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RESUMO 

 

Diante dos inúmeros desafios de manterem-se competitivas, as empresas viram na 
Gestão do Conhecimento uma forma de agregar à sua estratégia um diferencial 
competitivo. Com o avanço da tecnologia, ferramentas puderam ser dispostas de forma a 
auxiliar no armazenamento, difusão e gerenciamento desse conhecimento. Igualmente, as 
pessoas, detentoras deste conhecimento, passaram a ser vistas como parceiras que, uma 
vez conscientes dos objetivos e estratégias das empresas, puderam contribuir para o 
sucesso e alcance de tais objetivos. Considerando o exposto, o presente trabalho busca 
evidenciar quais as técnicas e ferramentas tecnológicas dão suporte à Gestão do 
Conhecimento de uma empresa voltada ao segmento industrial. Para que esta análise 
pudesse ser feita, foram identificadas as bases de sustentação da Gestão do 
Conhecimento, bem como definido um instrumento de coleta de dados feito por meio de 
um questionário aplicado à chamada sede da empresa estudada. Esta pesquisa 
caracteriza-se, por ser, quanto a sua aplicação, uma pesquisa cientifica aplicada que tem 
por objetivo contribuir de forma singular, por meio de um estudo de caso, com a temática 
sobre a Gestão do Conhecimento. Sua abordagem é qualitativa e quantitativa, 
considerando sua análise e seu instrumento de coleta bem como exploratória e descritiva, 
considerando sua fundamentação. Após aplicação, tabulação e análise dos dados 
coletados observou-se que a empresa Alfa gere seu conhecimento alinhando-o aos seus 
objetivos e estratégias definidos, mantendo a comunicação, dispondo de tecnologia e 
gerindo as pessoas que contribuem para que este processo aconteça. Considerando a 
importância da Gestão do Conhecimento como fator diferencial para as empresas, 
salienta-se evidenciar em pesquisas futuras suas técnicas, ferramentas, uso e 
consolidação junto às estratégias para conquistas de objetivos definidos. 

 

Palavras-chave: Gestão do Conhecimento, Tecnologia da Informação, Técnicas e 
Ferramentas de Gestão do Conhecimento. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As inúmeras mudanças ocorridas no contexto externo e interno de uma empresa 

levam-na ao desafio de adaptar-se constantemente para continuar competitiva. Estas 

constantes adaptações evidenciam fatores até então dispostos de forma discreta em suas 

atividades e que, uma vez explorados, agregam um valor diferenciado em sua 

competitividade. 

A Gestão do Conhecimento é um desses fatores que atualmente demanda uma 

atenção especial para as empresas que veem aí uma forma de tornarem-se mais 

dinâmicas e adaptativas, frente a tantas outras variáveis que afetam seu objetivo. 

Malhotra (1997) apud Cianconi (2003, p. 91) define Gestão do Conhecimento: 

 

“A Gestão do Conhecimento é uma nova área de estudos, que face às 
mudanças do ambiente organizacional, vem catalisar os aspectos 
críticos de adaptação, sobrevivência e competência buscando uma 
combinação sinergética da capacidade de processar dados, 
informações e conhecimento baseada nas tecnologias da informação 
com a capacidade criativa e inovadora dos seres humanos. ” 
(Malhotra, 1997 apud Cianconi, 2003; p.91). 

 

A Tecnologia da Informação permitiu que a Gestão do Conhecimento pudesse 

evoluir como área de estudo, pois disponibilizou meios e ferramentas de comunicação 

mais rápidos, possibilitou o processamento de grandes fontes de dados, transformando-

os em informações e conhecimento e diminuiu distâncias e fronteiras gerando uma maior 

expansão das atividades empresariais. 

Rosseti e Morales (2007, p.125) atribuem a importância da Tecnologia da 

Informação à Gestão do Conhecimento: 

 

“... é cada vez mais intensa a percepção de que a tecnologia de 
informação e comunicação não pode ser dissociada de qualquer 
atividade, como importante instrumento de apoio à incorporação do 
conhecimento como principal agregador de valor aos produtos, 
processos e serviços entregues pelas organizações aos seus clientes. 
” (Rosseti e Morales, 2007; p.125). 

 

Ao citar Gestão do Conhecimento, não se pode deixar de citar pessoas, pois são 

justamente o meio pelo qual esta nova área se consolida nas estruturas organizacionais. 



 

 
 

Quinn, Anderson e Finkelstein (2000, p. 177-180) relacionam o intelecto humano ao 

desempenho das organizações: 

 

“..., o intelecto reside no cérebro dos profissionais. [...]. O valor do 
intelecto aumenta acentuadamente com o deslocamento ascendente 
na escala intelectual do conhecimento cognitivo para a criatividade 
auto-motivada. [...] As melhores organizações impelem seus 
profissionais para além da zona de conforto do conhecimento livresco. 
” (Quinn, Anderson e Finkelstein, 2000, p.177-180). 

 

Assim, a Gestão do Conhecimento aliada a tecnologia da informação e as pessoas, 

ganha destaque e agrega aos modelos de gestão existentes um diferencial competitivo. 

O conhecimento em si é tão antigo e transformador que “acompanha” o homem em 

suas várias fases evolutivas. De acordo com Girardi (2009, p. 79-80), de maneira geral, o 

conhecimento é “tão antigo quanto a história da humanidade. Desde o período grego, 

onde Platão e Aristóteles desenvolveram o conhecimento sob uma perspectiva 

racionalista e com ênfase na observação e percepção sensorial, respectivamente, até a 

chegada da dita sociedade do conhecimento, nos anos 90. ” 

Até a chegada da sociedade do conhecimento, foram inúmeras as transformações 

dos ambientes técnoprodutivos, considerando a época e os recursos disponíveis. 

De acordo com Alvin Toffler (1980), de maneira geral, pode-se dizer que o macro 

ambiente socioeconômico passou por três ondas de transformações: 

 “A Revolução Agrícola (a terra), onde o conhecimento era voltado às técnicas de 

plantio e de produção, pois a riqueza era considerada a terra. As informações eram 

isoladas e provinham basicamente da igreja, família e/ou escola. 

A Revolução Industrial (o capital), onde o conhecimento agregou valor à cadeia 

produtiva e às ferramentas que permitissem a produção em larga escala. O conhecimento 

passava a ser difundido por meio das mídias existentes como revistas, rádios e televisão. 

A sociedade ganhava destaque e os modelos de gestão passavam por transformações e 

notoriedade. 

E finalmente, a Revolução da Informação (o conhecimento), onde o capital 

intelectual emerge como destaque nos modelos de gestão, permitindo à tecnologia da 

informação e comunicação vasta contribuição para consolidação do conhecimento como 

fator diferencial na competitividade das empresas. ” 



 

 
 

Abaixo, pode-se observar um resumo gráfico das ondas de Toffler e as mudanças 

ocorridas nos ambientes organizacionais:  

 

Figura 1: Ondas de Toffler 

 

Fonte: Adaptado de Toffler (1980) 

 

Ainda de acordo com Toffler de maneira geral o novo analfabeto não será o 

indivíduo que não saiba ler e escrever, mas aquele que não saiba aprender, desaprender 

e reaprender. 

