a 
redução dos rituais sincrônicos abriram espaço para a mobilidade e o 
estabelecimento de comunidades não constrangidas pela dimensão 
geográfica e ocasionou também a implementação de novos padrões de 
cooperação. A difusão global de informações permitiu uma série de 
agregações que se constituem em torno do interesse informacional, 
tornado fluxo. É nesse contexto que surgem as comunidades virtuais, uma 
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modalidade de agregação de sujeitos dispersos geograficamente em torno 
de interesses comuns (MOURA, 2009). 

 

Para melhor compreensão, tem-se ainda a definição de comunidades de 

prática de McDermott (1999, apud MOURA, 2009): 

 [...] agrupamentos de pessoas que compartilham e aprendem uns com os 
outros por contato físico ou virtual, com um objetivo de resolver problemas, 
trocar experiências, desvelamentos, a construção de modelos padrões, 
técnicas ou metodologias, tudo isso com previsão de considerar as 
melhores práticas. 

 

Dando continuidade, Moura (2009) acredita que as comunidades de prática 

são “consideradas territórios neutros das pressões sociais e da demanda por 

produtividade, devem possuir um domínio de atuação partilhado de forma 

colaborativa ou comunitária e compartilharem práticas comuns”, podendo tais 

práticas serem metodologias, experiências ou soluções para questões levantadas. 

Com uma abordagem mais humanística, Capra (2005), em seu livro “As 

conexões ocultas: ciência para uma vida sustentável”, lembra que todas as formas 

de vida (plantas, insetos, seres humanos) vivem em rede, em relações 

interdependentes. O autor afirma que todos estamos ligados uns aos outros e que 

precisamos do conjunto para que seja mantido o equilíbrio. E, com base na 

compreensão sistêmica da vida, o autor diz que as pessoas não podem ser geridas 

como máquinas: 

A rede viva responde às perturbações externas com mudanças estruturais, 
e é ela que determina quais as perturbações a que prestar atenção e como 
vai responder a cada uma delas. As coisas a que as pessoas prestam 
atenção são determinadas pelo que essas pessoas são enquanto 
indivíduos e pelas características culturais de suas comunidades de 
prática. Não é a intensidade ou a frequência de uma mensagem que vai 
fazê-la ser ouvida por elas; é o fato de a mensagem ser ou não significativa 
para elas. Os administradores de tendência mecanicista costumam aferrar-
se à crença de que poderão controlar a organização se compreenderem de 
que modo todas as partes desta se juntam. [...] Estamos tratando aqui de 
uma diferença fundamental entre um sistema vivo e uma máquina. A 
máquina pode ser controlada; de acordo com a compreensão sistêmica da 
vida, o sistema vivo só pode ser perturbado. Em outras palavras, as 
organizações não podem ser controladas através de intervenções diretas, 
mas podem ser influenciadas através de impulsos, não de instruções 
(CAPRA, 2005, p. 123). 

 

Logo, é preciso deixar claro que as comunidades de prática não são criadas 

por gestores, pois as afinidades entre os pares não podem ser determinadas pelos 

superiores hierarquicamente. Da mesma forma, não é possível exigir que esses 
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encontros informais entre profissionais venham a gerar produtos (como, por 

exemplo, relatórios e projetos). Uma comunidade de prática não pode ser 

controlada, ou seja, os indivíduos podem apenas ser incentivados a trocarem 

conhecimentos e experiências. 

Toda instituição possui comunidades de prática e quanto maiores e mais 

desenvolvidas forem tais comunidades, melhor serão o aprendizado e a criatividade 

dos indivíduos. E a vida habita e acontece nestas comunidades (CAPRA, 2005). 

Os benefícios de sustentar e estimular comunidades de prática são muitos. 

Lee e Valderrama (2003, apud TOMAÉL, 2008) destacam: 

[...] resposta mais rápida aos clientes, diminuição dos custos, melhoria da 
qualidade no trabalho e no tempo de sua execução, maior facilidade e 
rapidez na implementação de projetos. E os membros da comunidade 
também serão beneficiados, especialmente no acesso ao conhecimento de 
que precisam e no compartilhamento de documentos relevantes. 

 

Nestas comunidades aflora o conhecimento tácito, ou seja, o conhecimento 

que está na mente das pessoas. Nonaka e Takeuchi (1997) afirmam que o 

conhecimento tácito é fruto da experiência do indivíduo e nem sempre é possível 

transmiti-lo. No entanto, os autores acreditam que socialmente, através de 

atividades compartilhadas em que acontecem influências recíprocas, é possível 

gerar conhecimento tácito. Ou seja, este processo é um fenômeno social e, através 

das comunidades de prática, torna-se possível a criação de novos conhecimentos, 

pois 

A participação em redes sociais, a cooperação, as parcerias e a adoção de 
redes de comunicação possibilitam a interação. A interação leva ao 
compartilhamento, impulsiona os fluxos de informação e de conhecimento 
que são decorrentes do movimento de uma rede e determinados pelos 
vínculos que se configuram e re-configuram. Esses são elementos que 
podem constituir uma rede de conhecimento (TOMAÉL, 2008). 

 

Quanto ao número de participantes, Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001, p. 24) 

acreditam que “[...] para que o processo de socialização gere novos conhecimentos 

tácitos, o grupo deve ser pequeno: cinco a sete pessoas”, pois um número muito 

grande de pessoas poderia prejudicar a criação de conhecimento.  

Todas as comunidades têm seus próprios rituais, linguagens, normas e 
valores. Nossa idéia de microcomunidade é caracterizada por interação 
face a face e, na criação de conhecimento, os participantes, gradualmente, 
passam a conhecer melhor uns aos outros. [...] Há limites para a 
quantidade de participantes no processo de criação de conhecimento, 
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sobretudo durante as fases de compartilhamento do conhecimento tácito 
[...]. Perspectivas em excesso e fontes de conhecimento tácito em 
demasia, além da profusão de tradições culturais, por vezes dificultam a 
criação de conhecimento (VON KROGH; ICHIJO; NONAKA, 2001, p. 189). 

 

Além disso, outro fator sugerido é que “de tempos em tempos, novos 

participantes devem ser incluídos nas equipes [...] para a substituição de outros 

membros. Compete ao gerente [...] revisar os rituais de entrada para encorajar 

novas participações” (VON KROGH; ICHIJO; NONAKA, 2001, p. 167). Em 

organizações (privadas) esta regra até pode ser seguida a risca, mas é uma questão 

difícil de ser posta em prática em instituições públicas que possuem em sua grande 

maioria, um quadro fixo de servidores, o que requer um estudo diferenciado. 

Algumas instituições, na busca por inovação, devem estimular as 

comunidades de prática, sem se preocupar com a formalidade da escrita e a 

obrigatoriedade de apresentação de um produto final. Assim, não apenas 

presencialmente, mas também através de redes virtuais, a troca de informações e 

experiências, de maneira informal, torna-se um estímulo à criatividade.  

Este processo pode ser estimulado por meio de ambientes que facilitem o 

contato entre profissionais. 

 

 

3.3 Ambientes facilitadores de colaboração 

 

A idéia do compartilhamento entre os pares significa algo a mais que o 

relacionamento um para um, em que ocorre a comunicação do conhecimento e/ou 

informação entre duas pessoas ou o relacionamento um para muitos, que seria uma 

pessoa transmitindo conhecimento e/ou informação para um grupo. A chamada 

“comunicação muitos para muitos”, já abordada anteriormente, pode gerar bons 

resultados. Mas, para que isso ocorra, é necessário haver comprometimento dos 

integrantes do grupo, pois “[...] na cooperação é necessário estar acessível à 

ampliação ou ao recuo das fronteiras de ações individuais e organizacionais, é estar 

livre a negociações e predisposto a compartilhar informação e conhecimento para o 

bem comum” (TOMAÉL, 2008). 
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Compartilhar, além de partilhar, dividir ou distribuir, também possui o 

propósito de troca, que gera mudanças, transformação (HOUAISS, 2001). E, como 

uma comunidade de prática não possui um chefe para comandar e exercer poder 

sobre os demais, não há cobranças de resultados. Esta descentralização permite a 

independência e autonomia dos profissionais, e, consequentemente, proporciona um 

ambiente favorável à criação e inovação.  

Interessante também é refletir sobre o resultado da pesquisa sobre os fatores 

que influenciam o comportamento informacional dentro das organizações, de Alves e 

Barbosa (2010), apresentada no último ENANCIB. Neste trabalho, é apontada a 

diferença entre “colaborar” e “compartilhar” informação.  

Essas duas palavras são muitas vezes utilizadas como sinônimas e, segundo 

os autores, possuem significados diferentes. Compartilhar é um ato do indivíduo, 

que tem vontade de dividir, ajudar o outro. Significa, portanto, uma ação voluntária. 

Já colaborar revela ser um ato de co-realizar, ou seja, fazer junto algo de mesmo 

interesse (ALVES; BARBOSA, 2010). 

A pesquisa dos autores, que propõe um modelo de análise dos sistemas 

colaborativos visando potencializar as trocas de informações, baseou-se em revisão 

teórica e estudos de caso em duas empresas. Empiricamente, revelou-se que, 

mesmo ocorrendo estas duas ações nas organizações, quando existe interesse em 

participar, o funcionário compartilha, mas quando os assuntos são de sua 

responsabilidade, o funcionário colabora (ALVES; BARBOSA, 2010).  

Antes da implementação de ambientes que favoreçam a criação de redes 

sociais, é necessário avaliar a cultura do local em que tais redes poderão funcionar. 

Ora, se o local possuir padrões de comportamento que não condizem com esta 

forma de relacionamento, tal iniciativa não terá êxito. “A tarefa, portanto, se resume 

em tornar o processo de mudança significativo para as pessoas desde o começo, 

em assegurar a participação delas e em proporcionar um ambiente em que a 

criatividade delas possa florescer” (CAPRA, 2005, p. 124). 

Considerados uma vantagem da Web 2.0, os recursos para criação de 

ambientes colaborativos virtuais permitem o acesso posterior às 

informações/conversas registradas pelos membros de uma comunidade de prática. 
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Tais ferramentas, por possibilitarem o acesso e reuso de informação sem limites de 

espaço e tempo, colaboram para a produção de conhecimento. 

Especificamente sobre os ambientes colaborativos em organizações, Tomaél 

(2008) utiliza o termo “Redes internas de gestão do conhecimento” e as define como 

[...] redes que se desenvolvem através do mapeamento do conhecimento 
dos especialistas, combinado com a criação de ambientes apropriados 
para compartilhá-lo. Sua finalidade inicial é maximizar a aplicação do 
conhecimento individual agregando-o aos objetivos da organização. Estas 
redes são principalmente intra-organizacionais, embora possam até cruzar 
limites nacionais. Esse tipo de rede assemelha-se ao que Von Krogh, Ichijo 
e Nonaka (2001, p.16) denominam “contexto capacitante” e ao que Shimizu 
(1995) denomina de “Ba”. Contexto capacitante e Ba consistem em um 
espaço físico ou virtual, no qual são fomentados relacionamentos baseados 
em conhecimento e informação.   

  

Originalmente, o conceito de ba, proposto por Kitaro Nishida e desenvolvido 

por Hiroshi Shimizu, é embasado na idéia de um contexto que abriga o 

conhecimento. Nonaka adaptou o conceito de ba, também denominado “contexto 

capacitante”, de acordo com a sua teoria de criação do conhecimento 

organizacional. Segundo o autor, "Ba" pode ser entendido como um espaço 

compartilhado que serve de base para a criação do conhecimento.  

Se o conhecimento é separado do ba, ele se torna informação, que pode 
ser comunicada independente do ba. Informação reside em mídias e em 
redes. É tangível. Ao contrário, conhecimento reside no ba. É intangível 
(NONAKA; KONNO, 1998, p. 41, tradução nossa). 

 

A interpretação do conhecimento e/ou informação é importante para que a 

troca realmente aconteça. E o ba é justamente o “local” em que a informação é 

interpretada pelos indivíduos, dando origem ao conhecimento. O “[...] espaço 

capacitante é um espaço compartilhado que fomente novos relacionamentos” (VON 

KROGH; ICHIJO; NONAKA, 2001, p. 16). No entanto,  

[...] salienta-se que não necessariamente é um lugar físico, porque a 
palavra japonesa ba significa um tempo e espaço específicos. O conceito 
reúne espaço físico como o de um escritório, um espaço virtual como o e-
mail e um espaço mental como o dos ideais compartilhados. O conjunto 
dos ba é que vai formar a plataforma de criação e compartilhamento de 
conhecimento organizacional ou inter-organizacional (NONAKA; TOYAMA, 
2003, apud COSTA, PINHEIRO, 2007, p. 7). 

 

Por fim, Pierre Fayard, professor de Ciência da Informação da Universidade 

de Poitiers (França) propõe o conceito “Comunidades Estratégicas de 
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Conhecimento” como uma versão ocidental para o conceito japonês de “ba”. 

Segundo o autor, estas  

[...] tendem a reduzir e dissolver os limites físicos das organizações, 
promovendo projetos colaborativos que incluem potencialidades vindas do 
exterior. Os parceiros, e mesmo os concorrentes, os clientes e os usuários, 
fontes complementares de conhecimento e de competências, são 
engajados sinergicamente em direção de uma frente de criação de 
conhecimento operacional. Essa porosidade dinâmica da empresa aparece 
como uma condição para a agilidade estratégica dentro de um mundo 
imprevisível e altamente competitivo da sociedade baseada no 
conhecimento (FAYARD, 2003, p. 26). 

 

As Comunidades Estratégicas de Conhecimento, assim, auxiliam no processo 

de criação de conhecimento e buscam diminuir os limites espaciais e físicos, que 

tornam os fluxos mais lentos.  

Percebe-se que as práticas de GC, como é o caso da implementação de 

ambientes de colaboração, mesmo que sejam utilizadas por empresas privadas para 

o lucro de seu negócio, podem, igualmente, favorecer instituições públicas e/ou de 

ensino e pesquisa, além de tais práticas valorizarem a integridade do ser humano, 

como afirma Capra (2005, p. 136): 

O ato de dar vida às organizações humanas pelo fortalecimento de suas 
comunidade de prática não só aumenta-lhes a flexibilidade, a criatividade e 
o potencial de aprendizado como também aumenta a dignidade e a 
humanidade dos indivíduos que compõem a organização, que vão tomando 
contato com essas qualidades em si mesmos. Em outras palavra, a 
valorização da vida e da auto-organização fortalece e capacita o indivíduo. 
Cria ambientes de trabalho sadios dos pontos de vista mental e emocional, 
nos quais as pessoas sentem-se apoiadas na busca de realização dos 
seus próprios objetivos e não tem de sacrificar a própria integridade a fim 
de atender às exigências da organização. 

 

Com objetivo de incentivar o desenvolvimento econômico, é importante refletir 

sobre a possibilidade de criação de espaços de conhecimento por meio de redes 

entre a academia, a indústria e o governo, o que promoveria, consequentemente, o 

desenvolvimento tecnológico. O desenvolvimento em pesquisa está diretamente 

relacionado ao acúmulo de conhecimento e as redes podem auxiliar na troca de 

conhecimentos em setores específicos (TOMAÉL, 2008). Logo,  

Administrar ou gerenciar o conhecimento não implica exercer controle 
direto sobre o conhecimento pessoal. Significa, sim, o planejamento e 
controle do contexto [...]; enfim, das situações nas quais esse 
conhecimento possa ser produzido, registrado, organizado, compartilhado, 
disseminado e utilizado de forma a possibilitar melhores decisões [...] 
(Barbosa, 2008, p. 10). 
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Portanto, tais ambientes, que são contextos compartilhados e dinâmicos, 

propiciam uma melhor utilização da informação e do conhecimento pelos indivíduos. 

 

 

3.4 Cultura organizacional 

 

A cultura organizacional está diretamente ligada a todos os fatores que 

estimulem o compartilhamento de conhecimentos e informações, citados e 

analisados nesta pesquisa. 

Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001, p. 41), em suas pesquisas, constataram 

fortes indícios que o “clima organizacional [...] fomenta a confiança, a solidariedade e 

as redes pessoais entre os empregados [e] é uma das condições mais importantes 

para a difusão eficaz do conhecimento técnico e administrativo”. Segundo Lin 

(2007), entre os fatores a serem considerados, as organizações devem empenhar-

se em manter um ambiente propício à comunicação entre as pessoas: 

A implantação da GC [gestão do conhecimento] bem sucedida exige 
diversos fatores técnicos e sociais. Os fatores sociais, tais como a 
mudança de atitudes dos funcionários, apoio da alta administração e 
sistemas de recompensa, e os fatores técnicos, como infra-estrutura de TI 
[tecnologia da informação] e segurança da informação são essenciais para 
a GC. Por exemplo, a empresa deve cultivar uma cultura de interação 
social que incentive os funcionários a criar e compartilhar conhecimentos 
com os colegas e atuar como motor da evolução da GC. Além disso, o 
caminho percorrido a partir de "iniciação" à "maturidade" potencialmente 
podem ser influenciadas pela difusão de TI. [...] Consequentemente, as 
empresas devem se esforçar para equilibrar a eficiência do processo de 
GC com o potencial de apoio sócio-técnico para criação de conhecimento 
(LIN, 2007, p. 655, tradução nossa).  
 

Quanto à importância da tecnologia da informação, é preciso ficar claro que 

“as soluções técnicas podem ajudar a estruturar a informação e a recuperar 

documentos com eficácia, mas afinal de contas o que de fato interessa é o uso da 

informação” (VON KROGH; ICHIJO; NONAKA, 2001, p. 320). 

Ainda sobre a questão da TI e com visão crítica em relação às organizações 

que acreditam que a tecnologia seria a solução para o desenvolvimento da empresa, 

Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001, p. 40) destacam que: 
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[...] a tecnologia da informação é útil, talvez indispensável, [...] [mas] de 
utilidade limitada na facilitação do comprometimento do grupo com um 
conceito [e] no compartilhamento de emoções relacionadas com 
experiências tácitas [...]. As habilidades humanas que impulsionam a 
criação de conhecimento tem muito mais a ver com relacionamento e com 
construção de comunidades do que com bancos de dados, e as empresas 
precisam investir em treinamento que enfatize o conhecimento emocional 
de a interação social.  

 

Hall e Goody (2007) acreditam que somente atribuir à cultura organizacional a 

responsabilidade pelo fracasso de iniciativas de compartilhamento de 

conhecimentos nas organizações é muito simplista. Se o termo cultura leva em 

consideração as relações de poder existentes, acredita-se que uma maneira de 

realizar essa análise é implantar a teoria do ator-rede, identificando como é recebida 

a mensagem sobre GC na organização. A teoria ator-rede, desenvolvida na década 

de 1980, em grande parte através do trabalho de Callon e Latour, pode ser utilizada 

como uma ferramenta para análise de dados, sendo possível traçar relações de 

poder dentro da organização. Assim, é possível analisar o contexto social e histórico, 

bem como questões relacionadas com a influência do poder organizacional.  