Vê-se que o conhecimento é o fator transformador dos processos e aplicado 

constantemente, porém na época da Revolução Agrícola e da Revolução Industrial ele 

ainda não é a determinante diferencial nos processos. Ele existe, mas ainda posto de 

maneira discreta ou secundária, sendo apenas o seu produto evidenciado de fato. 

Com a globalização, segundo Stiglitz (2002, p.191) houve: 

 

“... a integração mais próxima de países e povos do mundo... causada 
pela enorme redução de custos de transporte e comunicação e pela 
eliminação de barreiras artificiais para os fluxos de mercadorias, 
serviços, capital, conhecimento e (em menor escala) pessoas através 
das fronteiras internacionais”. (Stiglitz, 2002; p.191) 

 

A globalização permitiu uma nova mudança ao ambiente socioeconômico, 

alterando novamente os modelos de gestão até então praticados. A Revolução Industrial 

dá lugar a Revolução da Informação também vista acima como a terceira onda de Toffler. 

A Revolução da Informação agregou valor aos processos e à comunicação, 

trazendo consigo a Gestão do Conhecimento, que permitiu adicionar valor à empresa 



 

 
 

como um todo, tornando-a mais competitiva ao mercado. 

O conhecimento é hoje um dos bens mais importantes de uma empresa e está 

disseminado nas pessoas que dela fazem parte. Gerir este conhecimento, utilizando 

técnicas e tecnologias, de forma a torná-lo ao alcance de todos, bem como direcioná-lo 

para a competitividade da empresa, é um desafio da Gestão do Conhecimento.  

 

1.1 Justificativa 

 

Diante de tantas transformações pelas quais a sociedade vem passando, as 

empresas modificam sua estratégia para permanecerem competitivas. 

De acordo com Mintzberg (1983, p.23-27), de maneira geral, estratégia “é uma 

forma de controlar o futuro, com base em decisões tomadas de forma integrada por meio 

da formalização de procedimentos que articulem resultados em uma programação 

estabelecida”. 

A globalização permitiu que fronteiras deixassem de existir e que a informação e a 

comunicação fossem amplamente difundidas, tendo por consequência o 

compartilhamento dos vários tipos de conhecimento que foram aliados a estratégia. 

De acordo com Falcão Vieira (2006, p.14):  

 

“A informação, o conhecimento e a competência são os pilares de 
sustentação do desenvolvimento da civilização. Desde as mais 
remotas épocas, perpassando séculos e milênios, até a sociedade 
informacional da presente atualidade, a informação e o conhecimento 
vêm sendo variáveis primordiais ao avanço do desenvolvimento. 
Fragmentos de informação, unidos e harmonizados, formam uma base 
de sustentação a iniciativas inovadoras, portanto, gerando 
conhecimento, no campo das organizações. ” (Falcão Vieira, 2006; 
p.14). 

 

A Revolução da Informação permitiu que o capital intelectual ganhasse destaque e, 

de acordo com Chiavenato, de maneira geral, “a sobrevivência das empresas estará na 

proporção em que souberem utilizar seu patrimônio humano” (Chiavenato, 2005, p. 506). 

Aliados a informação e ao capital intelectual esta também a definição de estratégia, 



 

 
 

que é fundamental para o estabelecimento de objetivos e metas. É por meio de uma bem 

divulgada estratégia que as pessoas que fazem parte de uma organização podem saber o 

que estão fazendo e com que finalidade, e assim contribuir de forma a concretizar o 

estabelecido.  

No que diz respeito à informação e a conhecimento, as empresas devem ser 

capazes de reconhecer se de fato gerem seus conhecimentos ou se estão 

disponibilizando apenas ferramentas para repositórios de informações, para tanto há que 

se definir em que “estado” a Gestão do Conhecimento se faz presente e se está alinhada 

com os objetivos da empresa. 

Deve-se ainda, perceber a influência de informações e conhecimento externos à 

empresa, pois ela está situada em um macro ambiente que também define regras para 

que possam coexistir numa relação de interesse mútuo, ou seja, de maneira geral, “as 

forças e a dinâmica do mercado moldam seu desempenho, estatutos fiscais e legais 

definem sua identidade e sua esfera de influência, regras societárias e a opinião pública 

limitam seu papel e seu alcance”. (Choo, 2003; p. 27). 

E ainda que situada num ambiente tecnicoprodutivo, esta mesma entidade deve 

também identificar os fatores internos que a influenciam, pois de acordo com Nonaka 

(2008, p.96), de maneira geral, “o conhecimento é criado através das interações entre os 

seres humanos e seu ambiente”, posto que seu ambiente é permeado de informações, 

dados entre outras variáveis.  

Resumindo o exposto acima, podemos citar Vieira e Vieira (2004, p.95): 

 

“... pela primeira vez na história, perpassando as revoluções 
tecnológicas anteriores, o principal produto das atividades do homem 
passa a ser seu próprio conhecimento e a informação sobre ele. As 
novas fronteiras do conhecimento, em expansão contínua consolidam 
a supremacia da inteligência, apoiada nas mais avançadas tecnologias 
por ela própria revolucionada. ” (Vieira e Vieira, 2004; p. 95). 

 

“Novos conhecimentos permitem à organização desenvolver novas capacidades, 

criar novos produtos e serviços, aperfeiçoar os já existentes e melhorar os processos 

organizacionais. ” (Choo, 2003; p. 25). 

Considerando o exposto acima, a presente pesquisa busca contribuir na temática 

da Gestão do Conhecimento aplicado a uma empresa do segmento industrial, 



 

 
 

identificando se existem ferramentas disponibilizadas pela tecnologia da informação para 

que esta gestão se consolide como fonte de e para o conhecimento.  

Ainda referente a temática citada, a pesquisa busca identificar as técnicas de 

Gestão do Conhecimento utilizadas em uma empresa do segmento industrial, 

correlacionando a teoria apresentada com os meios disponíveis para compartilhamento do 

conhecimento, dentro da organização. 

O presente trabalho evidencia: “De que forma as ferramentas e técnicas da Gestão 

do Conhecimento são utilizadas em uma empresa voltada ao segmento industrial”, sendo 

representado por um estudo de caso na empresa Alfa. 

Em alinhamento com o Plano Pedagógico do Curso de Gestão da Tecnologia da 

Informação, este trabalho está voltado em complementar o objetivo proposto de 

“Desenvolver competências para a tomada de decisões estratégicas sobre adoção de 

tecnologias da informação de modo alinhado as necessidades do negócio” e “Desenvolver 

visão e raciocínio estratégico para a definição e implementação dos princípios da gestão 

das tecnologias da informação”. 

Reforçando o parágrafo anterior, a relevância desta pesquisa está em identificar se 

há Gestão de Conhecimento ou apenas um repositório de informações, se há o 

alinhamento com a estratégia da empresa e/ou necessidade de apontar um indicador para 

este alinhamento. 

Esta pesquisa possui relevância, ainda, ao trazer a temática sobre como as 

empresas tem consciência ou não de que o conhecimento deve ser gerido de forma a 

contribuir para o crescimento e competitividade das atividades tanto no segmento 

industrial, que trata este estudo de caso, quanto para os demais segmentos de mercado. 

 

1.2 Definição do Problema 

 

Com a globalização e a expansão das fronteiras, as empresas não restringem mais 

suas atividades a um local especifico, muitas passaram a atingir os mais diversos cantos 

do mundo, e para suprirem estas novas demandas, tiveram que repensar seus processos 



 

 
 

na tentativa de acompanhar esta diversidade mercadológica e manterem-se competitivas 

diante da nova característica econômica. 

Nonaka e Takeushi (2008; p.166): 

 

“... a economia baseada no conhecimento e o conhecimento como 
arma de competitividade ganharam importância, pois o valor é 
encontrado mais no intangível do que no hardware tangível. O 
patrimônio indispensável para as empresas de hoje não é a fabrica e o 
equipamento, mas o conhecimento acumulado e as pessoas que o 
possuem. ” (Nonaka e Takeushi, 2008; p.166) 

 

Para Drucker (2000, p.13-14), de maneira geral, as empresas não têm escolha 

senão a de se tornarem organizações baseadas em informações. Tal atribuição deve-se 

ao fato de que hoje temos ferramentas tecnológicas que aceleram os processos, 

evidenciando o conhecimento como o conversor de dados em informação: 

 

“Informação é dado investido de relevância e propósito. Por 
conseguinte, a conversão de dados em informação requer 
conhecimento.... Na organização baseada em informações, o 
conhecimento se situará sobretudo na base, na mente dos 
especialistas que executam as várias tarefas e gerenciam-se a si 
próprios. ” (Drucker, 2000; p.13-14) 

 

Diante do até então disposto, compreende-se que o conhecimento é uma 

ferramenta essencial para que as empresas continuem suas atividades de forma 

competitiva e até mesmo para sobressaírem-se num mercado tão acirrado. 

No entanto, o conhecimento por si só, sem que haja interações, fica muitas vezes 

restrito às pessoas e não é potencializado para a política da empresa de forma a 

contribuir para seu sucesso.  

É necessário ter-se consciência do que se possui de conhecimento e de como 

utilizá-lo para tê-lo como vantagem e diferencial.  

Para isso, a tecnologia da informação dispõe de ferramentas que auxiliam no 

processo de transformação do conhecimento, bem como, a própria Gestão do 

Conhecimento exemplifica conteúdos e técnicas de como o conhecimento pode ser 

partilhado e convergido de forma otimizada para a política empresarial como vantagem 

competitiva. 

Angeloni (2002; p. 155): 



 

 
 

 

“Compreende-se que a tecnologia contribui fundamentalmente para a 
alavancagem dos processos de conversão do conhecimento – como 
socialização, externalização, combinação e internalização – na medida 
em que possibilita a gestão do conhecimento intra e 
intereorganizacional, geralmente sutil e de difícil criação, captação, 
transmissão e armazenamento”. (Angeloni, 2002; p.155) 

 

Desse modo a análise que se pretende fazer e o problema que se busca responder 

é: “Que ferramentas existem e que técnicas da Gestão do Conhecimento são utilizadas 

em uma empresa voltada ao segmento industrial? ”. 

 

1.3 Objetivo Geral 

 

Evidenciar as ferramentas e técnicas de Gestão do Conhecimento utilizadas na 

instituição do segmento industrial. 

 

1.4 Objetivos Específicos 

 

 Evidenciar as tecnologias e suas ferramentas utilizadas na Gestão do 

Conhecimento; 

 Definir as diretrizes e parâmetros para o evidenciar o “estado” da Gestão do 

Conhecimento no contexto empresarial; 

 Descrever o atual “estado” da Gestão do Conhecimento dentro de uma 

empresa do segmento industrial; 

 Elaborar análises e conclusões sobre o “estado” da Gestão do 

Conhecimento na estrutura empresarial; 

 

1.5 Estrutura do Trabalho 

 



 

 
 

O primeiro capitulo trouxe as motivações sobre a presente pesquisa com uma 

pequena introdução e justificativa ao tema bem como apresenta o problema que ao final 

buscar-se-á responder. A partir da definição do problema, trouxe o objetivo geral e para 

que este seja alcançado elencaram-se então os objetivos específicos.  

No segundo capitulo, houve uma contextualização teórica da presente pesquisa, 

com uma revisão bibliográfica das mudanças ocorridas nos ambientes técnicoprodutivos 

que nos trazem até a presente situação de uma sociedade voltada para o conhecimento.  

Apresenta ainda o conceito de dados, informações e conhecimento, sua criação e 

compartilhamento que preconizam e embasam as informações apresentadas no item 

sobre gestão do conhecimento, tecnologia da informação na gestão do conhecimento e 

pessoas na gestão do conhecimento. 

No terceiro capitulo a abordagem é sobre a aplicação da metodologia para 

definição das diretrizes e parâmetros para poder diagnosticar o “estado” da Gestão do 

Conhecimento no contexto de uma empresa voltada ao segmento industrial. Ainda neste 

capitulo, fez-se a referência teórica da metodologia e classificação da presente pesquisa, 

bem como descrito a população da pesquisa e suas etapas. 

No quarto capitulo são apresentados os dados coletados por meio do instrumento 

de coleta definido pelo questionário com perguntas abertas e fechadas, separando-os por 

categoria de análise. Foi elaborada uma análise individual de cada pergunta feita, e ao 

final de cada categoria, buscou-se consolidar uma análise global da categoria 

apresentada para embasar as conclusões apresentadas no capítulo seguinte, bem como 

as sugestões para trabalhos futuros. Ainda no quarto capitulo buscou-se consolidar as 

bases de sustentação da gestão do conhecimento, trazidas nos capítulos anteriores com 

as afirmativas propostas aos entrevistados. 

No quinto e último capitulo são apresentadas as conclusões e as sugestões para 

trabalhos futuros. 



 

 
 

2. GESTAO DO CONHECIMENTO E SUAS BASES DE SUSTENTAÇÃO 

 

2.1 A Era do Conhecimento e a Sociedade da Informação 

 

A sociedade e sua estrutura econômica são, de acordo com Toffler, de maneira 

geral, moldadas pela época e pelos recursos disponíveis. 

Não há muito tempo, meados de 1920, ainda vivia-se em consequência da 

Revolução Industrial com a produção em massa sendo o fator determinante e 

característico dos modelos de gestão praticados. 

Com o advento da tecnologia, atribui-se a globalização uma característica também 

marcante, onde as comunicações tornam-se alcançáveis em níveis mundiais e as 

barreiras praticamente deixam de existir para exploração mercadológica. 