Os autores sugerem que os responsáveis pela GC nas organizações criem 

uma representação dos principais aliados e defensores das práticas de GC dentro 

de suas organizações. Percebe-se que os principais aliados não possuem poder 

suficiente para uma mudança positiva. Sendo assim, os autores dizem que, mesmo 

sabendo que este não é um comportamento aceito aos olhos dos estudiosos da área 

de GC, seria interessante que fossem adotadas estratégias que estimulassem o 

comprometimento dos membros de uma organização para compartilhar 

conhecimento. Esta análise possibilitaria, segundo os autores, uma visão geral do 

quadro de uma empresa, saber quem são os aliados às ações de GC e obter o 

comprometimento de todos os indivíduos envolvidos (HALL; GOODY, 2007). 

Para construir uma organização sólida, é preciso criar uma cultura que dê 

valor ao aprendizado. E para que os funcionários construam suas carreiras e 

aprendam a assumir responsabilidades, é necessário cultivar a vontade de aprender 

(REICH apud VON KROGH; ICHIJO; NONAKA, 2001). 

Para implantar a GC, é necessário haver uma cultura que não só garanta que 

o conhecimento seja valorizado como um recurso e reconhecido como um recurso 

para ser compartilhado, mas que vá um passo além e enfatize o papel do 
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conhecimento no apoio para aprendizagem individual e organizacional (ROWLEY, 

2001), conforme exposto no item a seguir. 

 

 

3.5 Aprendizagem para formação de competências 

 

Nonaka e Takeuchi (1997), em sua teoria sobre a criação de conhecimento na 

empresa, citam a Internalização como o processo de transformar conhecimento 

explícito em conhecimento tácito. Segundo os autores, através da interiorização, o 

conhecimento explícito existente e compartilhado por toda a organização é 

convertido em conhecimento tácito. O aprendizado torna-se possível através do 

contato face a face, por meio de treinamentos na empresa, aprendizagem por 

observação e  aprender-fazendo (learning by doing). 

O aprendizado é um processo. O simples acesso às informações ou às 

pessoas não traz resultados a uma organização. A cultura de aprendizagem é 

formada quando uma organização possui uma cultura que estimula a troca de 

conhecimentos, mostrando a importância de tal ação para os funcionários e, 

principalmente, quando estes últimos percebem a importância de tal processo 

(TOMAÉL; ALCARÁ; DI CHIARA, 2005). A aprendizagem 

  
é promovida pelo compartilhamento e o uso da informação, os quais, como 
resultado, possibilitam novos aportes, entre eles os mais significativos são 
os novos conhecimentos e as novas habilidades. As redes que constituem 
espaços em que o compartilhamento da informação e do conhecimento é 
proficiente e natural são espaços também de aprendizagem e, assim, 
tornam-se um ambiente para o desenvolvimento e para a inovação 
(TOMAÉL; ALCARÁ; DI CHIARA, 2005, p. 102). 
 

Von Krogh; Ichijo e Nonaka (2001) afirmam existirem algumas barreiras 

individuais e organizacionais que podem atrapalhar o desenvolvimento de uma 

organização. Segundo os autores, a linguagem comum é fundamental para o 

aprendizado e para reflexão. Também é preciso conhecer a memória institucional, o 

que ajuda a compreender como funcionam os processos internos e permitir que as 

pessoas não sejam obrigadas a utilizarem somente manuais ou executar 

procedimentos previamente estabelecidos. 

Um exemplo dado pelos autores é da empresa Xerox, que descobriu que os 

especialistas geralmente tinham de ir além dos manuais para consertar com êxito 
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máquinas copiadoras. Compartilhando o conhecimento em comunidades não 

oficiais, os funcionários desenvolveram um excelente instrumento para a solução de 

problemas de alta complexidade. Logo, é preciso observar se os paradigmas 

existentes auxiliam ou atrapalham no aprendizado dos funcionários e no crescimento 

da empresa (VON KROGH; ICHIJO; NONAKA, 2001). 

Estes autores citam, em sua teoria, que “instilar a visão do conhecimento” é 

uma das condições capacitantes críticas para a criação de conhecimento, sendo a 

instilação da visão do conhecimento considerada um processo de aprendizagem. 

Este capacitador possibilita o estímulo à reflexão e à clareza da visão e das idéias 

de uma organização, o que permite melhor utilização do conhecimento. Além disso, 

ao instilar a visão do conhecimento eficaz, os gerentes ajudam a estimular 
a formação de microcomunidades, a justificação de conceitos e a nivelação 
do conhecimento em toda a organização, a visão do conhecimento também 
pode contribuir para a criação de conceitos e a construção de protótipos. 
[...] no mínimo, a visão deve admitir que nem todo o conhecimento 
organizacional se apresenta de forma explícita (VON KROGH; ICHIJO; 
NONAKA, 2001, p. 129). 
 

Para Lin (2007), a aprendizagem organizacional possibilita adquirir 

conhecimento de duas formas: primeiro, facilitando uma compilação de know-how 

para a resolução de problemas específicos com base no conhecimento já existente 

e, em segundo, as organizações usam a aprendizagem organizacional para criar 

novas premissas, como paradigmas e esquemas para ir além do conhecimento 

existente. 

As culturas com uma qualidade de "cuidado" facilitam a comunicação e 

partilha de conhecimentos entre os membros da organização. Cuidar de alguém 

significa ajudar uma pessoa a aprender, que, consequentemente, auxiliará a 

aumentar o conhecimento individual e a alimentar a criação de conhecimento 

coletivo.  Este contexto propricia confiança e empatia entre os membros, que 

resultará em uma cultura organizacional com ênfase na partilha e utilização de 

conhecimentos (WU; LI, 2007). 

Se competência pode ser definida como a soma de conhecimentos ou de 

habilidades (HOUAISS, 2001), logo demonstra-se que promover o aprendizado 

auxilia na formação de competências individuais e do grupo em uma instuição ou 

organização. 
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3.6 Narrativas 

 

Segundo Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001, p.21) o objetivo da gestão do 

conhecimento é “[...] estimular os profissionais a fazer um excelente trabalho e [...] 

captar o conhecimento de cada um e convertê-lo em algo que a empresa possa 

utilizar – novas rotinas, novas idéias sobre clientes, novos conceitos de produto”. 

Afirmam também que “o novo conhecimento deve ser explicitado e compartilhado 

com outros na organização, para que tenha qualquer impacto” (VON KROGH; 

ICHIJO; NONAKA, 2001, p. 215). A literatura aponta que a narrativa10 é uma 

importante técnica utilizada para transferência do conhecimento.  

No entanto, o nível de transferência de conhecimentos por meio das 
narrativas será uma função do desempenho da fala e retórica individual, e 
a capacidade de formular e expressar experiências e idéias. As redes 
informais ou comunidades de prática tem um papel importante na 
transferência de conhecimento usando as mesmas ferramentas de 
narrativas e “contação de história”. A aprendizagem e a troca de 
conhecimentos são concebidas com o desenvolvimento de identidades a 
partir da participação em comunidades (JASHAPARA, 2005, p. 143, 
tradução nossa). 
 

Na literatura, pode-se encontrar ainda os termos: narrativa organizacional, 

história organizacional e storytelling organizacional, ou seja, narrativas criadas para 

um contexto organizacional. 

Em um artigo sobre gestão de fluxo de comunicação, o ato de contar histórias 

é citado como "a forma mais poderosa de comunicação humana". Como exemplo, os 

autores afirmam que uma informação pode ter um impacto diferente se o receptor 

faz leitura de um documento ou se ele ouve a mesma mensagem através de uma 

teleconferência ou assistindo um vídeo, onde é possível ter acesso ao tom da voz do 

emissor e à linguagem corporal (GILLARD; JOHANSEN, 2004, p. 28, tradução 

nossa). 

Já Terra (2010) assinala que o ato de contar histórias vai além da 

transferência de conhecimentos, sendo uma forma de também transferir cultura e 

valores, além de transmitir emoção, formando vínculo entre as pessoas. O autor 

destaca que 

No contexto da Gestão do Conhecimento, além de uma certa frustração 
com grandes projetos de codificação de conhecimento e transferência de 
conhecimento por meio de tecnologia da informação, há um 

                                                
10 Do inglês storytelling 
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reconhecimento da importância crucial das histórias para a transferência de 
conhecimentos complexos, contextos, “weltanschauung” (visão de mundo) 
e valores culturais. [...] Mais do que transferir conhecimentos específicos, 
histórias transferem valores, atitudes e ajudam na construção de 
compromissos com visões de futuro. Se o objetivo principal é transferir 
conhecimentos técnicos específicos, normas e melhores práticas, outros 
métodos são mais apropriados. Neste sentido, storytelling é mais um dos 
instrumentos para aqueles envolvidos com a Gestão do Conhecimento. A 
novidade é que em tempos mais recentes, storytelling está sendo usado de 
forma bastante instrumental no contexto de equipes, departamentos e 
mesmo organizações como um todo, que buscam mudanças profundas 
e/ou transferência de atitudes, formas de encarar desafios e/ou métodos 
para lidar com situações complexas (TERRA, 2010, p. 3). 
 

Contar histórias não é apenas disponibilizar um site ou uma câmera aos 

funcionários. É preciso estabelecer links estratégicos entre os conhecimentos 

existentes na empresa, estabelecer metodologias e criar ambientes propícios para 

estimular a narração das histórias. De igual importância, estas precisam ser 

valorizadas e disseminadas na organização (TERRA, 2010). 

Swap (2001 apud BRUSAMOLIN; CARVALHO; GOULART, 2009, p. 8) utiliza 

a expressão história organizacional e a defini como “uma narrativa detalhada de 

ações gerenciais anteriores, interações de empregados ou outro evento intra ou 

extra-organizacional, que são comunicadas informalmente dentro da organização”. 

Para Denning (2002 apud BRUSAMOLIN; CARVALHO; GOULART, 2009, p. 

8), as narrativas podem ser utilizadas no contexto organizacional para os seguintes 

propósitos: “comunicar uma idéia complexa e estimular uma ação; formar um grupo 

ou comunidade de trabalho; compartilhar informação e conhecimento; [...] transmitir 

valores; sinalizar para as pessoas o futuro”. 

No artigo “The use of storytelling in sharing tacit knowledge in government 

orgnisations”, os autores Kalid e Mahmood (2009), do Departamento de Ciência da 

Informação da Universiti Teknologi PETRONAS, mostram a preocupação com a 

qualidade dos serviços à população devido à aposentadoria e transferências de 

funcionários. As narrativas no contexto da gestão do conhecimento, segundo os 

autores, podem ser usadas para transmitir conhecimento tácito em organizações. 

Brusamolin, Carvalho e Goulart (2009, p. 12) acreditam que 

A adoção da técnica de narrativas parece ser adequada às organizações 
brasileiras, pois segundo Jayme Teixeira Filho (2000, p. 143), a nossa 
tradição oral é muito mais forte do que a escrita e por isso tendemos a ser 
mais informais. Muito do que se aprende fica apenas nas conversas e 
reuniões, sendo raramente documentado. 
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A Petróleo Brasileiro S.A. (PETROBRAS), em um Congresso Latino-americano 

de Petróleo e Gás fez um relato sobre o programa da empresa que busca preservar 

competências estratégicas, utilizando, para transferência de conhecimentos, a 

técnica de storytelling. Interessante a visão da empresa, pois 

Para cada organização haverá uma forma diferenciada de conduzir a 
gestão do conhecimento, uma vez que deverá considerar a cultura da 
organização, as necessidades do negócio, o segmento no qual atua, a 
memória organizacional existente, a forma como gere as informações, 
entre outros aspectos. Cada organização deverá desenvolver uma 
estratégia de conhecimento própria (KOROWAJCZUK; ALMEIDA, 2007, p. 
2). 
 

Ao utilizar a storytelling, juntamente com a técnica de estudo de casos, a 

PETROBRAS visa compreender as motivações e as causas de ações dos 

funcionários, além de estimular o estudo e a reflexão sobre as alternativas possíveis 

para a solução de problemas. O projeto prioriza as experiências relacionadas aos 

conhecimentos críticos dos empregados mais antigos, com o objetivo de acelerar a 

aprendizagem dos novos funcionários (KOROWAJCZUK; ALMEIDA, 2007, p. 2). 

Brusamolin (2010), ao apresentar os diferentes modos de conversão do 

conhecimento segundo a teoria de Nonaka e tackeuchi, indicada o contexto das 

narrativas neste processo. O autor afirma que a narrativa é uma técnica que pode 

ser utilizada na gestão do conhecimento, quando utilizada a “socialização” como 

modo de conversão. “A socialização ocorre quando o conhecimento tácito de uma 

pessoa é convertido em conhecimento tácito de outra pessoa, num contato pessoal 

(social), sem passar previamente por processos de externalização ou combinação” 

(BRUSAMOLIN, 2010, p. 168). 

Cabe destacar que a narrativa é apenas uma das práticas da gestão do 

conhecimento e não resolve todos os problemas existentes quanto à transferência 

de conhecimentos. Porém, as organizações, ao incentivarem seus funcionários com 

habilidades específicas, através de narrativas, a contarem suas experiências, 

possibilitam, além da produção de novos documentos, livros, manuais e/ou vídeos, a 

disseminação da memória da organização. 

Assim, compreende-se que técnicas, como as narrativas, são importantes 

para a preservação de informações pertencentes a uma organização ou instituição. 

Mas a revisão de literatura possibilitou, principalmente, compreender que redes 

sociais; comunidades de prática; ambientes facilitadores de colaboração; cultura 
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organizacional; e, aprendizagem para formação de competências são assuntos 

correlatos. O compartilhamento de informação e conhecimento não é algo que possa 

ser exigido ou uma regra a ser introduzida de forma simples, pois é um processo 

complexo em que todos os fatores acima citados e expostos precisam ser 

observados.  
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4 RELATO DE EXPERIÊNCIAS EM ORGANIZAÇÕES E INSTITUIÇÕES 
 

É possível encontrar na literatura relatos de aplicações de práticas da GC. 

Terra (2003) apresenta 39 casos de aplicação da gestão do conhecimento em 

diferentes organizações e instituições como Caixa Econômica Federal (CEF), 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), Centrais Elétricas 

Brasileiras (Eletrobras), entre outras.  

O relato das experiências mostra que a GC se preocupa com pessoas, sendo o 

conhecimento explícito o produto que tem origem a partir da aplicação de algumas 

práticas. No caso da EMBRAPA, a opção pela implantação da GC ocorreu devido ao 

valor que o conhecimento e o capital humano tem para a empresa, pois “[...] a parte 

mais importante do capital humano, o conhecimento tácito, se encontra nas 

pessoas” (FRESNEDA, 2003, p. 23). 

Pierozzi Junior, Miranda e Carvalho (2010, p. 884) relatam a experiência da 

aplicação da GC na EMBRAPA e concluem que 

Qualitativamente, já podem ser percebidas indicações de que o exercício 
da GC é um facilitador da gestão institucional pela aderência e participação 
das pessoas às práticas de organização e comunicação das informações. 
Mesmo incorrendo-se no erro de se utilizar o termo ‘conhecimento’ como 
sinônimo de ‘informação’, o importante é manter focado o objetivo da 
prática de gestão. Nos ambientes institucionais e organizacionais o que se 
procura responder com a ‘gestão do conhecimento’ é a busca de soluções 
para problemas onde o conhecimento pessoal ultrapasse os limites das 
orelhas e se torne, na medida do possível, generalizado, coletivo, passível 
de ser expresso e compartilhado. A gestão do conhecimento envolve, 
assim, a dimensão das informações que tem valor pragmático, a partir daí, 
arrolam-se técnicas e ferramentas que facilitem e permitam a troca de 
experiências, tomadas em níveis pessoais, para uma dimensão mais social 
e generalizadas e de forma sistematizada. A partir dessa conceituação 
entende-se que a informação continua sendo o elemento estruturador do 
conhecimento que, para ser transferido e apropriado, necessita ser 
processado em signos lingüísticos cognitivamente reconhecidos pelo alvo. 
Transferência e apropriação do conhecimento passam, então, por um ato 
de boa comunicação. 

 

Alvarenga Neto; Barbosa e Pereira (2007) relatam a experiência de três 

empresas no Brasil que desenvolveram programas de GC: Centro de Tecnologia 

Canavieira – CTC, Siemens do Brasil e PricewaterhouseCooper – PwC.  

Um exemplo de iniciativa adotada pela Siemens é denominado “Happy Hour 

do Saber”, sendo esta uma prática informal de compartilhamento de conhecimentos, 
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através de palestras em que todos, sejam funcionários ou estagiários, podem 

participar (ALVARENGA NETO; BARBOSA; PEREIRA, 2007). 

No CTC, é feita a mensuração do número de idéias geradas, por 

especialidade. Na PwC é medido o número de horas/ano de educação continuada 

recebida. Já na Siemens e CTC, são feitas mensurações das práticas de 

compartilhamento (ALVARENGA NETO; BARBOSA; PEREIRA, 2007). 

Ativos tangíveis são todos os bens de uma instituição ou organização que 

“possuem valor de mercado expressos no balanço patrimonial. [Estes ativos] são 

visíveis, tais como recursos financeiros em espécie, contas a receber, 

computadores, espaço físico” (CIANCONI, 2003, p. 276). Já ativos intangíveis, 

segundo Cianconi (2003, p. 276), são “ativos intelectuais [...], invisíveis porque não 

aparecem no modelo contábil e intangíveis porque não são concretos, palpáveis, 

são apenas percebidos”, ou seja, indicam o nível de conhecimento da organização. 

Além da aplicação de indicadores apontados por especialistas, que buscam 

balancear os ativos tangíveis com os ativos intangíveis, as organizações costumam 

criar suas próprias métricas e indicadores. 

Mesmo que tais avaliações sejam consideradas importantes, as organizações 

percebem que a GC não pode ser avaliada somente de forma quantitativa, pois se 

busca gerenciar mudanças comportamentais e culturais, e não é possível apresentar 

tais resultados em números. As organizações observam, por exemplo, melhora na 

colaboração entre equipes, a facilidade de localizar competências e a diminuição do 

re-trabalho (ALVARENGA NETO; BARBOSA; PEREIRA, 2007). 