As mudanças ocorridas diante deste advento vêm acontecendo progressivamente, 

porém não estamos ainda “desligados” dos modelos de gestão até então praticados. Para 

que haja esta mudança deve-se passar por um período de transição, onde vê-se o novo 

porém não totalmente desligados dos modelos antigos. 

Para Battochio e Biagio (1999), “é importante estabelecer-se um paralelo entre a 

história das transformações econômicas, [...] que inclui: fontes de riqueza, tipos de 

organização e princípios conceituais. ” Conforme indicado abaixo: 

 

Eras 
Históricas 

Agricultura 
Final 

Industrial Inicial Industrial Final 
Conhecimento 
Inicial 

Fontes de 
Riqueza 

Terra Trabalho Capital Financeiro Capital Intelectual 

Tipo de 
Organização 

Feudal 
Direito de 
Propriedade 

Hierarquias Definidas Redes Humanas 

Princípios 
Conceituais 

 

Divisão do 
Trabalho 

Divisão do Gerenciamento 
Equipes Virtuais 
focalizadas em 
tarefas 

Interesse Próprio Separação Fazer/Pensar 
Processos 
Integrados 

Pagamento por 
Tarefa 

Separação 
Proprietário/Administrador 

Trabalho com diálogo 

Mecanização Automação Informação 



 

 
 

Liderança 
Tradicional e 
Carismática 

Liderança Democrática e 
Formal 

Liderança Situacional 

Valorização do 
homem físico 

Valorização do homem 
“burguês” 

Valorização do 
homem instruído 

Quadro 1: Paralelo histórico x transformações econômicas 
Fonte: Adaptado de Battochio e Biagio (1999) 

 

Os autores acima corroboram Toffler ao reconhecerem que estamos caminhando 

para um modelo de gestão voltado ao conhecimento, onde as estruturas organizacionais 

passam por mudanças para acompanhar este novo modelo e para agregarem valor ao 

seu trabalho. 

Considerando os avanços da tecnologia, que permitiu o processamento de grande 

quantidade de informações, bem como de sua rápida difusão, o reflexo visto nas 

mudanças sócio econômicas culminam na também chamada Revolução da Informação 

(Toffler), evidenciando o conhecimento como diferencial competitivo. 

Abaixo, pode-se observar a influencia da tecnologia e da globalização nas 

mudanças sócio econômicas:  

 

Figura 2: Influencia da tecnologia x mudanças sócio econômicas 

 

Fonte: Fülber (2009 apud Oliver 1999) 

 

Considerando a figura acima, Fialho, Macedo, Santos e Mitidieri (2006, p.115-117), 

discorrem sobre as mudanças observadas, após a Revolução Industrial: 

 

“Na sociedade pós-industrial, o principal responsável pela promoção 
do crescimento econômico e pela tomada de decisões eficazes numa 
organização é o conhecimento. [...] A competição é cada vez mais 



 

 
 

baseada na capacidade de transformar informação em conhecimento e 
conhecimento em decisões e ações de negócio. [...] O abandono da 
maneira industrial de ver o mundo significará em breve apenas a 
lembrança de conceitos impostos pela era industrial. ” Fialho, Macedo, 
Santo e Mitidieri (2006, p.115-117). 

 

Sveiby (1998, p.31) por sua vez, de maneira geral, refere-se a época da Revolução 

Industrial como o “paradigma industrial” correlacionando-o ao que chama de “velho 

mundo” e chama o que considera “novo” como “economia do conhecimento” 

correlacionando-a a uma “nova sociedade”. 

Sveiby (1998, p.32), nos dá uma visão das mudanças ocorridas num quadro 

comparativo entre o “paradigma industrial” e o “paradigma do conhecimento”: 

 

Item 
Visto pelo paradigma industrial, ou 
de uma perspectiva industrial. 

Visto pelo paradigma do 
conhecimento, ou de uma perspectiva 
do conhecimento. 

Pessoas Geradores de custo ou recursos Geradores de receita 

Base de poder dos 
gerentes 

Nível relativo na hierarquia 
organizacional 

Nível relativo de conhecimento 

Luta de poder 
Trabalhadores físicos versus 
capitalistas 

Trabalhadores do conhecimento versus 
gerentes 

Principal tarefa da 
gerência 

Supervisão de subordinados Apoio aos colegas 

Informação Instrumento de controle 
Ferramenta para o recurso da 
comunicação 

Produção 
Trabalhadores físicos processando 
recursos físicos para criar produtos 
tangíveis 

Trabalhadores do conhecimento 
convertendo conhecimento em estruturas 
intangíveis 

Fluxo de informações Via hierarquia organizacional Via redes colegiadas 

Forma básica de 
receita 

Tangível (dinheiro) 
Intangível (aprendizado, novas ideias, 
novos clientes, P&D) 

Estrangulamentos na 
produção 

Capital financeiro e habilidades 
humanas 

Tempo e conhecimento 

Manifestação da 
produção 

Produtos tangíveis (hardware) 
Estruturas intangíveis (conceitos e 
software) 

Fluxo de produção Regido pela maquina, sequencial. Regido pelas ideias, caótico. 

Efeito do porte 
Economia de escala no processo de 
produção 

Economia de escopo das redes 

Relacionamento com 
o cliente 

Unilateral pelos mercados Interativo pelas redes pessoais 

Conhecimento 
Uma ferramenta ou um recurso entre 
outros 

O foco empresarial 

Finalidade do 
aprendizado 

Aplicação de novas ferramentas Criação de novos ativos 

Valores do mercado 
acionário 

Regidos pelos ativos tangíveis Regidos pelos ativos intangíveis 



 

 
 

Economia De redução de lucros De aumento e redução de lucros 

Quadro 2: Paradigma industrial x paradigma conhecimento 
Fonte: Sveiby (1998, p.32) 

 

Reforçando a ideia de mudança, Probst, Raub e Romhardt (2008, p. 12), relatam a 

consolidação do que há muito vinha se fazendo para a utilização de conhecimento como 

diferencial competitivo, quando organizações optam por investir em seus ativos de 

conhecimento: 

 

“A “sociedade da informação” e a “economia do conhecimento” 
prognosticadas há muito tempo, agora estão surgindo como 
realidades tangíveis. [...] para uma empresa é muito mais lucrativo 
investir certa quantia em seus ativos de conhecimento do que 
despender a mesma quantidade em ativos materiais. ” Probst, Raub e 
Romhardt (2008, p.12) 

 

Lastres e Ferraz (1999, p.39-40) fazem uma analogia à Revolução Industrial e 

inferem que as transformações e o uso de conhecimento podem também ser aplicados 

em máquinas que rudimentarmente passam a “pensar” a partir do conhecimento 

“embutido” pelo homem em sua programação. Por isso a mudança atribuída à revolução 

da informação é apenas o começo de um processo mais radical e potencialmente 

evolutivo se considerarmos o amplo universo a que o conhecimento pode ser desbravado 

(um exemplo desse campo seria a inteligência artificial): 

 

“[...] se a Revolução Industrial transfere a força humana para as 

máquinas, aponta-se agora para o inicio de outro processo de 
transferência; qual seja o de experiências e capacitações até então 
exclusivas aos seres humanos, como aquelas incorporadas, por 
exemplo, em softwares. Por essa razão é que a revolução 
informacional é vista como transformando ainda mais radicalmente o 
modo como o ser humano aprende, faz pesquisa, produz, trabalha, 
consome, se diverte, exerce a cidadania etc.[...] a sociedade esta 
diante de uma importante transição para uma forma de economia ainda 
mais forte e diretamente enraizada na produção e no uso de 
conhecimentos. ” Lastres e Ferraz (1999, p. 39-40). 

 

Percebe-se que o conhecimento quando aplicado pelo homem vai muito além de 

um indivíduo ou grupo de indivíduos que agregam e compartilham-no, estamos 

caminhando para uma evolução em que poderemos “imprimi-lo” às máquinas, tornando-

as também um diferencial competitivo voltado às estratégias de organizações. 

Não muito longe, podemos citar toda a evolução tecnológica que estamos 



 

 
 

presenciando, onde já dispomos de casas inteligentes, smartphone mais modernos, 

pequenos robôs em nosso dia-a-dia, meios de comunicação mais rápidos e dinâmicos e 

etc. 

Neste sentido quando falamos de conhecimento, falamos também de pessoas, 

resgatamos todas as técnicas e ferramentas bem como tecnologias que a Gestão do 

Conhecimento disponibiliza para potencialização do conhecimento humano, seja 

transmitindo-o, agregando-o e/ou compartilhando-o, mas se observarmos o universo a 

que o conhecimento pode ser aplicado, então estamos falando de uma verdadeira 

mudança sociológica onde veremos máquinas que “aprendem” a pensar a partir de um 

conhecimento rudimentar, afetando toda a relação que o homem tem até então com o 

mundo. 

 

2.2 Gestão do Conhecimento 

 

2.2.1 Dado, Informação e Conhecimento. 

 

Para a Gestão do Conhecimento, as inúmeras informações geradas dentro e fora 

da organização resultam em conhecimento. Informações estas constituídas por um 

conjunto de dados contextualizados, logo Davenport (2003, p.1) de maneira geral, 

“relaciona que conhecimento não é dado nem informação, embora esteja relacionado com 

ambos e as diferenças entre esses termos sejam normalmente uma questão de grau”. 

Girardi (2009, p.83) faz a seguinte adaptação das variáveis citadas acima: 

 

Dado 
Provém da observação simples do estado do mundo; é de fácil observação por máquinas, 
estruturação e transferibilidade, frequentemente quantificado. 

Informação 
Conjunto de dados relevantes com determinado propósito; requer unidade de análise, 
exige consenso em relação ao significado e medição humana. 

Conhecimento 
Conjunto valioso de informações da mente humana; inclui contexto, reflexão e síntese e 
transferibilidade, frequentemente tácito. 

Quadro 3: Dado x informação x conhecimento 
Fonte: (Girardi, 2009 apud Davenport, 1998). 



 

 
 

 

De acordo com Fialho e Ponchirolli (2005, p. 127-138): 

 

Dado 

[...] registro acerca de um determinado evento para o sistema. Mesmo em grande 
quantidade, é facilmente obtido, armazenado e catalogado com a moderna tecnologia. 
Entretanto o dado carece de valor por ser um evento fora do contexto e sem significado 
para o sistema. 

Informação 
[...] conjunto de dados, os quais devidamente processados são providos de um 
determinado significado e contexto para o sistema. Entretanto, apesar da relevância e 
proposito, carecera de valor se faltar a riqueza de interpretação. 

Conhecimento 
Conteúdo de valor agregado do pensamento humano, resultante da percepção e 
manipulação inteligente das informações, [...]. Os conhecimentos existem tão somente na 
mente do pensador e são base das ações inteligentes 

Quadro 4: Dado x informação x conhecimento II 
Fonte: Adaptado de Fialho e Ponchirolli, (2005, p. 127 – 138). 

 

Ainda de acordo com Fialho e Ponchirolli (2005, p.136) o conhecimento esta 

diretamente relacionada à ação, pois, de maneira geral, é através da ação que as 

mudanças e as inovações podem acontecer: 

 

Figura 3: Conhecimento x ação 

 
Fonte: Fialho e Ponchirolli (2005, p.136). 

 

De acordo com Probst, Raub e Romhardt (2008, p. 24), de maneira geral, os dados 

passam por uma mudança de qualidade, de modo continuo evoluindo de dados para 

conhecimento: 

 

Dados Informações  Conhecimento 

Desestruturados; 

Isolados; 

Independentes do contexto; 

Baixo controle comportamental; 

Símbolos; 

Distinção. 

 

 

 

Estruturado; 

Incorporado; 

Depende do contexto; 

Alto controle comportamental; 

Padrões cognitivos de ação; 

Domínio/Capacidade. 

Quadro 5: Dados x informações x conhecimento 



 

 
 

Fonte: Adaptado de Probst, Raub e Romhardt (2008, p. 24). 

 

Probst, Rub e Romhart (2008, p. 24) complementam a definição de Fialho e 

Ponchirolli, de que o conhecimento leva a ação: 

 

“Ao contrário de fazer distinções nítidas entre dados, informações e o 
conhecimento, pode ser mais útil coloca-los em uma série continua 
com os dados em uma extremidade e o conhecimento na outra. 
Raramente vemos um problema em estágios definidos com clareza; é 
mais provável que abordemos sua solução tomando inúmeras 
pequenas providencias. Sinais esparsos reúnem-se para formar 
padrões cognitivos sobre os quais as ações possam basear-se. As 
habilidades e o conhecimento são adquiridos lentamente, eles se 
desenvolvem com o tempo, através de um processo em que somas de 
informações são reunidas e interpretadas. Este processo pode ser 
definido como uma progressão ao longo de um continnum de dados, 
passando por informações, até o conhecimento. ” Probst, Rub e 
Romhardt (2008, p.24). 

 

Percebe-se que dado, informação e conhecimento, muitas vezes são confundidos, 

porém, distintos entre si se observado o exposto acima. 

Estas três variáveis podem ser rapidamente transformadas e convertidas devido ao 

advento da tecnologia. É na vanguarda tecnológica que dados e informações se tornam 

mais dinâmicos, analíticos e voltados ao aprendizado, gerando o conhecimento e vice-

versa, pois o conhecimento, por meio do avanço tecnológico também pode voltar a ser 

dado e/ou informação. 

 

2.2.2 Conhecimento: Conceito e Criação 

 

Pode-se dizer que o conhecimento acompanha e evolui com o homem desde os 

primórdios de sua existência, pois sempre houve uma relação de aprendizado com o 

mundo e suas relações. 