Reis (2007) investigou a relação entre a GC e a cultura organizacional da 

Fundação Oswaldo Cruz da Bahia (FIOCRUZ-BA), instituição pública de ciência e 

tecnologia em saúde. A pesquisa permitiu verificar que: 

- a Unidade propicia um contexto que favorece as atividades em grupo, 
bem como o acúmulo de conhecimento individual, satisfazendo assim as 
condições capacitadoras sugeridas por Nonaka e Takeuchi (1997), a 
intenção, a autonomia, a flutuação e caos criativo, a redundância e a 
variedade de requisitos. [...] - Uma outra importante característica 
encontrada na FIOCRUZ-BA é a convivência de uma estrutura funcional e 
hierárquica com estruturas auto-organizadas em projetos e processos, nas 
quais há uma alternância de contextos por parte dos indivíduos ao atuarem 
hora nas estruturas funcionais como gestores, hora como membros de uma 
equipe do projeto. A esta estrutura Nonaka e Takeuchi (1997) caracterizam 
com “organização em hipertexto” e é considerada como uma importante 
característica para que o conhecimento organizacional possa ocorrer de 
forma contínua e eficaz. 
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Soares Filho e Soares (2007) apresentam um exemplo da aplicação da 

gestão do conhecimento em uma instituição pública na área de energia elétrica, 

criada em 1954, no Estado do Paraná. A partir de 1992, com o processo de 

privatização que não chegou a ocorrer, vários funcionários que detinham muito do 

conhecimento organizacional acumulado ao longo dos anos deixaram aquela 

instituição. E, devido à perda de mão-de-obra especializada, muitas tarefas 

deixaram de ser executadas. Apesar de haver na instituição algumas iniciativas que 

poderiam ser classificadas como gestão do conhecimento não existia ainda um 

processo estruturado, sendo muitas das ações aplicadas localmente, sem atingir a 

instituição como um todo. 

Os autores relatam que novos projetos foram desenvolvidos e a gestão do 

conhecimento foi implementada na organização, o que inclui a sistematização de 

ações para preservação do capital intelectual e o incentivo de fóruns técnicos com o 

objetivo de disseminar o conhecimento espalhado pelas cinco regionais que cobrem 

o estado do Paraná, além da busca pela padronização dos procedimentos. E, entre 

os principais resultados, é possível observar que a instituição está voltada para o 

gerenciamento e criação de novos conhecimentos, implementando ações que visam 

a gestão dos recursos humanos, o mapeamento de competências e a aprendizagem 

dos funcionários (SOARES FILHO; SOARES, 2007). 

Também foi criado o Escritório de Gestão do Conhecimento, órgão que visa 

identificar, reunir e padronizar as ações desenvolvidas em cada superintendência 

em um único local e, a partir deste, disponibilizá-las para toda a empresa. As 

diretrizes do Escritório de Gestão do Conhecimento são: 

1) Preservar na empresa o conhecimento especializado das pessoas; 2) 
Preservar a memória organizacional; 3) Consolidar a maturidade dos 
processos, tais como gestão da qualidade de projetos, de conteúdo e de 
documentos; 4) Consolidar mecanismos de e-learning, workflow, 
mensagem instantânea e outros que permitam alcançar um maior nível de 
maturidade da cultura do conhecimento; 5) Integrar informações; 6) Mapear 
competências; 7) Incentivar o compartilhamento de conhecimento; 8) 
Estimular a criação de comunidades de práticas; 9) Estimular a criatividade 
e a criação de conhecimento na busca de diferencial competitivo; 10) 
Favorecer a utilização de veículos para a disseminação do conhecimento 
(SOARES FILHO; SOARES, 2007, p. 27). 

Uma iniciativa interessante do Governo do Estado de São Paulo é a criação 

da Rede Paulista de Inovação em Governo (iGovSP)11, um ambiente para os 

                                                
11 http://sites.google.com/a/igovsp.net/igovsp/sobre 
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funcionários poderem compartilhar suas experiências, com o objetivo da melhoria da 

gestão pública e aprimoramento dos serviços prestados aos cidadãos. O conteúdo, 

que pode ser texto, vídeo ou áudio, é produzido e divulgado, voluntariamente, pelos 

próprios funcionários do governo. O Decreto nº 53.963, de 21 de janeiro de 200912, 

que institui, no âmbito da Administração Pública Estadual, a Política de Gestão do 

Conhecimento e Inovação é mais uma demonstração da preocupação da esfera 

pública com a produção e compartilhamento de informações e conhecimento. 

Estes são, portanto, alguns relatos de experiências que incentivam o estudo 

da aplicação das práticas de GC na área nuclear. 

                                                
12 http://sites.google.com/a/igovsp.net/igovsp/decreto 
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5 COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR  
 

A Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN)13 é uma autarquia federal, 

criada em 10 de outubro de 1956 e vinculada ao Ministério de Ciência e Tecnologia 

que estabelece normas, orienta, licencia e fiscaliza a atividade nuclear no Brasil. Sua 

missão é garantir a segurança e o uso pacífico da energia nuclear. A CNEN está 

dividida em três áreas: 

A área de Pesquisa e Desenvolvimento aplica tecnologia nuclear em 

segmentos como Agricultura, Indústria, Ciências da Saúde, Ciências Ambientais e 

na produção de energia, trazendo vários benefícios para a sociedade, como a 

esterilização de materiais cirúrgicos, preservação de alimentos por meio da 

irradiação e a produção de radioisótopos e radiofármacos a serem utilizados em 

medicina nuclear. 

A área de Radioproteção e Segurança Nuclear tem por objetivo a segurança 

dos profissionais que trabalham com radiações ionizantes, da sociedade e do meio 

ambiente. A CNEN licencia instalações nucleares e radiativas; fiscaliza atividades 

relacionadas à extração e à manipulação de matérias-primas e minerais; estabelece 

normas e regulamentos; e vistoria as condições de proteção radiológica de 

trabalhadores nas instalações nucleares e radiativas. Também regulamenta, por 

meio de normas técnicas e procedimentos de controle, o transporte, o tratamento e o 

armazenamento de rejeitos radioativos.  

A área de Gestão Institucional busca garantir a infraestrutura necessária para 

as atividades das áreas acima citadas (Pesquisa e Desenvolvimento e 

Radioproteção e Segurança), através de treinamento e qualificação dos profissionais 

da CNEN (pesquisadores, tecnologistas, analistas e técnicos) e na divulgação de 

informações técnico-científicas aos interessados pela área nuclear. 

Para execução destas atividades, a CNEN possui quatorze unidades em nove 

estados brasileiros, são elas: Unidade Central - Sede, no Rio de Janeiro (RJ); Centro 

de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear - CDTN, em Belo Horizonte (MG); 

Centro Regional de Ciências Nucleares do Centro-Oeste - CRCN-CO, em Goiânia 

(GO); Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste - CRCN-NE, em Recife 

(PE); Distrito de Angra dos Reis - DIANG (RJ); Distrito de Caetité - DICAE (BA); 
                                                
13 Texto elaborado com base nas informações obtidas no site www.cnen.gov.br. 
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Distrito de Fortaleza - DIFOR (CE);  Distrito de Porto Alegre - DIPOA (RS); Distrito 

de Resende - DIRES (RJ); Escritório de Brasilia - ESBRA (DF); Instituto de 

Engenharia Nuclear - IEN, no Rio de Janeiro (RJ); Instituto de Pesquisas 

Energéticas e Nucleares - IPEN, em São Paulo (SP); Instituto de Radioproteção e 

Dosimetria - IRD, no Rio de Janeiro (RJ); e Laboratório de Poços de Caldas - 

LAPOC (MG). 

A CNEN também oferece produtos e serviços à comunidade da área nuclear, 

sendo alguns deles apresentados a seguir. 

A Rede de Bibliotecas da CNEN é composta por sete bibliotecas e 

coordenada pelo Centro de Informações Nucleares (CIN). É possível realizar buscas 

de material bibliográfico pela Internet14, não sendo necessário fazer cadastro. 

O Centro de Informações Nucleares (CIN) foi criado para representar o Brasil 

no International Nuclear Information System (INIS). Este sistema, com a colaboração 

dos países membros, possui como objetivo, estabelecido pela International Atomic 

Energy Agency (IAEA), a promoção dos usos pacíficos da ciência & tecnologia 

nuclear, por meio da disseminação da literatura produzida internacionalmente nesta 

área. Através do CIN, os serviços de informação técnico-científica da base de dados 

INIS estão disponíveis, gratuitamente, no Brasil. 

O CIN, na busca pela ampliação de competência de profissionais da área 

nuclear, desenvolveu dois projetos para auxiliar na sistematização e acesso à 

informação da área, denominados: Portal do Conhecimento Nuclear e Preservação 

da Memória Organizacional da CNEN (BRAGA; QUADROS, 2007). 

O Portal do Conhecimento Nuclear15, lançado em 2007, foi desenvolvido pelo 

CIN para complementar os serviços do INIS. Entre eles, é possível destacar: Pontos 

Focais, que é a visão temática dos sites existentes no Portal relacionados a 

assuntos selecionados e de interesse dentro das aplicações da ciência & tecnologia 

nuclear; Notícias via RSS, que possibilita aos usuários acesso às notícias de sites 

importantes da área nuclear, com a visita a um único site e Páginas Amarelas, nome 

dado ao catálogo de fornecedores de serviços e produtos da área nuclear.  

“Preservando a memória organizacional da CNEN” é o título do trabalho 

publicado no VII Cinform (Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa da Informação), 

por Orosco, Coutinho e Monteiro (2007). O objetivo do projeto é mapear, armazenar 

                                                
14 http://bibliotecas.cnen.gov.br/ 
15 http://portalnuclear.cnen.gov.br/ 
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e tornar público, em texto completo, na forma de uma biblioteca digital, a produção 

técnico-científica, publicada no Brasil e no exterior, dos pesquisadores da CNEN, 

além de informações históricas sobre a área nuclear. A idéia é registrar e divulgar o 

conhecimento gerado por profissionais da área nuclear, inclusive pelo corpo técnico-

científico da CNEN. 

As autoras afirmam que 

Para compor a memória e visando fornecer um contexto à produção 
científica, o Projeto da Biblioteca Digital incorporou uma visão histórica da 
CNEN e suas unidades. Apresentou também uma cronologia da energia 
nuclear no Brasil e no mundo – sempre documentada com link para os 
textos completos da legislação pertinente; mostrou as vinculações ao longo 
de sua existência; a galeria dos presidentes contendo fotos, período de 
gestão e dados biográficos; e a composição da Comissão Deliberativa em 
cada uma das gestões, além de alguns marcos da história da organização. 
O que se pretendeu com a inclusão desses marcos foi o registro de 
documentos considerados importantes para a história de uma organização, 
publicados no país e exterior, que inclui referências bibliográficas, resumos 
e textos completos de trabalhos cujos autores não são necessariamente da 
CNEN (OROSCO; COUTINHO; MONTEIRO, 2007, p. 4). 
 

No Diretório de Grupos de Pesquisa na Plataforma Lattes do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)16, está cadastrado o 

Grupo de Pesquisa denominado “Gestão do conhecimento aplicada a área nuclear”, 

vinculado ao Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN), em São Paulo, 

cujo objetivo é criar metodologias e ferramentas adequadas à preservação do 

conhecimento ao longo de grandes projetos, característicos da área nuclear no 

Brasil; e, realizar estudos prospectivos, visando detectar as tecnologias com maior 

potencial para o futuro da geração nuclear. 

No site criado para este grupo de pesquisa17, é possível obter mais 

informações. Formado em 2006, é composto na atualidade por: três orientadores (1 

regular e 2 em processo de regularização); 1 orientador assistente; um posdoc; 2 

doutorandos e 3 mestrandos; 2 participantes em elaboração de planos de doutorado 

e 2 de mestrado; 2 alunos; 10 ouvintes; e, eventuais colaboradores externos.  

“Cultura de segurança” é o nome da linha de pesquisa deste grupo, que relata 

que este tema ganhou notoriedade e interesse generalizado nos últimos anos. E, 

embora cultura de segurança possa não ser o único fator determinante da 

segurança nas organizações, esta exerce um importante papel em capacitar as 

pessoas a agir de modo seguro. 

                                                
16 http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhelinha.jsp?grupo=0140309L6M4ZDU&seqlinha=9 
17 http://gescon.ipen.br/ 
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Os projetos, produtos e serviços supracitados são importantes para a CNEN, 

enquanto Instituição, bem como para a comunidade da área nuclear, pelo potencial 

de facilitar o acesso, compartilhamento e reuso do conhecimento explícito, através 

dos textos produzidos não só pelos servidores da CNEN, como por outros autores.  

 

 

5.1 Instituto de Engenharia Nuclear 

 

O Instituto de Engenharia Nuclear (IEN)18 é uma unidade de pesquisa 

vinculada à CNEN; e, fundado em convênio com a então Universidade do Brasil, 

hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em 1962. Está situado na Ilha 

do Fundão, no Campus da UFRJ, e ocupa uma área de aproximadamente 45.000 

m2.  

Este Instituto foi criado para a construção e operação de um reator 

experimental para o desenvolvimento de aplicações de energia nuclear, chamado 

Argonauta. A idéia da construção do reator surgiu dos primeiros engenheiros 

nucleares do Rio de Janeiro, enviados para treinamento nos Estados Unidos como 

bolsistas do programa do governo americano Átomos para a Paz.  

Também se verificou a necessidade do desenvolvimento de outras áreas, tais 

como, Aplicações técnicas nucleares, Engenharia de salas de controle, Engenharia 

e segurança de reatores, Instrumentação nuclear, Química e materiais, Produção de 

radiofármacos, Segurança e proteção radiológica e Rejeitos.  

Este Instituto, na busca por inovação permanente, implantou em 2001 o 

Laboratório de Interfaces Homem-Sistema (LABIHS), instalação que simula os 

processos e o ambiente de trabalho da sala de controle de uma usina nuclear. O 

objetivo é criar modernas interfaces para salas de controle, adquirindo maior 

eficiência e segurança das operações. Essa permanente busca pela inovação vem 

assegurando ao IEN a capacidade de oferecer benefícios crescentes à sociedade, 

através do aprimoramento de seus processos de pesquisa e proporcionando novos 

produtos e serviços com alto valor agregado. 

                                                
18 Texto elaborado com base nas informações obtidas no site www.ien.gov.br. 
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 O IEN tem como missão contribuir para o bem-estar da sociedade e seu 

desenvolvimento sustentável por meio de inovações tecnológicas e formação de 

recursos humanos para os setores nuclear e correlatos. 

 

 

5.1.1 Produção de Radiofármacos 

 

A medicina nuclear é a área da medicina em que são utilizados radioisótopos, 

tanto em diagnósticos como em terapias. Os fármacos que conduzem os 

radioisótopos até os órgãos e sistemas do corpo são chamados radiofármacos 

(CARDOSO, 2008). 

A diferença principal entre radioisótopo e radiofármaco é que o primeiro é um 

elemento químico obtido através da irradiação de elementos naturais, em reatores 

nucleares, que são equipamentos aceleradores de partículas, denominados 

cíclotrons. Já o radiofármaco é um composto que contém um radioisótopo na sua 

estrutura e pode ser utilizado tanto no diagnóstico como na terapia (ROMERO, 

2006). Ou seja, radiofármacos são substâncias emissoras de radiação utilizadas na 

medicina para radioterapia e para exames de diagnóstico por imagem.  

 

Os isótopos radioativos ou radioisótopos, devido à propriedade de emitir 
radiações, têm vários usos. As radiações podem atravessar a matéria ou 
ser absorvidas por ela; isso possibilita múltiplas aplicações. [...] Pela 
absorção da energia das radiações (em forma de calor) células ou 
pequenos organismos podem ser destruídos. Essa propriedade, que 
normalmente é inconveniente para os seres vivos, pode ser usada em seu 
benefício, quando empregada para destruir células ou microorganismos 
nocivos. (CARDOSO, 2008, p. 3). 
 

O IEN é uma das unidades da CNEN responsáveis pela produção nacional de 

radiofármacos19 para medicina nuclear, o que reflete o empenho deste Instituto em 

atender às demandas da sociedade. Desta forma, entre as diversas áreas da CNEN, 

este foi um dos motivos da escolha deste Instituto como campo empírico desta 

pesquisa, que levou em consideração também a proximidade física, por este 

Instituto estar localizado no Rio de Janeiro. 

Em 1974, a aquisição do acelerador de partículas Cíclotron CV-28 permitiu o 

desenvolvimento de métodos de produção de radioisótopos para diferentes 

                                                
19 http://www.ien.gov.br/areas/radiofarmacos.php 
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aplicações e a produção experimental para uso médico. Em 1985, o IEN/CNEN já 

produzia e comercializava radioisótopos para o uso na medicina nuclear. 

Em 1998, o IEN começou a produção em larga escala do iodo-123. Na forma 

de iodeto de sódio, ele é usado para o diagnóstico de disfunções da tireóide, em 

substituição ao iodo-131, proporcionando 60 vezes menos doses radiológicas aos 

pacientes e 6 mil vezes menos impacto ambiental. 

Outro radiofármaco sintetizado com o iodo-123, a molécula 

metaiodobenzilguanidina (MIBG) é utilizada no diagnóstico de doenças cardíacas, 

atendendo a uma grande demanda no país. Hoje, o IEN fornece o iodeto de sódio e 

a MIBG marcados com o iodo-123 a clínicas e hospitais de diversos estados. 

Em 2003, foi instalado o segundo acelerador de partículas do IEN, o Cíclotron 

RDS 111, para produção do flúor-18. Este isótopo é utilizado no IEN para a síntese 

do radiofármaco flúor-desoxiglicose (FDG). A substância, utilizada com 

equipamentos de imagem PET (sigla em inglês para tomografia por emissão de 

pósitrons) ou Spect (sigla em inglês para tomografia computadorizada por emissão 

de fóton único), é responsável por uma revolução nos exames diagnósticos em 

cardiologia, oncologia, neurologia e neuropsiquiatria. 

Resumidamente, os produtos oferecidos pela área de Produção de 

radiofármacos do IEN, com o uso dos aceleradores de partículas cíclotron CV-28 e 

RDS-111, são: 

- Iodo-123 na forma de iodeto de sódio (Na123I), para o diagnóstico de 

disfunções da tireóide;  

- Iodo-123 na forma de meta-iodobenzilguanidina (MIBG123I), para o 

diagnóstico de doenças cardíacas; e, 

- Flúor-18 na forma de flúor-desoxiglicose (18FDG), que produz imagens de 

alta resolução para exames em cardiologia, oncologia, neurologia e neuropsiquiatria. 

 A Divisão de Radiofármacos (DIRA) do IEN/CNEN é formada por 30 

servidores, sendo 11 Pesquisadores, 4 Tecnologistas, 13 Técnicos e 2 Assistentes; 

além de 4 Bolsistas.  

Este será o contexto de investigação desta pesquisa. 
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6 METODOLOGIA E COLETA DE DADOS 
 

Os procedimentos metodológicos foram divididos em duas etapas: revisão de 

literatura e aplicação de entrevistas aos pesquisadores e tecnologistas da DIRA do 

IEN/CNEN. 

Considerando os objetivos propostos, foi realizada uma revisão de literatura, 

da área específica e de áreas afins, buscando apresentar e conceituar o tema, 

conhecer seu histórico e entender sua evolução e práticas. 

Dessa forma, para que haja clareza em relação ao objeto de estudo, algumas 

categorias foram observadas. Segundo Minayo (1998, p. 91) “toda construção 

teórica é um sistema cujas vigas mestras estão representadas pelos conceitos [...] 

[que] são as unidades de significação que definem a forma e o conteúdo de uma 

teoria” e “aos conceitos mais importantes dentro de uma teoria denominamos 

categorias. O termo ‘categoria’ possui uma conotação classificatória” (MINAYO, 

1998, p. 93).  

Algumas das categorias essenciais identificadas para análise foram: dado, 

informação, conhecimento, conhecimento tácito, conhecimento explícito, gestão da 

informação (GI), gestão do conhecimento (GC) e cultura organizacional. Estas 

categorias são analíticas e, segundo a autora, são consideradas pontos de 

referência para a pesquisa, permitindo a análise em caráter geral. 

A idéia central foi encontrar na literatura, por meio de pesquisas inclusive em 

sites na web, informações que permitissem analisar as mudanças na concepção da 

gestão do conhecimento na atualidade, bem como identificar e analisar as principais 

iniciativas que tratam do problema da produção e compartilhamento do 

conhecimentos e informações. 

Para a realização da pesquisa de campo, foram agendadas entrevistas, 

realizadas com o auxílio de um roteiro semi-estruturado, junto aos pesquisadores e 

tecnologistas da DIRA no IEN/CNEN, na busca pelo relato de suas experiências e a 

percepção dos servidores quanto aos processos de produção e compartilhamento 

de conhecimentos e informações. Com esta opção metodológica pretendeu-se 

selecionar questões para aprofundamento, valorizar a espontaneidade do 

pesquisador, conduzir a entrevista de maneira flexível e analisar sistematicamente 

os dados coletados. 
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Cabe destacar que o instrumento de coleta utilizado foi construído com base 

na revisão de literatura apresentada nesta dissertação. Optou-se pela não 

identificação dos entrevistados durante a análise dos dados coletados.  

O objetivo das entrevistas foi conhecer o processo de produção e 

compartilhamento de conhecimentos e informações, buscando entender: como os 

pesquisadores produzem e como divulgam sua produção, se registram sua 

produção, que tipos de fontes consultam em suas pesquisas, se fazem uso de 

comunicação formal e/ou informal, se utilizam a biblioteca e a web em suas 

pesquisas, se o contato com os demais pesquisadores acontece preferencialmente 

de modo pessoal ou virtual, entre outras questões. 

Antes das entrevistas foi aplicado um pré-teste para conhecer as condições 

reais de pesquisa e, assim, identificar e rever as questões que possam não ter sido 

bem elaboradas.  

As respostas das entrevistas foram sintetizadas, ordenadas, classificadas e 

comparadas, o que possibilitou agrupar as idéias semelhantes, identificar as falas 

que se complementam e observar os pontos divergentes. 

Assim, buscou-se respostas para as questões levantadas. 

 

 

6.1 Roteiro de entrevista 

 

O roteiro de entrevista (apêndice A) foi elaborado com base na revisão de 

literatura, sendo algumas questões formuladas com base em outras pesquisas 

realizadas na área, como, por exemplo, a pesquisa realizada por Leite (2007). Todas 

as fontes consultadas que auxiliaram na elaboração deste roteiro de entrevista são 

citadas no Item Referências. Buscou-se identificar as práticas existentes de acordo 

com a fundamentação teórica apresentada neste estudo. A validação deste 

instrumento foi possível através de pré-teste realizado com dois servidores da 

CNEN, sendo um tecnologista e um pesquisador, conforme apresentado a seguir. 

Cabe destacar que, nesta pesquisa optou-se por um instrumento que 

auxiliasse na análise qualitativa dos dados. Além de perguntas fechadas, este roteiro 

possui perguntas abertas, na busca pela melhor compreensão das questões 

levantadas.  
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O Roteiro de Entrevista está dividido em quatro itens: 1) perfil do entrevistado; 

2) estrutura e cultura organizacional; 3) produção e compartilhamento de 

conhecimentos e informações; e, 4) conhecimento tácito e conhecimento explícito, 

sendo utilizada esta mesma divisão para a análise dos dados. 

Cabe destacar que todas as pessoas que participaram desta pesquisa, 

incluindo o pré-teste, foram identificadas por “servidor” e/ou “entrevistado”, 

independente de ser do sexo feminino ou masculino. Esta opção busca manter o 

compromisso da confidencialidade assumido junto aos entrevistados. 

 

 

6.2 Pré-teste 

 

Após a elaboração do roteiro de entrevista, o pré-teste foi realizado com dois 

servidores da CNEN, um com o cargo de tecnologista e o outro com o cargo de 

pesquisador. O tecnologista atua na Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento (DPD) 

enquanto o pesquisador atua na Divisão de Aplicações Médicas da Coordenação 

Geral de Instalações Médicas e Industriais (CGMI), ambas na sede da CNEN. 

As principais atividades da DPD, do qual o IEN, Instituto escolhido como campo 

empírico, é subordinado, são: pesquisa, desenvolvimento, inovação e transferência 

de tecnologia na área nuclear. Abrange também a área de Ensino e treinamentos 

específicos para outros órgãos.  

Já a CGMI é responsável pelo licenciamento das instalações radiativas, ou 

seja, de estabelecimentos que possam produzir, utilizar, transportar ou armazenar 

fontes de radiação. Inclui a realização de inspeções para verificação do cumprimento 

das normas existentes e a certificação de profissionais supervisores de 

radioproteção. 

Com o Pré-teste buscou-se averiguar o entendimento e possíveis falhas no 

roteiro de entrevista para validação desta pesquisa. O propósito do pré-teste foi 

investigar: 

- a compreensão das questões; 

- a necessidade de corrigir alguma questão mal elaborada; 

- a necessidade de inserir ou eliminar alguma questão; 

- se a ordem das questões estava apropriada; 

- a possibilidade de atingir os objetivos propostos nesta pesquisa; e, 
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- o tempo aproximado para a realização da entrevista. 

A seguir, a tabela 2 com as alterações propostas pelos entrevistados para o 

pré-teste, bem como os argumentos quanto a aceitação ou não das sugestões. 

 

ROTEIRO DE 
ENTREVISTA 

ALTERAÇÕES PROPOSTAS COMENTÁRIOS QUANTO À 
ACEITAÇÃO OU NÃO DAS 

ALTERAÇÕES PROPOSTAS 

APRESENTAÇÃO   

“A gestão do 
conhecimento 
oferece 
metodologias para 
estimular o processo 
de produção e 
disseminação do 
conhecimento [...]”. 

“A gestão do conhecimento 
dispõe de metodologias para 
estimular o processo de 
produção e disseminação do 
conhecimento [...]”. 

A sugestão foi aceita. De acordo com 
HOUAISS (2001), o verbete 
“Oferecer” significa: “dar de presente 
(a); pôr(-se) à disposição (de); propor 
(alguma coisa) em contrapartida de 
(outra coisa)”, enquanto o verbete 
“Dispor” significa: “colocar numa certa 
ordem; arrumar, ordenar; colocar 
(algo) de modo que fique estável; 
assentar, colocar; construir (algo); 
erguer, erigir; distribuir lugares, 
aposentos a; acomodar, instalar; dar 
arrumação a; ajeitar, arrumar; dar 
certa estrutura; distribuir; pôr em 
ordem; organizar; fazer condizer, ou 
juntar coisas díspares ou que tenham 
afinidade; harmonizar, combinar, 
acertar; prever com método; organizar, 
planejar”. 

Acredita-se que a palavra sugerida é 
mais adequada. 

Observação n. 3: 
“informação (ou 
conhecimento 
explícito) é o 
conhecimento 
registrado [...]”. 

 

Apresentação: observação n. 
3: “informação (ou 
conhecimento explícito) é o 
conhecimento documentado 
[...]”.  

 

A sugestão foi aceita. Segundo o 
servidor, a palavra “registrado” poderá 
ter para os entrevistados a mesma 
idéia de patenteado, informação 
protegida, o que não é o caso. 

PERFIL DO 
ENTREVISTADO 

O servidor sugere inserir: 
Nível (se possui Mestrado, 
Doutorado...) e Formação (se 
físico, engenheiro...). 

A sugestão foi aceita. Segundo o 
servidor, a visão da Instituição e das 
atividades altera não de acordo com o 
cargo (Pesquisador ou Tecnologista), 
mas de acordo com sua formação e 
seu nível de escolaridade. 

PERFIL DO 
ENTREVISTADO 

Segundo o servidor, a rotina 
interfere no compartilhamento 
de informações e 
conhecimento, bem como no 
aspecto confiança e 
solidariedade. Novas 
questões sugeridas: 

- Qual é o seu ambiente de 
trabalho: 

(  ) Somente Laboratório 
(  ) Somente Escritório  

As sugestões foram aceitas. Estas 
perguntas auxiliam a compreender 
como é a rotina de trabalho, onde o 
servidor passa a maior parte do 
tempo, se no laboratório ou no 
escritório.  
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(  ) Ambos 

- Caso tenha respondido a 
opção “Ambos”, onde passa a 
maior parte do seu tempo: 

(  ) No Laboratório 
(  ) No Escritório  
(  ) 50% no Laboratório e 50% 
no Escritório 

 

 

 

 

 

A. ESTRUTURA E 
CULTURA 
ORGANIZACIONAL 

  

6. O clima de 
confiança é 
fomentado pela 
Instituição; e 7. É 
possível perceber 
solidariedade entre 
os pesquisadores e 
tecnologistas. 

O pesquisador sugere inserir 
a definição para “confiança” e 
“solidariedade”, por acreditar 
que termos subjetivos 
possam prejudicar a 
compreensão das perguntas 
e, consequentemente, o 
resultado da pesquisa. 

A sugestão foi aceita. Ao lado do 
termo, foi acrescentada a definição: 6. 
O clima de confiança (sentimento 
que remete à segurança e 
tranqüilidade) é fomentado pela 
Instituição; e 7. É possível perceber 
solidariedade (sentimento que leva 
as pessoas a se auxiliarem 
mutuamente; compromisso) entre os 
pesquisadores e tecnologistas, ambas 
as questões redigidas com base nas 
definições contidas em HOUAISS 
(2001). 

8. A instituição 
valoriza e incentiva o 
aprendizado através 
de participação em 
cursos e eventos na 
área. 

O pesquisador sugere 
desmembrar esta questão em 
duas, pois sinaliza que há 
diferença quanto ao custeio 
de eventos nacionais e 
internacionais. 

A sugestão foi aceita. As questões 
passam a ser: - A instituição valoriza e 
incentiva o aprendizado através de 
participação em cursos e eventos 
nacionais na área. 

- A instituição valoriza e incentiva o 
aprendizado através de participação 
em cursos e eventos internacionais 
na área. 

11. Existem normas 
específicas do 
IEN/CNEN sobre o 
compartilhamento e 
divulgação de 
informações. 

O pesquisador sugere trocar 
a palavra “normas” por 
“procedimentos” ou 
“instruções”, pois a palavra 
utilizada remete, para os 
servidores da CNEN, a um 
documento regulamentado. 

A sugestão foi aceita. A questão foi 
modificada para: Existem instruções 
específicas do IEN/CNEN sobre o 
compartilhamento e divulgação de 
informações. 

“12. Os repositórios 
institucionais (por 
exemplo, intranet e 
bases de dados) 
possuem 
informações 
importantes para a 
realização do meu 
trabalho”. 

“12. Os repositórios de 
dados institucionais (por 
exemplo, intranet e bases de 
dados) possuem informações 
importantes para a realização 
do meu trabalho”. 

A sugestão foi aceita. Segundo o 
servidor, apenas o termo “repositório” 
induz a repositório de rejeitos, o que 
não é o caso. O servidor também 
sugeriu colocar uma definição em nota 
de rodapé, o que acreditou-se não ser 
necessário, pois já há, entre 
parênteses, dois exemplos de 
repositórios de dados. 

Nova questão 
sugerida: 

Após a participação em 
eventos na área, existem 
procedimentos formais no 
IEN/CNEN para a 
apresentação do conteúdo 
aprendido, bem como a 
divulgação do material 

A sugestão foi aceita. Acredita-se 
que a sugestão do servidor possa 
auxiliar a compreender ainda mais o 
ambiente escolhido para análise. 
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recebido durante o evento?  

(  ) sim (  ) não 

 

C. CONHECIMENTO 
TÁCITO E 
CONHECIMENTO 
EXPLÍCITO 

  

24. A falta de jovens 
profissionais para 
substituir os 
profissionais em vias 
de se aposentarem é 
considerado um 
problema na área 
nuclear. A CNEN, 
por ser uma 
instituição (autarquia 
federal) e não uma 
organização privada, 
forma seu grupo de 
pesquisadores e 
tecnologistas através 
de concurso público, 
fato que pode, por 
exemplo, dificultar a 
rápida contratação 
de um servidor. Na 
área de Produção de 
Radiofármacos do 
IEN/CNEN, e, de 
acordo com o quadro 
atual de 
pesquisadores e 
tecnologistas, este 
fato pode ser 
considerado um 
obstáculo?  

24. A falta de jovens 
profissionais para substituir 
os profissionais em vias de se 
aposentarem é considerado 
um problema na área nuclear. 
A CNEN, por ser uma 
instituição (autarquia federal) 
e não uma organização 
privada, forma seu grupo de 
pesquisadores e 
tecnologistas através de 
concurso público, fato que 
pode, por exemplo, dificultar a 
rápida contratação de um 
servidor. Na área de 
Produção de Radiofármacos 
do IEN/CNEN, e, de acordo 
com o quadro atual de 
pesquisadores e 
tecnologistas, este fato pode 
ser considerado uma ameaça 
de continuidade?  

 

A sugestão foi aceita. De acordo com 
HOUAISS (2001), o verbete 
“Obstáculo” significa: “algo que 
impede ou atrapalha o movimento, a 
progressão de alguém ou alguma 
coisa; cada uma das dificuldades 
materializadas por objetos ou fatores 
naturais, ao longo do percurso 
estabelecido para os competidores”, 
enquanto o verbete “Ameaça” 
significa: “ação, gesto ou palavra que 
intimida; promessa de castigo ou 
malefício; prenúncio ou indício de 
acontecimento mais ou menos 
perigoso ou maléfico; ameaço, sinal; 
ato que ficou ou ainda está no 
princípio; intenção; constrangimento 
imposto a alguém; intimação, coação; 
crime que consiste na produção de 
justo receio de que algum ato ou fato 
lesivo venha a ocorrer”.  

Acredita-se que a palavra sugerida é 
mais adequada. 

 

27. Caso a sua 
aposentadoria esteja 
programada para os 
próximos 5 anos, é 
possível afirmar que 
outro profissional já 
está apto a dar 
continuidade as 
suas atividades?  

 

27. Caso a sua aposentadoria 
esteja programada para os 
próximos 5 anos, é possível 
afirmar que outro profissional 
poderá dar continuidade as 
suas atividades?  

 

A sugestão foi aceita, por acreditar 
que esta questão tenha ficado melhor 
elaborada. Além desta sugestão, o 
servidor sugere acrescentar outra 
pergunta: Há alguém sendo treinado? 
Esta sugestão também foi aceita. 
Com esta pergunta é possível saber 
como está o planejamento da equipe 
quanto à substituição dos membros. 

28.1 Os especialistas 
da área nuclear 
desapareceram de 
uma só vez. 
Considera que seja 
possível que futuros 
especialistas deem 
continuidade ao 
desenvolvimento do 
conhecimento 
nuclear somente a 

28.1 Os especialistas da área 
nuclear (bem como os 
especialistas de todas as 
ciências básicas, tais como 
Física, Química, Geociência 
e Ciências Ambientais) 
desapareceram de uma só 
vez. Considera que seja 
possível que futuros 
especialistas deem 
continuidade ao 

A sugestão foi aceita. No momento 
da resposta, o servidor seguiu o 
raciocínio de obter contato com os 
profissionais das ciências básicas, 
mas a idéia desta questão é 
justamente saber qual a opinião do 
entrevistado quanto a consulta 
somente ao que já está documentado, 
sem ter o “auxílio” do conhecimento 
tácito de outras pessoas. 
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partir da literatura 
científica, ou seja, do 
que já está 
documentado?    

desenvolvimento do 
conhecimento nuclear 
somente a partir da literatura 
científica, ou seja, do que já 
está documentado?    

28.2 Toda a literatura 
científica da área 
nuclear desapareceu 
de uma só vez, 
porém restaram os 
profissionais 
experientes. 
Considera que seja 
possível que novos 
profissionais deem 
continuidade ao 
desenvolvimento do 
conhecimento na 
área nuclear a partir 
do que os 
profissionais 
experientes sabem?       

 

28.2 Toda a literatura 
científica da área nuclear (ou 
seja o que está 
documentado) desapareceu 
de uma só vez (o que inclui 
também, por exemplo, 
deixar de ter acesso às 
pesquisas de outros 
cíclotrons), porém restaram 
os profissionais experientes. 
Considera que seja possível 
que novos profissionais deem 
continuidade ao 
desenvolvimento do 
conhecimento na área 
nuclear de Produção de 
radiofármacos a partir do 
que os profissionais 
experientes da DIRA sabem?     

A sugestão foi aceita. Durante a 
entrevista, foi sinalizada falta de 
clareza quanto a esta questão. O 
servidor auxiliou na reformulação da 
pergunta. 

Novas questões 
sugeridas: 

- Há algum profissional 
considerado fundamental na 
DIRA que em caso de 
afastamento as atividades 
deste setor são prejudicadas?   

(  ) sim    (  ) não  

- Caso tenha respondido sim, 
quantos servidores são? ____ 

- Quem é este profissional? 

A sugestão foi parcialmente aceita. 
A princípio não foi formulada uma 
questão como esta, pois optou-se pela 
confidencialidade. No entanto, 
concluiu-se ser esta uma questão 
importante para a pesquisa e o nome 
dos servidores citados não será 
disponibilizado, ou seja, somente a 
última questão sugerida foi 
desconsiderada. 

 

Nova questão 
sugerida: 

O que considera ser gestão 
do conhecimento? 