De acordo com Oliva (2011, p.20), é na obra de Platão que aparece pela primeira 

vez a formulação do que é conhecimento: 

 



 

 
 

“No Teeteto de Platão aparece pela primeira vez formulada a questão 
“que é conhecimento? ”. Instado a responde-la, Teeteto dá exemplos 
de atividades, artes ou saberes que contém em maior ou menor grau 
componentes cognitivos. [...]Sócrates rejeita a resposta de Teeteto 
sublinhado que sua pergunta só pode ser respondida por meio de uma 
definição, da formulação do conceito de conhecimento. E que isso 
demanda saber o que de essencial diferentes compartilham de modo a 
que todos possam ser qualificados de conhecimento. ” (Oliva, 2011, 
p.20) 

 

Numa breve síntese as obras de Oliva (2011) e Zilles (2006) que abordam o tema 

na “Teoria do Conhecimento”, pode-se observar, de maneira geral, que o conhecimento 

esta para o homem assim como a dificuldade em se conceituá-lo completamente de 

maneira que se esgotem os argumentos e o sintetizem em uma única definição.  

Ao longo da evolução do homem, conhecimento é amplamente discorrido e 

disposto de forma variável, levando-o a mesma razão das questões filosóficas do “Ser”, 

logo, sendo mais facilmente feita associações à tipos de conhecimento, experiências e 

observações realizadas, conclusões obtidas por meio de experimentações generalizadas, 

associações ao ser e estar do próprio homem. 

Conhecimento, apesar de sempre “existir”, só aparece como uma disciplina 

autônoma conforme Zilles (2006, p. 11-12): 

 

“Na Antiguidade e na Idade Média não se pode falar de uma teoria do 
conhecimento no sentido de uma disciplina filosófica independente. 
Mas na filosofia antiga já encontramos muitas reflexões 
epistemológicas, sobretudo em Platão e Aristóteles. [...] só na Idade 
Moderna aparece como uma disciplina autônoma. Com seu fundador 
pode considerar-se Jonh Locke com sua obra Ensaio sobre o 
entendimento humano (1690), na qual trata, de maneira sistemática, as 
questões da origem, da essência e da certeza do conhecimento. ” 
(Zilles, 2006, p.11-12) 

 

Ainda de acordo com Oliva (2011, p. 22): 

 

“Os primeiros grandes pensadores da filosofia moderna deram muita 
ênfase a questão da gênese por entenderem que não se tem como 
chegar ao conhecimento se não se sabe onde ele pode ser extraído. 
Especificar a fonte do conhecimento não apenas define onde procura-
lo, mas também por meio de que procedimentos. Quando se supõe que 
existe a fonte certa, ir a ela é o primeiro passo para se chegar ao 
conhecimento. ” (Oliva, 2011, p.22). 



 

 
 

 

O dicionário Merrian-Webster (2017) define conhecimento como: 

 

“Conhecimento é definido como fatos, verdades ou princípio 
adquiridos a partir de estudo ou investigação, aprendizado prático de 
uma arte ou habilidade; a soma do que já é conhecido com o que ainda 
pode ser aprendido. ” (Merrian-Webster, 2017) 

 

Percebe-se que a própria definição acima contém em sua essência um 

antagonismo ao afirmar que o conhecimento é ainda a soma do que já é conhecido com o 

que ainda pode ser aprendido, voltando então às questões filosóficas do que afinal é o 

conhecimento? 

Ao longo de leituras sobre o tema Gestão do Conhecimento, encontram-se alguns 

autores que definem conhecimento: 

Nonaka e Takeushi (1997, p. 99): 

 

“Conhecimento é uma “crença verdadeira justificada”, [...] que 

realmente valem a pena para organização e a sociedade”. (Nonaka e 
Takeushi, 1997, p. 99). 

 

Sveiby (1998, p 44 - 46.): 

 

“Conhecimento é uma capacidade de agir. Não pode ser descrito por 

meio de palavras por ser principalmente tácito; sempre sabemos mais 
do que podemos expressar. O conhecimento também é ao mesmo 
tempo dinâmico e estático.” (Sveiby, 1998, p. 44-46). 

 

Boolinger e Smith (2001): 

 

“Conhecimento é o entendimento, consciência ou familiaridade 
adquirido ao longo do tempo, por meio de estudo, observação e 
experiência. É a interpretação individual da informação, com base na 
experiência pessoal, habilidade e competência. ” (Boolinger e Smith, 
2001). 

 



 

 
 

Sabbag (2007): 

 

“Conhecimento é a informação processada que habilita a ação, é a 

soma do que foi percebido descoberto ou aprendido. ” (Sabbag, 2007). 

 

Logo, depreende-se que conhecimento leva em consideração as conclusões de 

experimentações que podem ser descontruídas e reconstruídas de acordo com resultados 

obtidos e/ou teorias e princípios levantados pelo homem quando este questiona sua 

realidade e quebra seus paradigmas. Tudo leva a algum tipo de conhecimento. 

De acordo com Probst, Raub e Romhardt (2002, p. 109): 

 

“O desenvolvimento de conhecimento é um elemento construtivo 
particularmente importante da Gestão do Conhecimento. Concentra-se 
no desenvolvimento de novas habilidades, novos produtos, ideias 
melhores e processos mais eficientes. O desenvolvimento do 
conhecimento inclui todos os esforços administrativos nos quais a 
organização se empenha conscientemente para adquirir as 
competências que não tem, ou criar competências que ainda não 
existem dentro ou fora da empresa. ” (Probst, Raub e Romhardt (2002, 
p. 109). 

 

Ainda em relação ao conhecimento e as suas variações, Nonaka e Takeuchi (1997; 

p. 7), implementam dois novos conceitos para a temática da Gestão do Conhecimento, ao 

dividi-lo em conhecimento explícito e conhecimento tácito:  

 

“[...] o conhecimento é formado por dois componentes dicotômicos e 
aparentemente opostos, isto é, o conhecimento tácito e o 
conhecimento explícito.  
O conhecimento explícito pode ser expresso em palavras, números ou 
sons […] pode ser rapidamente transmitido aos indivíduos, formal e 
sistematicamente. 
O conhecimento tácito está profundamente enraizado nas ações e na 
experiência corporal do indivíduo, assim como nos ideais, valores ou 
emoções que ele incorpora. ” (Nonaka e Takeuchi, 1997; p. 7). 

 

Poder-se-ia dizer ainda que o conhecimento explícito é aquele facilmente 

reproduzido ou replicado se regras, manuais e/ou documentos forem seguidos. 

Já o conhecimento tácito, segundo Carvalho (2008, p.9), de maneira geral, “pode 

ser resultante de relacionamentos pessoais, de hábitos compartilhados e intuição, enfim, 

de fatores não documentáveis com facilidade”. 

Abaixo, um breve resumo gráfico comparativo entre os conceitos de conhecimento 



 

 
 

citados acima: 

 

Figura 4: Tipos de conhecimento 

 

Fonte: Nonaka e Takeushi, 1997, p.67. 