A sugestão foi aceita. Esta questão 
foi aceita por acreditar ser possível 
analisar qual a visão dos entrevistados 
sobre esta disciplina, bem como 
perceber qual o grau de receptividade 
quanto a pôr em prática esta 
metodologia no IEN/CNEN. 

Tabela 2: Alterações sugeridas no Pré-teste 
Fonte: elaborada pela autora. 

 
O pré-teste possibilitou aperfeiçoar o instrumento de coleta de dados, através 

de sugestões relevantes para a pesquisa em questão. 
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7 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A entrevista buscou identificar como ocorre a produção e o compartilhamento 

de conhecimentos e informações entre os pesquisadores e tecnologistas da Divisão 

de Radiofármacos (DIRA) do Instituto de Engenharia Nuclear da Comissão Nacional 

de Energia Nuclear (IEN/CNEN).  

Todos os profissionais aceitaram participar desta pesquisa, sendo a 

autorização para o agendamento das entrevistas concedida através de contato com 

o responsável pelo setor. Os encontros ocorreram no mês de janeiro de 2011, sendo 

o menor tempo de duração de uma entrevista de 25 minutos e o maior de 3 horas. 

As respostas às questões foram escritas, no roteiro de entrevista, pelos próprios 

entrevistados e, posteriormente, digitadas, pela autora, na íntegra. 

Optou-se pela não realização de métodos de observação devido ao fato da 

área nuclear ser uma área que trabalha com documentos e informações sigilosas, 

além do trabalho realizado em laboratório requerer treinamento prévio para 

segurança de todos os envolvidos. 

A análise dos dados está dividida em quatro partes: 7.1) perfil do entrevistado; 

7.2) estrutura e cultura organizacional; 7.3) produção e compartilhamento de 

conhecimentos e informações; e, 7.4) conhecimento tácito e conhecimento explícito, 

conforme apresentado a seguir. 

 

 

7.1 Perfil dos entrevistados 

 

A DIRA é composta pelo Serviço do Cίclotron (SECIC) e pelo Serviço de 

Radiofármacos (SERAD), sendo a equipe formada por 4 tecnologistas e 11 

pesquisadores. No total, foram realizadas 11 entrevistas, representando 72% do 

grupo escolhido para pesquisa, onde 7 são pesquisadores e 4 são tecnologistas.  

Não participaram da pesquisa 4 servidores, o que equivale a 27% da equipe, 

pelos seguintes motivos: 3 servidores estavam de férias ou realizando alguma 

atividade nos dias dedicados às entrevistas e 1 servidor, após o início da entrevista, 

não se sentiu apto a responder as perguntas. Neste último caso, a solicitação para 

não participar da pesquisa se justifica pelo fato deste servidor ter entrado para a 
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equipe da DIRA em novembro de 2010, ou seja, aproximadamente 1 mês e meio 

antes da realização das entrevistas.  

Cabe destacar que, entre os entrevistados, também há outro servidor que 

entrou no mesmo período, em novembro de 2010. No entanto, este entrevistado já 

trabalhava anteriormente na DIRA, com um cargo diferente de 

pesquisador/tecnologista, sendo sua experiência considerada importante para a 

pesquisa. No entanto, considerou-se para contagem do tempo programado para 

aposentadoria sua dedicação ao novo cargo assumido. Abaixo, segue o gráfico 1, 

com o total dos servidores da DIRA participantes e não participantes da pesquisa. 

Ausentes
27%

Pesquisador
46%

Tecnologista
27%

Participaram da 
entrevista

72%

Total de servidores entrevistados

Ausentes

Pesquisador

Tecnologista

 
Gráfico 1: Total de servidores entrevistados 

 

Quanto à Formação, a equipe possui 3 profissionais formados em Física, 2 

em Engenharia, 5 em Química, e 1 em Biologia. E, quanto ao nível de escolaridade: 

1 servidor possui Pós Lato-Sensu, 6 possuem Mestrado, 3 Doutorado e 1 Pós-

Doutorado.  

A DIRA possui 5 servidores com experiência de até 10 anos no setor, 

enquanto 6 servidores possuem mais de 30 anos de experiência.  

A perda de profissionais devido à aposentadoria é uma questão citada na 

literatura da área nuclear, e, por isso, buscou-se apresentar o quadro atual da DIRA 

quanto à programação da aposentadoria. Apenas 4 servidores não tem previsão 

para aposentadoria (37%). No total 7 servidores estão próximos da aposentadoria 
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(64%), sendo que 3 servidores podem se afastar em até 5 anos (27%) e 4 

profissionais estão aptos hoje a se aposentarem (36%), sendo estas informações 

melhor visualizadas no gráfico 2.  

 

Não aptos a se aposentar
37%

Já aptos a se aposentar
36%

Aposentadoria em até 5 
anos
27%

Próximos da aposentaria
64%

Programação de Aposentadoria

Não aptos

Aptos hoje

Em 5 anos

 
Gráfico 2: Programação de aposentadoria 
 

Para finalizar a apresentação do perfil dos entrevistados, seguem as 

informações sobre a rotina de trabalho. Com exceção de 1 servidor (9%) que diz 

dedicar praticamente todo seu tempo de trabalho ao laboratório, todos os demais 

disseram que seu trabalho é realizado no laboratório e no escritório. Destes últimos, 

quanto ao tempo dedicado às atividades, 6 servidores  (55%) disseram que dedicam 

aproximadamente 50% do seu tempo ao laboratório e 50% ao escritório, enquanto 2 

servidores (18%)  dizem passar maior parte do tempo no escritório e 1 profissional  

(9%) afirma dedicar-se mais ao laboratório.  

 

 

7.2 Estrutura e cultura organizacional 

 

Na segunda fase da entrevista buscou-se obter a avaliação dos servidores 

quanto à estrutura e cultura da Instituição. Primeiramente, foram apresentadas 14 
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afirmações que representam condições favoráveis para o compartilhamento de 

conhecimentos e informações. 

Com base na Escala Likert, foi solicitado aos entrevistados apontar qual o 

nível de concordância com cada uma delas, sendo possíveis cinco opções de 

resposta: discordo totalmente (1); discordo (2); não concordo nem discordo (3); 

concordo (4); e, concordo inteiramente (5). A seguir, serão apresentadas as 

respostas das 14 questões referentes à estrutura e cultura organizacional.  

Inicialmente, buscou-se saber se os entrevistados consideram que a 

disposição das mesas em seu ambiente de trabalho favorece o compartilhamento de 

conhecimentos e informações, e 55% disseram não concordar nem discordar da 

estrutura física no IEN/CNEN, enquanto 18% sinalizaram a opção discordo. As 

opções concordo inteiramente; concordo; e, discordo totalmente, representam, cada 

uma, 9% do grupo. Nesta avaliação, a maior parte dos entrevistados mostrou-se 

indiferente em relação à adequação das mesas às necessidades de seu trabalho. 

Porém, na questão seguinte, 45% disseram concordar que existem espaços 

adequados para que sejam realizados encontros e reuniões com todo o grupo, 

enquanto 18% discordam totalmente e 18% não concordam nem discordam. Apenas 

9% dizem discordar e 9% concordam inteiramente com esta afirmação. Percebe-se 

que na opinião de quase metade dos servidores existem espaços apropriados para 

que todo o grupo possa se reunir. 

 Em relação aos encontros formais, 55% dos entrevistados disseram 

discordar totalmente que reuniões são marcadas periodicamente e 45% 

responderam que discordam desta afirmação. Esses resultados demonstram que as 

reuniões parecem ser pouco comuns. 

Quanto à marcação periódica de encontros informais, tais como 

comemorações, 45% do grupo dizem não concordar nem discordar desta afirmação. 

Ainda sobre os encontros informais, houve duas avaliações para as opções: 

concordo inteiramente; concordo; e, discordo, representando 18% cada uma dessas 

respostas. 

Quanto à seguinte afirmação: os pesquisadores e tecnologistas recebem 

apoio dos superiores para sugerir novas idéias, 27% disseram que concordam 

inteiramente e outros 27% responderam que discordam totalmente, sendo que estas 

duas avaliações são os extremos da escala de avaliação. Enquanto 18% 

responderam que não concordam nem discordam, outros 18% disseram concordar. 
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Apenas 9% discordaram desta afirmação. Observa-se que nesta questão as 

opiniões estão especialmente divididas. 

Indagou-se também se os servidores tem a sensação de que o clima de 

confiança é fomentado pela Instituição, com o que 36% dos servidores disseram não 

concordar nem discordar, enquanto 27% discordam totalmente. Concordam 

inteiramente 18% do grupo e outros 18% disseram concordar que o clima de 

confiança seja fomentado pela Instituição. Logo, as respostas não concordo nem 

discordo (que representam os entrevistados que preferiram não marcar uma 

posição) e as respostas discordo totalmente (o menor grau de avaliação) somam 

63%, demonstrando que a promoção de um clima de confiança pode não estar 

sendo uma iniciativa priorizada pela Instituição. 

Entre os entrevistados, 36% concordam que é possível perceber 

solidariedade entre os pesquisadores e tecnologistas da DIRA. Enquanto 18% 

disseram concordar inteiramente; 18% não concordam nem discordam e também 

18% afirmaram discordar da percepção de solidariedade entre os servidores. 

Somente 9% do grupo discordam totalmente desta questão. De uma maneira geral, 

percebe-se que há cooperação e compromisso entre os servidores. 

Sobre a Instituição valorizar e incentivar o aprendizado através de 

participação em cursos e eventos nacionais na área, 27% concordam e outros 27% 

discordam desta questão.  Disseram concordar inteiramente 18% enquanto outros 

18% dizem discordar totalmente. Apenas 9% não concordam nem discordam desta 

afirmação. Metade do grupo avaliou positivamente, enquanto a outra metade 

discordou desta questão, mostrando grande divergência de percepção em relação 

ao estímulo à participação em cursos e eventos. 

No entanto, quando se indagou a respeito da existência de incentivo ao 

aprendizado pela Instituição através da participação em cursos e eventos 

internacionais na área, esta questão foi avaliada negativamente pelo grupo, pois 

45% discordaram totalmente e 36% discordam. Somente 9% afirmam concordar e 

também 9% dizem concordar inteiramente. 

Já em outras questões foi possível observar a predominância da avaliação 

positiva. Quando questionados se consideram boa a comunicação entre os 

servidores da DIRA, 45% disseram que concordam, enquanto 27% concordam 

inteiramente. No entanto, 18% disseram discordar totalmente e 9% dizem não 

concordar nem discordar. 
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E quando solicitados a opinar se consideram boa a comunicação dos 

servidores da DIRA com seus superiores, 36% do grupo concordam com esta 

questão, enquanto 27% concordam totalmente e 27% discordam totalmente, sendo 

estas duas últimas respostas os dois extremos da escala de avaliação. Esta questão 

foi deixada em branco por 9% do grupo. Se forem consideradas as respostas dos 

que concordam e dos que concordam totalmente, chega-se à conclusão de que a 

maioria considera boa a comunicação com os superiores.  

O item melhor avaliado foi o que procurou saber se os repositórios de dados 

institucionais (por exemplo, em arquivos disponíveis na intranet e bases de dados) 

possuem informações importantes para a realização das atividades dos servidores. 

Com este enunciado, 45% concordaram e 27% concordaram inteiramente. Porém, 

18% não concordam nem discordam e 9% discordam totalmente. 

Quanto à disponibilização pela Instituição de ferramentas para auxilio no 

compartilhamento de informações entre os servidores (tais como chat, forum e 

wikis), 36% responderam que discordam totalmente, enquanto outros 36% afirmam 

que discordam, sendo que estas duas avaliações representam 72% das respostas. 

Outros 18% disseram concordar com esta questão e apenas 9% disseram não 

concordar nem discordar.  

Percebe-se, a julgar pelas respostas, que falta estímulo ao uso dos recursos 

web para apoiar o compartilhamento de informações e conhecimento. No entanto, 

cabe observar que nenhum dos entrevistados propôs a disponibilidade de tais 

ferramentas quando solicitados a dar sugestões, o que talvez seja explicado pelo 

perfil do profissional da área nuclear, que se preocupa com a confidencialidade das 

informações. 

Em relação à infraestrutura de tecnologia de informação (TI), buscou-se saber 

se os servidores consideravam adequados os serviços oferecidos, em que 55% não 

concordaram nem discordaram, 27% concordaram com a questão e, por fim, 18% 

discordaram. 

A tabela 3, a seguir, sintetiza as respostas quanto à estrutura e cultura 

organizacional na percepção dos entrevistados. 
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PERCEPÇÃO QUANTO À 
ESTRUTURA E CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

 
DISCORDO 

TOTALMENTE 
(1) 

 
 

DISCORDO 
(2) 

 
NÃO CONCORDO 
NEM DISCORDO 

   (3) 

 
 

CONCORDO 
(4) 

 
CONCORDO 

INTEIRAMENTE 
(5) 

 A estrutura física no IEN/CNEN 
permite adequada disposição das 
mesas de trabalho, o que favorece 
o compartilhamento de 
conhecimentos e informações 

9% 18% 55% 9% 9% 

Há espaços adequados para que 
sejam realizados encontros e 
reuniões com todo o grupo 

18% 9% 18% 45% 9% 

Reuniões (encontros formais) são 
marcadas periodicamente 

55% 45% - - - 

Encontros informais, tais como 
comemorações, são marcados 
periodicamente 

- 18% 45% 18% 18% 

Os pesquisadores e tecnologistas 
recebem apoio dos superiores 
para sugerir novas idéias 

27% 9% 18% 18% 27% 

O clima de confiança (sentimento 
que remete à segurança e 
tranquilidade) é fomentado pela 
Instituição 

27% - 36% 18% 18% 

É possível perceber solidariedade 
(sentimento que leva as pessoas 
a se auxiliarem mutuamente; 
compromisso) entre os 
pesquisadores e tecnologistas da 
DIRA 

9% 18% 18% 36% 18% 

A Instituição valoriza e incentiva o 
aprendizado através de 
participação em cursos e eventos 
nacionais na área 

18% 27% 9% 27% 18% 

A Instituição valoriza e incentiva o 
aprendizado através de 
participação em cursos e eventos 
internacionais na área 

45% 36% - 9% 9% 

É boa a comunicação entre os 
servidores da DIRA 

18%  9% 45% 27% 

É boa a comunicação dos 
servidores da DIRA com seus 
superiores 

27% - - 36% 27% 

Os repositórios de dados 
institucionais (por exemplo, 
intranet e bases de dados) 
possuem informações importantes 
para a realização do meu trabalho 

9% - 18% 45% 27% 

A Instituição disponibiliza 
ferramentas (tais como chat, 
forum e wikis) que auxiliam o 
compartilhamento de informações 
entre os servidores 

36% 36% 9% 18% - 

A infraestrutura de tecnologia de 
informação (TI) é considerada 
adequada, ou seja, são oferecidos 
todos os recursos que desejo 

- 18% 55% 27% - 

Tabela 3: Percepção dos servidores quanto à estrutura e cultura informacional 
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Ainda nesta segunda fase da entrevista questionou-se a existência/utilização 

de técnicas presenciais e/ou utilização de outros recursos pela DIRA para o 

aprendizado individual e coletivo.  

Entre as técnicas presenciais, a Aprendizagem por observação ficou em 

primeiro lugar, sinalizada por 91% do grupo. Em seguida, Aprender-fazendo foi 

sinalizado por 82%. Treinamentos oficiais ficou em terceiro, sinalizado por 55%. E, 

por último, ficou a opção Outros, sinalizada por 18%, sendo citados, por ambos, os 

Cursos internos como especificação para esta questão.  

E, como os mesmos servidores que sinalizaram Outros também já haviam 

escolhido a opção Treinamentos oficiais esta última opção foi desconsiderada, pois 

seria redundante. O gráfico 3 ilustra a análise sobre as ações presenciais para o 

aprendizado, que, como é possível perceber, a DIRA desenvolve ações para que 

ocorra o aprendizado individual e coletivo, em modo presencial, tornando possível a 

troca de conhecimentos. 

 

 

Gráfico 3: Técnicas presenciais utilizadas para o aprendizado individual e coletivo 

 

Quanto ao questionamento sobre a utilização de algum outro recurso pela 

DIRA para a transferência de conhecimentos técnicos específicos, 82% 
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responderam “Não”, enquanto 9% responderam “Sim” e 9% não responderam a esta 

pergunta, como representado no gráfico 4, a seguir. 

 

 

Gráfico 4: Técnicas de transferência de conhecimentos técnicos específicos com auxílio de outros 
recursos 

 

O único servidor que respondeu “Sim” disse existir um vídeo, na forma de 

“Narrativa”, produzido internamente pelos servidores mais antigos do setor, há 

algum tempo, mas que esta não era uma prática realizada periodicamente, sendo 

este o único material existente. Vale comentar que as narrativas são técnicas vistas 

como de grande utilidade para o aprendizado e produção de conhecimento, sendo 

recomendáveis em programas de gestão de conhecimento. Possivelmente, os 

demais entrevistados não se lembraram deste material ou não a associaram à 

questão, o que explicaria terem respondido “Não”.  

E, quando questionados se tais técnicas (presenciais e/ou com auxílio de 

outros recursos) já trouxeram algum resultado à DIRA, 82% responderam “Sim”, 

enquanto apenas 9% responderam “Não” e 9% não responderam a esta pergunta, 

como demonstrado no gráfico 5, a seguir. 
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Gráfico 5: Percepção de resultados da aplicação de técnicas presenciais e virtuais para 
aprendizagem 

 

Entre aqueles que responderam “Sim”, 45% quiseram especificar estes 

resultados relatando que tais técnicas auxiliaram no oferecimento de disciplinas 

acadêmicas e apresentação de seminários em universidades. Além disso, 

permitiram o desenvolvimento de treinamentos para a produção de radiofármacos, 

sendo possível perceber a velocidade no aprendizado das rotinas da DIRA, bem 

como o incentivo ao desenvolvimento de melhorias. Tais técnicas possibilitaram 

também a formação de profissionais com alto grau de conhecimento específico, 

além das pesquisas realizadas, publicadas em teses de pós-graduação. 

Quando questionados se existem instruções específicas/procedimentos 

formais do IEN/CNEN sobre o compartilhamento e divulgação de informações, como 

por exemplo, apresentação do conteúdo aprendido e/ou divulgação do material 

recebido após a participação em eventos na área, as respostas apresentam uma 

contradição, pois praticamente metade dos entrevistados respondeu “Sim” e a outra 

metade respondeu “Não”. Especificamente, 55% responderam “Não” e 45% 

responderam “Sim”, conforme representado no gráfico 6: 
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Gráfico 6: Procedimentos formais sobre o compartilhamento e divulgação de informações 

 

Portanto, se a Instituição possui recursos formais para compartilhamento e 

divulgação de informações, este procedimento não é de amplo conhecimento e/ou 

não é utilizado por todos da DIRA.  

Para finalizar a segunda etapa da entrevista, perguntou-se, em relação aos 

serviços baseados em tecnologias de informação e comunicação (TICs), quais 

recursos os entrevistados sugerem que a Instituição ofereça para facilitar o 

compartilhamento de informações e 73% dos entrevistados deram a sua 

contribuição.  

Cabe ressaltar que a maioria dos entrevistados quis reforçar a importância da 

realização de seminários, encontros, reuniões e visitas técnicas com mais 

frequência. Além disso, também foi sugerido: registro de procedimentos, 

formalização de treinamentos, digitalização de documentos técnicos para agilizar o 

acesso aos mesmos, disponibilização de material recebido em eventos e cursos 

para compartilhamento com os demais do grupo, serviços de informações, tais como 

pesquisa orientada para levantamento bibliográfico, e, arrolamento, pela Instituição, 

das revistas/periódicos necessários e sua disponibilização a toda CNEN.  
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7.3 Produção e compartilhamento de conhecimentos e informações 

 

Nesta etapa, buscou-se saber, dos servidores da DIRA, como acontece a 

produção e o compartilhamento de conhecimentos e informações.  

A primeira questão buscava conhecer que tipo de fontes de consulta os 

servidores utilizam em suas pesquisas, em que era possível marcar quantas 

respostas fossem necessárias, classificando-as conforme a sua prioridade. As 

opções eram: formato digital, formato tradicional, pessoas e outros. Esta última 

opção não foi sinalizada por nenhum servidor. 

As fontes mais utilizadas pelos entrevistados são as de formato digital (o que 

inclui Internet e acesso ao Portal Capes, bases de dados, jornais e revistas em 

suporte digital), sendo sinalizado por 91%. Apenas 9% dizem utilizar como 

prioridade fontes tradicionais (sistemas de informação tradicionais, ou seja, em 

papel, tais como jornais, revistas e teses, incluindo os serviços oferecidos pela 

biblioteca e pelo Centro de Informações Nucleares da CNEN – CIN). Nenhum 

servidor disse buscar, em primeiro lugar, o auxílio de pessoas (outros profissionais). 

As fontes tradicionais aparecem como segunda opção, com 82%. O contato 

com pessoas aparece em seguida com 18%. Nenhum servidor sinalizou o formato 

digital como segunda prioridade. 

E, como terceira prioridade, o contato com outros profissionais aparece com 

64%, seguido das fontes tradicionais e digitais, com 9% cada. Estas informações 

encontram-se representadas no gráfico 7, a seguir: 
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Gráfico 7: Tipos de fontes de consulta (formato) 

 

Em seguida, perguntou-se de que maneira é realizado, preferencialmente, o 

compartilhamento de conhecimentos e informações. Com o intuito de saber qual a 

preferência dos entrevistados, as opções estavam divididas em comunicação formal 

e informal. Os entrevistados foram instruídos a marcar tantas respostas quanto 

fossem necessárias, classificando-as conforme a sua prioridade. 

Houve predominância das citações de comunicação formal como prioridade 

para compartilhamento de informações e conhecimentos, o que leva a crer ser esta 

uma característica do perfil da área nuclear. Como primeira prioridade, a 

comunicação formal foi citada por 55% do grupo e a comunicação informal por 45%; 

e, como segunda prioridade, fontes de comunicação formal foi novamente a opção 

citada por 55% e a comunicação informal por 45%. Já como terceira opção, a 

comunicação formal foi citada por 64% dos entrevistados, enquanto a comunicação 

informal por 36%, como ilustra o gráfico 8. 



97 

 

Gráfico 8: Compartilhamento de conhecimentos e informações 

 

Considerando apenas a primeira fonte citada pelos entrevistados, as fontes 

de comunicação formal mais citadas foram: artigos publicados em periódico 

científico internacional, com 36%; seguido de artigos publicados em periódico 

científico nacional, com 9% e também com 9% monografias, dissertações e teses. 

  Já entre as fontes informais, os mais citados são os trabalhos apresentados 

em pequenas reuniões e palestras, com 27%; seguido de encontros pessoais 

informais com servidores da CNEN com 9% e também com 9%, encontros pessoais 

informais com pessoas de outras instituições. 

Cabe destacar que Lista de discussão, blogs e wikis estavam entre os itens 

contidos na comunicação informal, não sendo em nenhum momento sinalizados, o 

que indica que este grupo não está ainda utilizando recursos para o trabalho 

colaborativo em meio virtual. 

Quando questionados se os resultados de suas pesquisas são publicados, 

82% responderam “Sim”, enquanto outros 18% responderam “Não”, conforme 

gráfico 9, a seguir. 
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Gráfico 9: Publicação dos resultados de pesquisas 

 

E, para aqueles que responderam “Sim” à questão anterior, foi indagado o 

número de artigos, livros e/ou capítulos de livros que publicou nos últimos 3 anos. 

Entre os nove servidores, apenas dois não publicaram nos últimos anos. Somando-

se os trabalhos publicados, o total é de 23, sendo a média 3,28. Esta média foi 

obtida a partir das seguintes respostas para os últimos 3 anos: 

- 1 (um) servidor publicou 7 (sete) trabalhos; 

- 1 (um) servidor publicou 5 (cinco) trabalhos; 

- 2 (dois) servidores publicaram 3 (três) trabalhos; 

- 2 (dois) servidores publicaram 2 (dois) trabalhos; e, 

- 1 (um) servidor publicou 1 (um) trabalho.  

 

Apesar do tempo voltado à produção de radiofármacos, o que não permite 

muita dedicação à pesquisa, como sinalizado no item sobre o perfil dos 

entrevistados (Item 7.1), percebe-se que há produção e divulgação dos resultados 

pelos servidores. 

Este item sobre produção e compartilhamento de conhecimentos e 

informações foi finalizado com perguntas sobre a participação em comunidade de 
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prática. Disseram não participar de uma comunidade de prática 82% dos servidores, 

enquanto 18% disseram “Sim”, como representado no gráfico 10: 

 

 

 

Gráfico 10: Participação em comunidades de prática 

 

Considera-se o número de participantes em comunidades de prática na DIRA 

ainda pequeno, apenas 18% do grupo entrevistado. Foram feitas outras perguntas a 

esses 2 servidores, denominados Servidor A e Servidor B para a análise deste item, 

que auxiliaram a conhecer o perfil dessas comunidades.  

O Servidor A diz que a comunidade de prática a que pertence, criada no 

âmbito do IEN/CNEN, surgiu por iniciativa dos próprios servidores, sendo a 

participação presencial. Esta possui 8 integrantes e é composta por membros 

internos (da DIRA), sendo um deles o líder desta comunidade, além de possuir 

também a participação de membros externos. 

O Servidor B também afirma que sua comunidade de prática foi criada no 

âmbito do IEN/CNEN e surgiu por iniciativa dos próprios servidores, sendo a 

participação tanto virtual quanto presencial. Esta possui 7 integrantes e é composta 

por membros externos e por servidores da DIRA, também sendo um dos servidores 

o líder desta comunidade. 
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7.4. Conhecimento tácito e conhecimento explícito  

 

Nesta etapa da entrevista, buscou-se analisar a percepção e opinião dos 

entrevistados quanto à importância do conhecimento tácito e do conhecimento 

explícito em seu ambiente de trabalho.  

Com base nas informações contidas nos relatórios da área nuclear que 

apontam o problema da falta de jovens profissionais para substituir os profissionais 

em vias de se aposentar e levando-se em consideração o fato de a CNEN ser uma 

instituição (autarquia federal) e não uma organização privada, formando seu grupo 

de pesquisadores e tecnologistas através de concurso público, fato que pode 

dificultar a rápida contratação de um servidor, buscou-se saber dos entrevistados se 

acreditam que na área de Produção de Radiofármacos do IEN/CNEN, e, de acordo 

com o quadro atual de pesquisadores e tecnologistas, o problema acima relatado 

pode ser considerado uma ameaça de continuidade das atividades na DIRA.  

Todos, ou seja, 100% dos entrevistados, responderam “Sim” para esta pergunta. 

A seguir, alguns comentários: 

 

•  “A atividade requer um nível de conhecimento que é difícil de se obter na Academia, 

necessitando atividade laboratorial prática para sua obtenção. Nos últimos anos não houve 

preocupação com esta formação o que põe em risco a continuidade”. 

•  “Há concentração de conhecimento com poucas pessoas e que não é transferido”. 

• “É necessário repor as perdas dos funcionários de acordo com sua formação específica”. 

• “Tanto a CNEN como a Universidade não vem há bastante tempo oferecendo cursos de 

formação nessa área”. 

• “O número de pessoas em vias de se aposentar é superior aos contratados recentemente, 

logo o problema continua”. 

•  “São necessários, no mínimo, cinco anos para formação devida de pessoal. O nº de recém-

contratados não vai suprir o nº de aposentadorias previsto”. 

 

Logo, as afirmações dos servidores confirmam que o problema exposto nos 

relatórios internacionais citados, entre as justificativas desta pesquisa, é uma 

realidade na área de Produção de Radiofármacos da CNEN, que pode ser 

prejudicada se este problema não for sanado. 

Procurou-se saber se há, com frequência, a entrada de novos membros na 

DIRA. Responderam “Não” 82% e “Sim” 18%. Cabe destacar que estes últimos 
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sinalizaram que possuem o auxílio de estagiários para o desenvolvimento de suas 

atividades. O gráfico 11 ilustra esta questão: 

 
Gráfico 11: Frequência de entrada de novos servidores 

 

Os entrevistados relataram que em novembro de 2010, em decorrência do 

último concurso, a DIRA recebeu dois novos servidores. No entanto, cabe destacar 

que, não há com frequência a entrada de novos profissionais.  

As questões seguintes foram aplicadas apenas aos servidores com 

aposentadoria programada para os próximos cinco anos.  

Indagou-se se era possível afirmar que outro profissional poderá dar 

continuidade as atividades desenvolvidas pelo servidor entrevistado, em que 86% 

respondeu “Sim” e 14% respondeu “Não”. 

Quando questionados se há alguém sendo treinado para substituir o servidor 

em vias de se aposentar, 57% responderam “Sim” e 43% responderam “Não”. 

A seguir, o gráfico 12 ilustra as respostas das questões referentes a 

continuidade das atividades e treinamento de pessoal, aplicadas aos servidores em 

vias de se aposentar. 
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Gráfico 12: Continuidade das atividades e treinamento de pessoal 

 

Diante das respostas dos profissionais com aposentadoria programada para 

os próximos cinco anos, acredita-se que, mesmo sendo a minoria (43%), este é um 

número bastante expressivo de profissionais em vias de se aposentar que não está, 

no momento, treinando outros profissionais para substituí-los. Esta é uma questão 

delicada, que merece atenção da Instituição para que soluções possam ser 

estudadas.  

Questionou-se, entre aqueles que disseram que há alguém sendo treinado, se 

este treinamento é realizado com a colaboração do entrevistado. Todos, ou seja, 

100% os entrevistados, responderam “Sim” para esta pergunta. 

Buscou-se saber também se, em caso de afastamento de algum profissional 

da DIRA, as atividades do setor seriam prejudicadas. Enquanto 82% responderam 

“Sim”, apenas 18% responderam “Não”, conforme o gráfico 13. 
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Gráfico 13: Existência de profissionais considerados essenciais na DIRA 
 
 

Aos que responderam “Sim” à questão anterior, foi indagado quantos 

servidores do grupo são considerados essenciais. A média das informações obtidas 

foi de 4,57, e pode ser considerada significativa, pois equivale a 30% do número 

total de pesquisadores e tecnologistas que compõem a equipe da DIRA. Esta média 

foi obtida a partir das respostas a seguir e sintetizadas no gráfico 14: 

- 2 (dois) servidores responderam que 8 (oito) profissionais são considerados essenciais; 

- 2 (dois) servidores responderam que 5 (cinco) profissionais são considerados essenciais; 

- 1 (um) servidor respondeu que 3 (três) profissionais são considerados essenciais; 

- 1 (um) servidor respondeu que 2 (dois) profissionais são considerados essenciais; e, 

- 1 (um) servidor respondeu que apenas 1 (um) profissional é considerado essencial para o setor. 
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Gráfico 14: Média dos servidores considerados essenciais na DIRA 

 

Dando continuidade, utilizou-se situações hipotéticas visando obter um 

quadro da situação atual da DIRA tanto em relação ao compartilhamento e uso de 

conhecimento tácito quanto a respeito da existência/utilização de conhecimento 

explícito neste setor. 

Uma das questões foi formulada da seguinte maneira: [imagine que] os 

especialistas da área nuclear (bem como os especialistas de todas as ciências 

básicas, tais como Física, Química, Geociência e Ciências Ambientais) 

desapareceram de uma só vez. Considera que seja possível que futuros 

especialistas deem continuidade ao desenvolvimento do conhecimento nuclear 

somente a partir da literatura científica, ou seja, do que já está documentado? 64% 

responderam “Não” e 36%, responderam “Sim” conforme o gráfico 15, a seguir: 
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Gráfico 15: É possível recomeçar apenas com o que está documentado? 

 

Os entrevistados que responderam que é possível recomeçar apenas com o 

que está documentado, justificaram que a literatura disponível atualmente pode ser 

um recomeço, entretanto, o tempo necessário seria muito longo e o custo muito alto. 

Já os entrevistados que responderam “Não” fizeram as seguintes observações: 

• “É preciso, em algum momento, iniciar o processo de coleta de informações para criação de 

um banco de dados com procedimentos padronizados que facilitarão esse desenvolvimento a 

partir de informações armazenadas.” 

• “Muitas alterações ocorreram e não foram documentadas. Pouco conhecimento é 

transformado em informação.” 

•  “O que constitui a ‘informação’ não corresponde a toda ‘verdade’.” 

• “A nuclear, química nuclear, radiofarmácia, desenvolvimento de alvos, não sobrevive apenas 

com a teoria, é fundamental a vivência e a experiência adquiridas pelos profissionais ao longo 

dos anos.” 

• “Porque uma parte muito grande não está documentada e, aliás, é muito difícil de documentar 

o conhecimento particular e experiência profissional de um profissional com largo tempo de 

experiência em área tão específica.” 

•  “Existem muitas práticas que, por uma razão ou outra, não foram ou dificilmente é possível 

registrar. Entenda-se como práticas: habilidades, ‘felling’, etc., que somente no ‘corpo a 

corpo’ é possível tentar transmitir.” 
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A maior parte da equipe, equivalente a 64% dos entrevistados, revelou que os 

documentos existentes e/ou utilizados/produzidos pela DIRA não são considerados 

suficientes para apresentar a novos profissionais o panorama das atuais atividades 

executadas por este setor. Torna-se necessário, desta forma, uma maior atenção da 

Instituição quanto ao incentivo e fornecimento de infraestrutura adequada que 

viabilizem projetos para padronização e confecção de normas e relatórios de 

atividades.  

Buscou-se saber, ainda, a opinião dos entrevistados quanto a seguinte 

situação hipotética: toda a literatura científica da área nuclear (ou seja, o que está 

documentado) desapareceu de uma só vez (o que inclui também, por exemplo, 

deixar de ter acesso às pesquisas de outros cíclotrons), porém restaram os 

profissionais experientes. Considera que seja possível que novos profissionais deem 

continuidade ao desenvolvimento do conhecimento na área nuclear de produção de 

radiofármacos a partir do que os profissionais experientes da DIRA sabem? Todos, 

ou seja, 100% dos entrevistados, responderam “Sim” para esta pergunta. A seguir, 

algumas justificativas para esta resposta: 

 

• “Acredito que se pode retomar independentemente do está documentado.” 

• “É um conhecimento já devidamente sedimentado pelos anos de pesquisa/desenvolvimento e 

execução.” 

• “A experiência da equipe que atua há 30 anos na Produção de Radioisótopos está 

plenamente habilitada para dar continuidade. “ 

• “Acredito que sim, desde que haja tempo suficiente para repassar os conhecimentos 

adquiridos.” 

• “Sim, pois há muito mais conhecimento do que informação.” 

• “Acredito que o conhecimento pode gerar a informação, mas a informação não pode gerar o 

conhecimento.” 

• “É mais fácil aprender na troca de informações com profissionais mais experientes.” 

 
Com estas respostas foi possível confirmar a relevância do conhecimento 

tácito para o setor investigado. 

Logo em seguida, buscou-se saber dos entrevistados se estes acreditam que 

o IEN/CNEN desenvolve ações que incentivem os processos de produção e 

compartilhamento do conhecimento nuclear. Responderam “Não” 73% dos 

servidores, enquanto 27% responderam “Sim”, conforme representado no gráfico 16. 
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Gráfico 16: Incentivo aos processos de produção e compartilhamento do conhecimento nuclear 
 

Nem todos os servidores que responderam esta questão quiseram justificá-la. 

Dos entrevistados, apenas 45% deram sua opinião. Entre aqueles que acreditam 

que o IEN/CNEN desenvolve ações que incentivem os processos de produção e 

compartilhamento do conhecimento nuclear, foram citadas, como justificativa, o 

incentivo através de bolsas de iniciação científica e a formação de pessoal em 

laboratórios do exterior, assim como treinamento em centro de pesquisas 

reconhecido mundialmente. 

De acordo com a maioria (73%), a Instituição não desenvolve ações que 

motivem os processos de produção e compartilhamento do conhecimento nuclear. 

Um dos servidores sinalizou a ausência de uma política institucional para estimular o 

compartilhamento do conhecimento; outro servidor sugeriu melhor distribuição das 

vagas para participação em eventos. 

Quanto a sugestões em relação ao estímulo ao compartilhamento e a 

produção de conhecimento no seu ambiente de trabalho, 73% deram sua 

contribuição: 

• ”A CNEN [deveria] disponibilizar uma quota para os Institutos participarem de congressos 

internacionais de referência na nossa área.”  

• ”Deveríamos promover mais reuniões de trabalho e incentivar a apresentação de seminários.”  

• ”Promover seminários e reuniões com mais frequencia para disseminar informações.” 
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• ”Incentivar a publicação de relatórios técnicos ou notas técnicas, e disponibilizá-los em 

formato digital.” 

• ”Divulgação dos eventos na área e estímulo a participações.” 

• ”Acredito que todas as maneiras de comunicação são válidas, sejam elas formais ou 

informais.” 

• ”Cursos com horários adequados.” 

• ”Formalizar treinamentos e a troca de conhecimento, além do resgate/registro da informação.” 