 

Considerando os conceitos de conhecimento apresentados acima e sabendo-se 

que ambos relacionam-se à Gestão do Conhecimento como variáveis do processo de 

aprendizagem, encontra-se aí um dos desafios da Gestão do Conhecimento em poder 

transformar o conhecimento tácito em um conhecimento difundido e compartilhado entre 

todas as pessoas, pois este depende de fatores intrínsecos ao ser humano. 

Com base na necessidade de criar e transmitir o conhecimento tácito e também 

criar e disseminar o conhecimento explícito, Nonaka e Takeushi (2008, p.23) identificam, 

de maneira geral, “quatro modos de conversão do conhecimento, gerando um ciclo 

conhecido na literatura como modelo SECI, ou espiral SECI ou processo SESI”: 

 
Figura 5: Ciclo SECI 

 

Fonte: Nonaka e Takeuchi, 2008, p. 24. 

 



 

 
 

Ainda de acordo com Nonaka e Takeuchi (2008, p. 23), o conhecimento é 

amplificado pelos quatro modos de conversão, que podem ser descritos a seguir: 

 

Socialização Compartilhar e criar o conhecimento tácito através de experiência direta. 

Externalização Articular o conhecimento tácito através do dialogo e da reflexão. 

Combinação Sistematizar e aplicar o conhecimento explicito e a informação. 

Internalização Aprender e adquirir novo conhecimento tácito na prática. 

Quadro 6: Conversões do conhecimento 
Fonte: Adaptado de Nonaka e Takeuchi (2008, p.23). 

 

Fernandes (2002, p.89) complementa os conceitos aplicados ao modelo SECI: 

 

Socialização 
É um processo de compartilhamento de experiências, [...] objetivando a transferência do 
conhecimento tácito, sendo primordial a existência de uma experiência anterior de ambas 
as partes, permitindo, assim, associações por meio de contextos específicos. 

Externalização 
Processo que relaciona o conhecimento tácito com conceitos explícitos na forma de 
metáforas, analogias, conceitos, hipóteses ou modelos. 

Combinação 
[...] Os indivíduos utilizam meios como documentos, telefones, redes de computadores, 
conversas e reuniões para combinar conhecimentos diferentes. 

Internalização 
É o processo de incorporação do conhecimento explicito ao tácito, sendo a aprendizagem 
uma forma de efetuar essa conversão. É nessa forma de conversão que a aprendizagem 
mais se destaca. 

Quadro 7: Conversões do conhecimento II 
Fonte: Adaptado de Fernandes (2002, p.89). 

 

O conhecimento, uma vez partilhado cria uma espiral cíclica, agregando valor a sua 

própria cadeia, criando-se, renovando-se e disseminando-se. 

Nonaka (2000, p.31 - 32) afirma ainda que novos conhecimentos sempre se 

originam nas pessoas e que sua criação envolve tanto ideias quanto ideais. 

De acordo com Nonaka e Takeuchi (2008, p.55), de maneira geral, a espiral de 

conhecimento citada acima surge a partir da interação do conhecimento tácito e do 

conhecimento explícito quando elevados dinamicamente dos níveis mais baixos de dentro 

das organizações. 

Levando-se em consideração a adoção de conhecimento como “crença verdadeira 

justificada, produzida (ou sustentada) pela informação” (Nonaka e Takeuchi, 2008, p.56), 

este considera cinco variáveis que podem propiciar sua criação e cinco fases em seu 

processo. 



 

 
 

A figura abaixo demonstra as variáveis e seu processo, que serão resumidas a 

seguir: 

 

Figura 6: Criação do conhecimento 

 

Fonte: Nonaka e Takeuchi, 2008, p. 82. 

 

De acordo com a figura acima e ainda segundo Nonaka e Takeuchi (2008, p.71 – 

80) a promoção de condições para a criação do conhecimento organizacional envolvem 

cinco variáveis: 

 

Intenção 

A espiral de conhecimento é impulsionada pela intenção organizacional, que é definida 
como a aspiração da organização as suas metas. Os esforços para atingir a intenção 
geralmente tomam forma de estratégia no ambiente de negócios. [...] A intenção 
organizacional proporciona os critérios mais importantes para o julgamento da veracidade 
de uma determinada porção de conhecimento. Se não fosse a intenção seria impossível 
julgar o valor da informação ou do conhecimento percebido ou criado. No nível 
organizacional, a intenção é frequentemente expressa pelos padrões ou visões 
organizacionais, que podem ser usados para avaliar e justificar o conhecimento criado. Ela 
é necessariamente carregada de valor. 

Autonomia 

No nível individual, todos os membros de uma organização deveriam ter permissão de agir 
autonomamente até onde permitem as circunstancias. [...] A autonomia também aumenta a 
possibilidade de motivação dos indivíduos para a criação de novos conhecimentos. As 
ideias originais emanam dos indivíduos autônomos, difundem-se na equipe e tornam-se, 
então, ideias organizacionais. [...] os indivíduos e os grupos autônomos, nas organizações 
de criação do conhecimento, estabelecem seus limites de tarefas por conta própria, em 
busca do objetivo final da organização. 

Flutuação e 
Caos Criativo 

Eles estimulam a interação entre a organização e o ambiente externo. A flutuação é 
diferente da desordem completa e caracteriza-se pela “ordem sem recursão”. É uma ordem 
cujo padrão é difícil de prever incialmente (Gleick, 1987). [...] Quando a flutuação é 
introduzida em uma organização, seus membros enfrentam uma “decomposição” de 
rotinas, hábitos e estruturas cognitivas. [...] Quando enfrentamos essa decomposição, 
temos a oportunidade de reconsiderar nosso raciocínio fundamental e nossa perspectiva. 
[...] A decomposição demanda que seja dada atenção ao diálogo como meio de interação 
social, ajudando assim a criar novos conceitos. [...] Alguns chamam esse fenômeno de 
criação de “ordem a partir do ruído” ou “ordem a partir do caos”. [...] A flutuação na 
organização pode desencadear o caos criativo, que induz e fortalece o compromisso 



 

 
 

subjetivo dos indivíduos. 

Redundância 

[...] é a existência de informação que vai além das exigências operacionais imediatas dos 
membros da organização. Nas organizações de negócios, a redundância refere-se à 
sobreposição intencional de informação sobre as atividades de negócios, ás 
responsabilidades administrativas e a empresa como um todo. [...] O compartilhar de 
informação redundante promove a partilha do conhecimento tácito, pois os indivíduos 
podem sentir o que os outros tentam articular. Nesse sentido, a redundância de informação 
acelera o processo de criação do conhecimento. [...] a informação redundante permite que 
os indivíduos invadam os limites funcionais uns dos outros e aconselhem ou ofereçam 
novas informações a partir de diferentes perspectivas. Em resumo, a redundância de 
informações permite o “aprendizado por intrusão” na esfera de percepção de cada 
individuo. 