 

E, quanto à gestão do conhecimento, buscou-se saber se os entrevistados já 

haviam ouvido falar desta disciplina. Todos os entrevistados, ou seja, 100%, 

responderam que “Sim” e consideram ser gestão do conhecimento: 

• “Técnica/metodologia para tratar o conhecimento, visando preservar e criar ou promover seu 

desenvolvimento.” 

• “Forma de gerenciar dados e como a informação gera conhecimento.” 

• “A sistematização do conhecimento de modo a tornar transparente suas falhas e seus gols”. 

• “Uma forma de não deixar se perder o conhecimento adquirido.” 

• “Planejamento a médio e longo prazo para promover a perpetuação e bom uso do 

conhecimento.” 

• “Encontrar uma forma de transmissão do conhecimento adquirido ao longo da trajetória 

profissional, buscando formação e preservação do capital intelectual.” 

• “Toda forma de ‘manejo’ do conhecimento e da informação.” 

• “Infraestrutura, logística necessária para facilitar o desenvolvimento do conhecimento.” 

• “Organização e formalização do conhecimento.” 

• “Tentativa de organizar as informações de uma forma mais fácil de ser acessada.” 

 
Observa-se que na visão dos entrevistados há uma certa confusão nas 

referências que fazem à gestão do conhecimento, pois algumas considerações 

aplicam-se à Gestão da Informação. No entanto, cabe ressaltar que um projeto bem 

sucedido de GC apenas acontece com a implementação também de um projeto de 

GI, possuindo importância todas as considerações dos servidores. 

Foi solicitado aos entrevistados que atribuíssem grau de importância à 

possível implantação de um programa de gestão do conhecimento na CNEN, de 

acordo com uma escala em que era possível avaliar como: extremamente 

relevante(5); muito relevante(4); relevante(3); pouco relevante(2); e, irrelevante(1).  

Atribuíram a nota máxima 62% dos entrevistados, o que equivale a considerar 

extremamente relevante a implantação de um programa de gestão do conhecimento 

na CNEN; enquanto 25% disseram ser muito relevante; e apenas 13% afirmam ser 
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relevante. Nenhum servidor disse ser pouco relevante ou irrelevante, conforme o 

gráfico 17. 

 
Gráfico 17: Importância da implantação de um programa de gestão do conhecimento na CNEN 

 

Perguntou-se aos entrevistados se desejavam fazer algum comentário 

adicional. Do total de entrevistados, 45% quiseram fazer um comentário, conforme 

citado a seguir: 

• “Na área que trabalhamos o conhecimento é fundamental”. 

• “Acredito muito no aspecto de valorização das práticas de comunicação tanto formais, quanto 

informais”. 

• “Espero que esse trabalho sirva de argumento para renovação urgente do quadro de 

funcionários da DIRA”. 

• “Boa iniciativa, que já deveria ter sido estimulada há muito tempo”. 

• “Considero o tema importante”. 

 

Cabe ressaltar que, durante a análise, não se verificou respostas 

características a um grupo específico, seja de acordo com o cargo ocupado e/ou 

formação, ou seja, não é possível afirmar que o grupo de pesquisadores tem a 

mesma opinião sobre determinado assunto ou se divergem complemente da opinião 

dos tecnologistas, por exemplo. 

Percebe-se ainda que, muitas vezes, o que falta é um canal adequado para a 

comunicação entre os servidores e a Instituição. O ideal seria criar espaços virtuais 
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ou presenciais adequados para que todos pudessem opinar e trocar idéias antes da 

tomada de decisões.  

Assim, após a revisão de literatura e com a análise dos dados obtidos nas 

entrevistas, foi possível fazer algumas constatações, conforme apresentadas nas 

considerações finais. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como apresentado na revisão de literatura e de acordo com relato de 

experiências em organizações e instituições nacionais e internacionais, o estímulo 

institucional à colaboração e à troca de conhecimentos favorece o alcance de 

resultados positivos em relação a um incremento na produção de novos 

conhecimentos. Logo, a pesquisa teve seu pressuposto validado. 

Desde o início desta pesquisa, a maior dificuldade foi a seleção dos textos para 

a revisão de literatura, sendo a triagem baseada em três fatores: 1) foram 

selecionados preferencialmente os textos sobre gestão do conhecimento publicados 

na área de Ciência da Informação. No entanto, devido à natureza interdisciplinar 

desta área e também da gestão do conhecimento, textos considerados relevantes 

em outros campos de atuação também foram utilizados. 2) Sem desconsiderar 

experiências internacionais de grande importância, optou-se por maior destaque aos 

autores que relataram a realidade brasileira, por entender que a gestão do 

conhecimento deve ser estudada de acordo com o contexto no qual suas práticas 

são aplicadas; e, 3) pelo fato de ainda existir um grande número de textos 

publicados sob o rótulo de gestão do conhecimento e que, na verdade, tratam 

unicamente de gestão da informação, muitos textos que tinham este foco foram 

desconsiderados. 

Em relação a este último fator, cabe reforçar que tais disciplinas são distintas, 

apesar de possuírem aspectos em comum. A gestão da informação aponta para o 

estudo do conhecimento explícito. Já a gestão do conhecimento, mesmo atuando 

em conjunto com os projetos de gestão da informação, tem como propósito estudar 

as etapas anteriores à geração da informação, isto é, pesquisar fatores que 

permitam e motivem a criação do conhecimento, que terá a informação como um 

dos resultados deste processo. Por exemplo, é considerado tratar-se de gestão do 

conhecimento quando ocorre o aprendizado face-a-face, exclusivamente por meio 

de observação. 

A partir da literatura analisada e após reflexão sobre o tema, a pesquisa 

realizada faz crer que, conforme pontuam alguns autores, o termo "gestão do 

conhecimento" é considerado inadequado, levando a distorções no entendimento do 

que se trata. Pois a expressão gestão do conhecimento  considerada ao pé-da-letra 

remete a algo impossível: gerenciar o conhecimento, que é produzido e reside na 
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mente das pessoas. No entanto, constatou-se que é possível buscar meios para 

facilitar a troca do conhecimento existente e a produção de novos conhecimentos, 

através da criação de ambientes colaborativos, sejam presenciais ou virtuais. A 

gestão do conhecimento não deve buscar o controle, mas a motivação dos 

envolvidos no processo, bem como identificar modelos que a viabilizem e permitam 

avaliação dos resultados. 

A gestão do conhecimento é uma disciplina interdisciplinar relativamente nova, 

que mesmo não tendo nascido na Ciência da Informação, nela vem buscando 

sustentação teórica e legitimidade. 

A Ciência da Informação, por sua vez, é uma área que pode contribuir para o 

aprofundamento da teoria da gestão do conhecimento e para implantação de 

projetos que complementem e sejam complementados pela visão da gestão da 

informação. 

 

 

8.1 Ações que podem propiciar condições favoráveis à produção e ao 
compartilhamento de conhecimentos e informações na Divisão de 
Radiofármacos do IEN/CNEN 

 

Esta pesquisa demonstrou que algumas práticas ocorrem de modo correlato, 

sendo difícil discorrer sobre uma prática sem falar de outras, como por exemplo, as 

redes sociais; as comunidades de prática; os ambientes facilitadores de 

colaboração; a cultura organizacional; a aprendizagem para formação de 

competências; e algumas técnicas, como as narrativas. O compartilhamento de 

informação e conhecimento não é algo que possa ser exigido ou uma regra a ser 

introduzida com a implementação de um programa de gestão do conhecimento. Este 

é um processo complexo em que vários elementos precisam ser observados.  

Embora exista dificuldade de se entender como o conhecimento é criado e 

utilizado, pode-se perceber que o seu compartilhamento e produção são 

influenciados por alguns fatores que propiciam condições favoráveis.  

Ao verificar estes fatores na literatura e analisar os dados obtidos durante as 

entrevistas na DIRA, algumas ações foram identificadas, sendo possível fazer 

algumas sugestões. Embora deva ser ressaltado que a análise se limitou a uma 
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divisão, não refletindo necessariamente a CNEN como um todo, o que exigiria uma 

ampliação do presente estudo. 

Primeiramente, cabe destacar que foram identificadas, durante a análise de 

dados dos entrevistados, algumas condições já existentes, ou seja, mais da metade 

do grupo as avaliou positivamente, podendo, portanto, serem consideradas 

favoráveis ao compartilhamento de conhecimentos e informações. São elas:  

• Há cooperação e compromisso entre os servidores;  

• É boa a comunicação dos servidores entre si e com seus superiores; 

• Os repositórios de dados institucionais (por exemplo, intranet e bases de 

dados) possuem informações importantes para a realização das atividades 

dos servidores; 

• Há incentivo do IEN/CNEN à produção e compartilhamento do 

conhecimento nuclear através de bolsas de iniciação científica; e 

• As técnicas presenciais utilizadas na DIRA, como, por exemplo, 

treinamentos e aprendizagem por observação, trouxeram resultados 

importantes, tais como auxílio no oferecimento de disciplinas acadêmicas, 

apresentação de seminários em universidades, desenvolvimento de 

treinamentos para a produção de radiofármacos e a formação de 

profissionais com alto grau de conhecimento específico, além das 

pesquisas de mestrado e doutorado que resultaram em dissertações e 

teses publicadas. 

 
Outros aspectos importantes, que também propiciam condições favoráveis à 

produção e ao compartilhamento de conhecimentos e informações, são 

apresentados a seguir, devidamente justificados de acordo com a revisão de 

literatura realizada e o contexto analisado na pesquisa de campo: 

 

• Observou-se que não é uma prática do setor o registro de procedimentos 

e rotinas. Institucionalmente, a CNEN poderia estudar a disponibilização 

de infraestrutura adequada que viabilize projetos para padronização e 

elaboração de normas e relatórios de atividades, estabelecendo 

procedimentos e orientando quanto ao registro de informações.  
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• Além disso, seria interessante a elaboração e divulgação de uma 

política institucional com instruções específicas para o 

compartilhamento de informações, como por exemplo, para a 

apresentação de conteúdo aprendido em seminários e congressos e/ou a 

divulgação do material recebido após a participação em eventos na área.  

 

• A maior parte dos entrevistados disse não haver possibilidade de dar 

continuidade ao desenvolvimento do conhecimento nuclear somente a 

partir da literatura científica. Percebe-se a importância de iniciar um 

processo de coleta de informações, com base na experiência dos 

servidores, com o objetivo do desenvolvimento de diversos 

repositórios, que podem ser constituídos por textos e material multimídia, 

como vídeos e áudio. Poderiam ser desenvolvidas bases de 

conhecimento, tais como, do tipo FAQ (do inglês Frequently Asked 

Questions) que compilaria perguntas freqüentes; base de narrativas; base 

de melhores práticas; base de tutoriais, entre outros. Os documentos 

oriundos deste projeto poderiam ser utilizados para o treinamento de 

novos servidores. Entretanto, as pessoas não devem ser obrigadas a 

usarem somente os procedimentos e as fontes formais, pois isso inibiria a 

criatividade. 

 

• Uma avaliação da infraestrutura de tecnologia de informação (TI) 

poderia ser feita pela CNEN, junto aos servidores, na busca por melhorias. 

A troca de informação sempre ocorreu, mas certamente, as tecnologias de 

informação e comunicação (TICs) permitem a comunicação entre as 

pessoas sem limites de espaço e tempo, ampliando as possibilidades. 

 
• Além disso, um projeto de digitalização de documentos (conhecimento 

explícito) poderia ser estudado para agilizar as atividades rotineiras, pois, 

como a pesquisa apontou, o formato digital é o tipo de fonte mais utilizado 

pelos entrevistados. Inclusive, quando os servidores discutem e trocam 
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idéias virtualmente, algumas vezes precisam recorrer a documentos que 

ainda estão em formato tradicional (em papel)20.  

 

• Comprovou-se que a maior parte do conhecimento da DIRA é tácito, pois 

ao responder a questão hipotética a respeito da viabilidade de 

prosseguirem as atividades apenas com base no conhecimento dos 

servidores, os entrevistados afirmaram que seria possível dar continuidade 

à produção de radiofármacos somente a partir do que os profissionais 

experientes da DIRA sabem, sem ter acesso aos documentos da área. 

Mesmo diante da relevância do registro de informações, cabe destacar 

que apesar dos esforços, tal tarefa é complexa e jamais todo 

conhecimento é ou será documentado. Daí a importância da criação de 

ambiente favorável à produção e compartilhamento de 

conhecimentos e informações, que estimule o aprendizado e a 

comunicação entre as pessoas, para que o conhecimento existente não se 

perca e seja transmitido aos outros integrantes da equipe, estimulando as 

discussões, a troca de ideias e criação de novos conhecimentos. É 

essencial a valorização das pessoas e da experiência adquirida ao longo 

dos anos. 

 

• Antes da implementação de ambientes que favoreçam a produção e a 

troca de conhecimentos e informações, é necessário que se faça a 

avaliação da cultura da Instituição, visando identificar padrões de 

comportamento que prejudiquem o compartilhamento de conhecimentos e 

informações. A cultura organizacional exerce uma forte influência na 

existência ou não de confiança e a solidariedade entre as pessoas. A 

análise dos dados mostrou que a promoção de um clima de confiança 

pode não estar sendo uma iniciativa priorizada pela Instituição. Caso haja 

necessidade de alguma mudança todos os envolvidos precisam ser 

estimulados a participar. 

 
                                                
20 Nesta pesquisa, infraestrutura de tecnologia de informação (TI) e tecnologias de informação e 

comunicação (TICs) foram abordados no mesmo item e considerados um só elemento. Em projetos 
futuros, é necessário desmembrar e analisar separadamente suas especificidades, produtos e 
serviços, pois apesar de possuírem aspectos em comum, são recursos que se distinguem. 
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• As informações obtidas neste estudo confirmaram que o problema 

apontado pelos relatórios internacionais, sobre a falta de jovens 

profissionais para substituir os profissionais em vias de se aposentar, é 

também uma realidade na DIRA do IEN/CNEN. Mesmo diante do fato de a 

CNEN ser uma instituição (autarquia federal) e não uma organização 

privada, formando seu grupo de pesquisadores e tecnologistas através de 

concurso público, as atividades deste setor podem ser prejudicadas se 

este problema não for sanado. Além disso, cabe ressaltar, como apontado 

por alguns dos entrevistados, que, nem todo conhecimento e/ou 

experiência é possível de ser registrado, o que reitera a necessidade e 

importância da entrada periódica de novos membros na equipe, para 

que o conhecimento nuclear não se perca com o afastamento de 

integrantes do grupo e seja possível, no dia-a-dia, a troca de experiências. 

E ainda há outros argumentos para esta recomendação: a) um número 

significativo de servidores da DIRA, cuja média equivale a 30% dos 

servidores, é considerado essencial à continuidade das atividades pelos 

outros integrantes do grupo. Seria uma grande perda para a CNEN se 

parte da experiência dos servidores mais antigos não fosse compartilhada 

com os profissionais mais jovens; b) o treinamento de novos profissionais 

demanda tempo; e, c) após a conclusão da análise dos dados desta 

pesquisa, obteve-se a informação da aposentadoria de mais um servidor 

da DIRA, que participou da entrevista. E, não há, no momento, previsão 

para a entrada de novos servidores no setor.  

 

• Apesar da existência de espaços adequados para o grupo se reunir, as 

reuniões parecem ser pouco comuns, sendo os encontros uma das 

maiores reivindicações dos entrevistados. Mesmo que não haja uma pauta 

pré-definida, seria interessante o agendamento periódico de encontros 

e seminários, o que favoreceria a comunicação e o relacionamento entre 

os servidores, além da disseminação de informações. 

 

• É essencial estimular uma cultura que dê ainda mais valor ao 

aprendizado.  Por isso, torna-se importante: a) consulta prévia de 

disponibilidade dos interessados antes do agendamento de eventos 
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na própria CNEN; e, b) incentivo e planejamento para melhor 

distribuição de vagas em cursos e eventos internacionais, sempre de 

acordo com as necessidades informacionais dos servidores. 

 

• As comunidades de prática são citadas na literatura como um dos mais 

bem sucedidos elementos para troca de experiências e produção de 

conhecimento. E seus integrantes, com o passar do tempo, acumulam 

conhecimento prático em seus domínios, o que auxilia nas ações 

individuais e em grupo. São nestas comunidades que o conhecimento 

tácito emerge, pois se dá maior importância às relações informais, além de 

serem espaços neutros de demanda por produtividade. Na DIRA, ainda é 

pequeno o número de servidores que participam de comunidades de 

prática. De acordo com a pesquisa realizada, quase metade dos 

servidores afirmam existir espaços apropriados para que todo o grupo 

possa realizar encontros presenciais. Mas, para facilitar a troca de 

informações e criar maior flexibilidade e dinamismo, sugere-se a 

disponibilização de ferramentas digitais que incentivem o 

compartilhamento de informações entre os servidores (tais como chat, 

forum e wikis), que poderia ser um projeto em conjunto com o sugerido 

sobre TI e TICs. Com mais esta opção a CNEN permitiria que os próprios 

servidores optassem pela forma como irão trocar experiências, pesquisar 

e discutir assuntos de interesse comum. Ao estimular a socialização, o 

sentimento de solidariedade e de cooperação passa a fazer parte da 

cultura organizacional. 

 

• Quanto à utilização de técnicas de transferência de conhecimentos 

técnicos específicos por meio virtual, a Instituição pode estudar a 

viabilidade de disponibilização de metodologias, espaço e 

equipamentos para a narração de histórias. Esta técnica, além de 

auxiliar na transferência de conhecimentos, permite também transferir 

cultura e valores, criando vínculo entre as pessoas. Este procedimento 

deve ser estimulado de maneira informal, sem obrigação de participação, 

para que alcance o maior número de participantes realmente envolvidos 

com a Instituição. 
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Diante do risco de conhecimentos críticos na área nuclear não se 

desenvolverem no ritmo necessário para dar conta dos desafios, acredita-se que 

através deste estudo de caso tenha-se respondido a questão elaborada para esta 

pesquisa, de como fazer com que o conhecimento, que flui na área de energia 

nuclear, faça parte do processo produtivo da CNEN e possa contribuir para as 

atividades nesta área. E que as ações citadas possam contribuir para a elaboração 

de um modelo de gestão do conhecimento no IEN/CNEN, favorecendo que o 

conhecimento que ali flui possa contribuir de modo mais efetivo para o processo 

produtivo da CNEN. 

 

 

8.2 Sugestões para futuras pesquisas 

 

Sugere-se aprofundamento teórico da aplicação da gestão do 

conhecimento em instituições. As publicações sobre gestão do conhecimento 

ainda contemplam, em sua grande maioria, as experiências das empresas privadas. 

Torna-se importante aprofundar os estudos de modo a identificar as especificidades 

das instituições e os benefícios da aplicação de projetos de gestão do conhecimento 

em ambientes públicos.  

A CNEN, com o auxilio do aporte teórico e metodológico da Ciência da 

Informação e da Comunicação Social, poderia desenvolver um projeto que busque a 

identificação e análise dos fluxos de comunicação e informação na Instituição, 

de modo a propiciar a existência de canais mais adequados para a comunicação 

entre os servidores e destes com a Instituição. 

Além disso, levando-se em consideração as características e áreas específicas 

de atuação da CNEN, o estudo mostra a viabilidade de planejar a implantação de 

um plano de gestão do conhecimento para a instituição, tendo esta sugestão o 

apoio dos servidores da DIRA, que a consideram relevante. O intuito seria 

desenvolver políticas e oferecer infraestrutura, recursos e ambiente virtual e 

presencial para a execução das atividades da Instituição, que motivem os 

profissionais a compartilharem seus conhecimentos e a colaborarem entre si e com 

profissionais de outras redes para produzirem novos conhecimentos. Com a 

retomada do Programa Nuclear Brasileiro este poderá ser mais um projeto de 
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grande valia para a Instituição, que viabilizaria a colaboração e o aprendizado como 

parte da questão da preservação e estímulo à produção do conhecimento nuclear. 

E, paralelamente, pode ser estudada a elaboração de um projeto de gestão 

da informação para a CNEN, pois, como já confirmado por esta pesquisa, um 

processo bem sucedido de gestão do conhecimento deve ser acompanhado de um 

projeto de gestão da informação, que auxilie no estabelecimento de políticas e 

procedimentos de registro e disseminação de informações produzidas no âmbito da 

instituição, além da preservação de documentos no âmbito da CNEN.  

As redes sociais e mais especificamente as comunidades de prática, que são 

compostas por indivíduos que se reúnem presencial ou virtualmente para discutir 

temas de interesse comum, tornam-se uma condição sine qua non para a gestão do 

conhecimento, pois, a troca de informação e conhecimento entre indivíduos 

acontece a partir do inter-relacionamento entre os pares. Este inter-relacionamento é 

um processo dinâmico e descentralizado de construção do conhecimento e acredita-

se que a análise de redes sociais possa auxiliar a Instituição a fomentar a troca de 

conhecimento e informação, levando à inovação e também a um maior número de 

publicações.  

Finalmente, convém ressaltar que tais ações buscam mudanças por meio da 

colaboração e interação entre os integrantes de várias áreas em uma organização 

e/ou instituição e a redução da repetição de um mesmo procedimento para a 

execução das rotinas, tornando o processo mais dinâmico. 

Conclui-se que as ferramentas disponibilizadas pela tecnologia de 

comunicação e informação são imprescindíveis nos dias de hoje, devendo haver a 

preocupação em estimular seu uso, mas estas, por si só, não são capazes de 

realizar uma mudança na cultura organizacional e garantir o comprometimento das 

pessoas. A experiência e as habilidades desenvolvidas, que são inerentes ao ser 

humano, devem ser valorizadas e esforços precisam ser feitos para promover 

mudança comportamental. 

O compartilhamento do conhecimento tácito é essencial para o processo de 

desenvolvimento e aperfeiçoamento pessoal e coletivo. Além de se preocupar com 

gerenciamento do conhecimento explícito, a gestão do conhecimento se propõe a 

estimular o aprendizado, a troca de experiências e o desenvolvimento dentro de um 

contexto inovador.  
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Nos órgãos públicos, como a Instituição estudada nesta pesquisa, as práticas 

de gestão do conhecimento podem ser utilizadas para criar ambientes propícios ao 

aprendizado e à colaboração, com estimulo à troca e produção de conhecimentos 

que favoreçam o desenvolvimento organizacional. 
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APÊNDICE A – Roteiro de entrevista 



 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Meu nome é Marcia Bettencourt e sou aluna do Mestrado do Programa de Pós-Graduação em 

Ciência da Informação da Universidade Federal Fluminense (PPGCI/UFF).  

Minha pesquisa, intitulada “Produção e compartilhamento do conhecimento nuclear: a gestão 

do conhecimento na Divisão de Radiofármacos do Instituto de Engenharia Nuclear da Comissão 

Nacional de Energia Nuclear”, está sendo realizada sob orientação da Profa. Dra. Regina de Barros 

Cianconi. 

A gestão do conhecimento dispõe de metodologias para estimular o processo de produção e 

disseminação do conhecimento, ou seja, busca ferramentas que viabilizem a colaboração e o 

aprendizado como parte da questão da preservação e estímulo à produção de conhecimento.  

Esta entrevista visa identificar práticas de produção e compartilhamento de conhecimentos, 

busca e uso de informações entre os pesquisadores e tecnologistas da Divisão de Radiofármacos 

(DIRA), da área de Produção de Radiofármacos do IEN/CNEN. Desde já, agradeço sua participação 

na pesquisa. A seguir, o roteiro de entrevista. 

 
 

Observações: 
(1) Os entrevistados não serão identificados na análise dos dados coletados, nem serão solicitadas 

informações a respeito da área nuclear, sendo, portanto, garantida a confidencialidade. 
(2) As perguntas são constituídas de questões abertas e fechadas, em que mais de uma alternativa 

pode ser sinalizada. 
(3) Esta pesquisa trabalha com as seguintes definições: informação (ou conhecimento explícito) é o 

conhecimento documentado, possível de ser encontrado na literatura da área, nas bases de 
dados, nos sistemas ou em qualquer outro suporte. Já conhecimento (ou conhecimento tácito) é 
considerado uma construção pessoal, própria do indivíduo, ou seja, se encontra na mente das 
pessoas. 

 
 
 
Perfil do entrevistado: 
  

1. Cargo: 1.1 (   ) Pesquisador 1.2 (   ) Tecnologista 
 

2. Graduação em:  
 
_____________________________ 

3. Nível: 3.1 (   ) Mestrado 3.2 (   ) Doutorado 3.3 (   ) Pós-Doutorado 

 

4. Há quanto tempo trabalha na CNEN?  _____ anos. 

5. Há quanto tempo trabalha na DIRA?    _____ anos. 

6. Sua aposentadoria está programada para daqui a quanto tempo?  _____ anos. 

 
7. Qual é o seu ambiente de trabalho:  
7.1 (   ) Somente Laboratório 7.2 (   ) Somente Escritório 7.3 (   ) Ambos 
 
8. Caso tenha respondido a opção “Ambos”, onde passa a maior parte do seu tempo: 
 
8.1 (   ) No Laboratório 
 

8.2 (   ) No Escritório  
 

8.3 (   ) 50% no Laboratório e     
            50% no Escritório 

 
 



 

A. ESTRUTURA E CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

 
Instrução de preenchimento: marque a caixa apropriada com um "X", em uma escala de "1" a "5", onde "1" indica 
menor concordância e "5" maior concordância sobre a questão. 

 

 1 2 3 4 5 

9. A estrutura física no IEN/CNEN permite adequada disposição das 
mesas de trabalho, o que favorece o compartilhamento de 
conhecimentos e informações 

     

10. Há espaços adequados para que sejam realizados encontros e 
reuniões com todo o grupo 

     

11. Reuniões (encontros formais) são marcadas periodicamente 
     

12. Encontros informais, tais como comemorações, são marcados 
periodicamente 

     

13. Os pesquisadores e tecnologistas recebem apoio dos superiores 
para sugerir novas idéias 

     

14. O clima de confiança (sentimento que remete à segurança e 
tranqüilidade) é fomentado pela Instituição 

     

15. É possível perceber solidariedade (sentimento que leva as pessoas 
a se auxiliarem mutuamente; compromisso) entre os pesquisadores e 
tecnologistas da DIRA 

     

16. A Instituição valoriza e incentiva o aprendizado através de 
participação em cursos e eventos nacionais na área 

     

17. A Instituição valoriza e incentiva o aprendizado através de 
participação em cursos e eventos internacionais na área 

     

18. É boa a comunicação entre os servidores da DIRA 
     

19. É boa a comunicação dos servidores da DIRA com seus superiores 
     

20. Os repositórios de dados institucionais (por exemplo, intranet e 
bases de dados) possuem informações importantes para a realização 
do meu trabalho 

     

21. A Instituição disponibiliza ferramentas (tais como chat, forum e 
wikis) que auxiliam o compartilhamento de informações entre os 
servidores 

     

22. A infraestrutura de tecnologia de informação (TI) é considerada 
adequada, ou seja, são oferecidos todos os recursos que desejo 

     

 

 

 

 

 

 



 

23. Técnicas presenciais: Com a chegada de novos membros à equipe, a troca de conhecimentos 
torna-se possível através do contato face a face com os integrantes mais antigos. Ao entrar novos 
membros, a DIRA desenvolve ações para o aprendizado individual e coletivo através de: 

23.1 (  ) Treinamentos oficiais 23.3 (  ) Aprender-fazendo (learning by doing) 

23.2 (  ) Aprendizagem por 
observação 

23.4 (  ) Outros. Por favor, especifique: 

___________________________________ 

 

24. Outras técnicas: Além da transferência de conhecimentos técnicos específicos através do contato 
face a face, a DIRA utiliza algum outro recurso, como por exemplo, texto, vídeo ou áudio?    

24.1 (   ) sim   24.2 (   ) não  

 

25. Em caso positivo, assinale quais na relação a seguir: 

25.1 (  ) Narrativas  25.3 (  ) Melhores práticas21 

25.2 (  )  Videos com conteúdo 
técnico-científico, elaborados 
internamente  

25.4 (  ) Outros. Por favor, especifique: 

__________________________________ 

 

26. Tais técnicas (presenciais e/ou com auxílio de outros recursos) já trouxeram algum resultado à 
DIRA?  26.1 (  ) sim   26.2 (  ) não     Por favor, especifique:  
____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

27. Existem instruções específicas/procedimentos formais do IEN/CNEN sobre o compartilhamento e 
divulgação de informações, como por exemplo, apresentação do conteúdo aprendido e/ou divulgação 
do material recebido após a participação em eventos na área?  
27.1 (   ) sim      27.2 (   ) não 
 

28. Em relação aos serviços baseados em tecnologias de informação e comunicação, quais recursos 
sugere que a Instituição ofereça para facilitar o compartilhamento de informações? 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 
 

B. PRODUÇÃO E COMPARTILHAMENTO DE CONHECIMENTOS E INFORMAÇÕES 

 

29. Que tipo de fontes de consulta utiliza em suas pesquisas?  
 

Instrução de preenchimento: Marque tantas respostas quantas forem necessárias, classificando-as conforme a 
sua prioridade, onde 1 é a primeira prioridade, 2 a segunda, 3 a terceira e assim por diante. 
 

29.1 (  )  sistemas de informação tradicionais, 
ou seja, em papel, tais como jornais, revistas 
e teses. Inclui os serviços oferecidos pela 
biblioteca e pelo CIN 

29.3 (  )  sistemas de informação 
computacionais (Internet), tais como Portal 
Capes, bases de dados, jornais e revistas em 
suporte digital 

29.2 (  )  pessoas 

 

29.4 (  ) Outros. Por favor, especifique: 

___________________________________ 

                                                
21 “Melhores Práticas (Best Practices) [é um] tipo de iniciativa [que] refere-se à identificação e à difusão de melhores práticas, 
[e] que podem ser definidas como um procedimento validado para a realização de uma tarefa ou solução de um problema. 
Inclui o contexto no qual pode ser aplicado. São documentadas por meio de bancos de dados, manuais ou diretrizes” 
(BATISTA et AL, 2005, p. 18). 

 



 

30. De que maneira, em sua prática profissional, é realizado, preferencialmente, o compartilhamento 
de conhecimentos e informações? 
 

Instrução de preenchimento: Marque tantas respostas quantas forem necessárias, classificando-as conforme a 
sua prioridade, onde 1 é a primeira prioridade, 2 a segunda, 3 a terceira e assim por diante. 
 

30.1 COMUNICAÇÃO FORMAL: 30.2 COMUNICAÇÃO INFORMAL: 

30.1.1 (  )  trabalhos publicados em congressos e 
seminários 

30.2.1 (  )  trabalhos apresentados em pequenas 
reuniões e palestras 

30.1.2 (  )  artigos publicados em periódico 
científico nacional 

30.2.2 (  )  encontros pessoais informais com 
servidores da CNEN 

30.1.3 (  )  artigos publicados em periódico 
científico internacional 

30.2.3 (  )  encontros pessoais informais com 
pessoas de outras instituições 

30.1.4 (  )  monografia, dissertação e tese 30.2.4 (  )  relatórios internos da Instituição 
(IEN/CNEN) 

30.1.5 (  )  livro 30.2.5 (  )  chats e fóruns online 

30.1.6 (  )  capítulo de livro 30.2.6 (  )  lista de discussão 

30.1.7 (  )  patentes 30.2.7 (  )  blogs e wikis 

30.1.8 (  )  outros. Por favor, especifique: 
_______________________________________ 

30.2.8 (  )  outros. Por favor, especifique: 
_______________________________________ 

 

31. Os resultados de suas pesquisas são publicados?    31.1 (  ) sim   31.2 (  ) não 
 

32. Caso tenha respondido sim, quantos artigos, livros e/ou capítulos de livros publicou nos últimos 3 
anos? _________________ 
  
33. Participa de alguma comunidade de prática22?   33.1 (  ) sim   33.2 (  ) não 
 

34. Em caso positivo, indique para cada comunidade que participa: 
 

34.1 Quantas pessoas participam desta comunidade: ___________ 
 

34.2 A participação acontece:    34.2.1 (  ) presencialmente        34.2.2 (  ) virtualmente 
 

34.3 Se positivo para virtualmente, a participação acontece: 

34.3.1 (  ) Somente em rede 
interna (intranet) 

34.3.2 (  ) Somente em rede externa 
(web)  

34.3.3 (  ) Em rede 
interna e externa 

 

34.4 Esta comunidade é composta:   

34.4.1 (  ) somente por 
membros internos, da DIRA    

34.4.2 (  ) somente por membros  
externos (sou o único que trabalha na 
DIRA) 

34.4.3 (  ) por 
membros internos e 
externos 

 

34.5 Se esta comunidade foi criada no âmbito do IEN/CNEN, como surgiu? 

34.5.1 (  ) por iniciativa dos superiores      34.5.2 (  ) por iniciativa dos próprios servidores 
 

34.6 Esta comunidade de prática possui um líder?   

34.6.1 (  ) sim, líder interno da DIRA    34.6.2 (  ) sim, líder externo       34.6.3 (  ) não 

                                                
22 Comunidades de prática são grupos de pessoas com interesses e/ou problemas em comum que se reunem para troca de 
experiências e aprofudamento de conhecimentos e competências. São grupos que se formam por afinidades e não por 
obrigação de sistemas formais de organizações/instituições. 

 



 

C. CONHECIMENTO TÁCITO X CONHECIMENTO EXPLÍCITO 

 

35. A falta de jovens profissionais para substituir os profissionais em vias de se aposentarem é 
considerado um problema na área nuclear. A CNEN, por ser uma instituição (autarquia federal) e não 
uma organização privada, forma seu grupo de pesquisadores e tecnologistas através de concurso 
público, fato que pode, por exemplo, dificultar a rápida contratação de um servidor. Na área de 
Produção de Radiofármacos do IEN/CNEN, e, de acordo com o quadro atual de pesquisadores e 
tecnologistas, este fato pode ser considerado uma ameaça de continuidade?  

35.1 (  ) sim   35.2 (  ) não     Por favor, justifique sua resposta:  

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

36. Considerando que o conhecimento pode ser preservado, através de seu compartilhamento com 
outros indivíduos, há, com frequência, a entrada de novos membros na DIRA? 

36.1 (  ) sim   36.2 (  ) não 

 

37. Em caso positivo, em que época ocorreu a última entrada de novos membros? __________ 

 

 

38. Caso a sua aposentadoria esteja programada para os próximos 5 anos, é possível afirmar 
que outro profissional poderá dar continuidade as suas atividades?  

38.1 (   ) sim    38.2 (   ) não      Por favor, justifique sua resposta. 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

39. Há alguém sendo treinado? 39.1 (  ) sim    39.2 (  ) não       

 

40. Caso tenha respondido sim, este treinamento é realizado com a sua colaboração?  

40.1 (   ) sim    40.2 (   ) não       

 

 

41. Há algum profissional que considere fundamental na DIRA que em caso de afastamento as 
atividades deste setor são prejudicadas?  41.1 (   ) sim    41.2 (  ) não  

 

42. Caso tenha respondido sim, quantos servidores são? _____________ 

 

43. Imagine as seguintes situações, evidentemente hipotéticas:  

 

43.1 Os especialistas da área nuclear (bem como os especialistas de todas as ciências básicas, tais 
como Física, Química, Geociência e Ciências Ambientais) desapareceram de uma só vez. Considera 
que seja possível que futuros especialistas deem continuidade ao desenvolvimento do conhecimento 
nuclear somente a partir da literatura científica, ou seja, do que já está documentado? 

43.1.1 (  ) sim    43.1.2 (  ) não      Por favor, justifique sua resposta. 

____________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 



 

44.2 Toda a literatura científica da área nuclear (ou seja o que está documentado) desapareceu de 
uma só vez (o que inclui também, por exemplo, deixar de ter acesso às pesquisas de outros 
cíclotrons), porém restaram os profissionais experientes. Considera que seja possível que novos 
profissionais deem continuidade ao desenvolvimento do conhecimento na área nuclear de Produção 
de radiofármacos a partir do que os profissionais experientes da DIRA sabem?          

44.2.1 (  ) sim    44.2.2 (  ) não      Por favor, justifique sua resposta. 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

45. Acredita que o IEN/CNEN desenvolve ações que incentivem os processos de produção e 
compartilhamento do conhecimento nuclear?  

45.1 (  ) sim  45.2 (  ) não      Em caso positivo, quais são estas ações? 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

46. Tem alguma sugestão em relação ao estímulo ao compartilhamento e a produção de 
conhecimento no seu ambiente de trabalho? 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

47. Já ouviu falar em gestão o conhecimento? 47.1 (  ) sim   47.2 (  ) não 
 
48. O que considera ser gestão do conhecimento? ___________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
49. Diga o grau de importância que atribui à implantação de um programa de gestão do conhecimento 
na CNEN. Responda de acordo com uma escala de 1 a 5, onde: 
 
(  ) 5 é extremamente relevante,  
(  ) 4 é muito relevante,  
(  ) 3 é relevante,  
(  ) 2 é pouco relevante,  
(  ) 1 é irrelevante. 

 

50. Deseja fazer algum comentário adicional? 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Muito obrigada pela sua participação, 

Marcia Bettencourt. 

 