Requisito 
Variedade 

De acordo com Ashby (1956), a diversidade interna de uma organização precisa combinar 
com a complexidade do ambiente a fim de lidar com os desafios apresentados pelo 
mesmo. [...] Com o objetivo de maximizar a variedade, todos na organização precisam ter 
assegurado o acesso mais rápido à mais ampla variedade de informações necessária, 
percorrendo o menor numero de passos (Numagami, Ohta e Nonaka, 1989). 

Quadro 8: Condições para criação do conhecimento 
Fonte: Adaptado de Nonaka e Takeuchi (2008, p. 71-81). 

 

Após as considerações sobre a conversão dos tipos de conhecimentos e as 

variáveis que promovem as condições para a criação do conhecimento organizacional, há 

ainda que se destacar as fases do modelo integrado que envolve o processo de criação 

do conhecimento. 

Ainda de acordo com Nonaka e Takeuchi (1997, p. 95 – 102): 

 

Compartilhamento do 
conhecimento tácito 

[...] o conhecimento tácito mantido pelos indivíduos que é a base de criação do 
conhecimento organizacional e é uma fonte rica e inexplorada de novo 
conhecimento. Deve ser compartilhado para que se permita a criação de 
confiança mutua. 

Criação de conceitos 
Interação entre o conhecimento tácito e explicito, através do uso de múltiplos 
métodos de raciocínio como dedução, indução e abdução. A partir do dialogo, 
novos conceitos são criados cooperativamente.  

Justificação de 
conceitos 

O conceito criado necessita ser justificado e valorado para a organização e para a 
sociedade. É fundamentar o conceito criado e sua continuidade/existência. 

Construção de 
arquétipo ou protótipo 

Os conceitos justificados são transformados em algo tangível ou concreto, ou 
seja, um arquétipo ou protótipo. 

Difusão interativa do 
conhecimento 

Nesta fase, o novo conceito que foi criado, justificado e transformado em modelo, 
passa para um novo ciclo de criação de conhecimento, agora em um nível 
diferente. Este processo ocorre tanto dentro quanto fora da organização. 

Quadro 9: Processo de criação do conhecimento 
Fonte: Adaptado de Nonaka e Takeushi (1997, p.95 – 102). 

 

Para Probst, Raub e Romhardt (2008, p. 33), assim como Nonaka e Takeushi, 

citados acima, consideram que são processos essenciais da gestão do conhecimento: 

 



 

 
 

Figura 7: Processos gestão do conhecimento 

 

Fonte: Probst, Raub e Romhardt (2008, p.33). 

 

Identificar o 
conhecimento 

Identificar o conhecimento significa analisar e descrever o ambiente de 
conhecimento da empresa. [...] A gestão deve ser capaz de identificar o que se 
sabe para evitar desinformações e duplicidades. As organizações devem ser 
capazes de identificar o que possui de habilidade, informação e também saber 
que fatores externos a influencia. De maneira geral, deve ajudar os colaboradores 
a localizarem o que precisam. 

Adquirir conhecimento 

As empresas obtêm uma boa parte de seus dados e informações de fontes 
externas. Suas relações com clientes, fornecedores, concorrentes e parceiros são 
potenciais fontes de conhecimento. Consultorias e/ou especialistas, são também 
uma forma de “comprar” conhecimento. 

Desenvolver 
conhecimento 

O desenvolvimento do conhecimento é o esforço da organização em torna-lo um 
elemento construtivo dentro de sua estrutura. 

Compartilhamento e 
Distribuição do 
conhecimento 

Considera-se a analise da transição do conhecimento individual para um grupo ou 
para a organização. Considera-se o processo de compartilhar e disseminar o 
conhecimento que já se encontra na organização. É de maneira geral, o que 
Nonaka e Takeuchi citam sobre os modos de conversão do conhecimento. 

Utilização do 
conhecimento 

Um dos objetivos da gestão do conhecimento é assegurar que o conhecimento 
presente em uma organização seja aplicado produtivamente em seu beneficio. 

Retenção do 
conhecimento 

A retenção seletiva de informações, de documentos e de experiência requer 
gestão. Os processos para selecionar, armazenar e atualizar regularmente um 
conhecimento de potencial valor futuro devem, portanto, ser estruturados 
cuidadosamente. A retenção do conhecimento depende do uso eficiente de uma 
grande variedade de meios de armazenagem da organização.  

Quadro 10: Processos essenciais da gestão do conhecimento 
Fonte: Adaptado de Probst, Raub e Romhardt (2008, p. 33-35) 

 

Nonaka e Toyama (2008, p. 91) sintetizam a criação do conhecimento como: 

 

“Conceitualizamos a criação do conhecimento como um processo 
dialético no qual varias contradições são sintetizadas através das 
interações dinâmicas entre os indivíduos, a organização e o ambiente. 
(Os autores, 2002) O conhecimento é criado em uma espiral que passa 
através de conceitos aparentemente opostos, como ordem e caos, 
micro e macro, parte e todo, mente e corpo, tácito e explicito, eu e 
outro, dedução e indução, criatividade e eficiência. ” (Nonaka e 
Toyama, 2008, p.91). 



 

 
 

 

Do exposto acima depreende-se que o conhecimento, ainda que sistematizado e 

criado meios que propiciem sua criação, lidam primordialmente com o componente 

humano e este por sua vez deve ser estimulado para principalmente externalização e 

compartilhamento. 

É como dito anteriormente, o conhecimento é desconstrução e reconstrução, 

quebra de paradigmas e inovação voltados, dentro do ponto de vista da Gestão do 

Conhecimento, para a organização e sua potencialização estratégica. 

 

2.2.3 Gestão do Conhecimento 

 

Para a implementação de soluções em Gestão do Conhecimento há fatores que 

devem ser levados em consideração, tais como: liderança, pessoas, processos e 

tecnologias. 

Considerando as lideranças, pessoas, processos e tecnologias, com o exemplo de 

conversão dos tipos de conhecimento de Nonaka e Takeuchi e se levarmos em conta que 

a Gestão ainda caminha para determinar suas bases teórico-metodológicas, pode-se 

dizer que há uma infinidade de meios e ferramentas para o compartilhamento e 

gerenciamento do conhecimento. 

Mapeamento de competências, mapeamento de processos, brainstorming, 

benchmarking, repositórios, reuniões, palestras, bibliotecas, videoteca, instruções de 

trabalhos, simulações, reflexões sobre simulações, dinâmicas, enfim, todos estes são 

exemplos de formas de transmitir, compartilhar e agregar conhecimento às pessoas que 

fazem parte uma organização. 

Referente à Gestão do Conhecimento, pode-se dizer que é um tema relativamente 

novo, conforme Beuren e Colauto (2003, p. 7): 

 

“A gestão do conhecimento, vista na perspectiva atual, surgiu na 
década de 1990, como uma proposta de agregar valor à informação e 
facilitar o fluxo interativo em toda corporação. Usada adequadamente, 
é tida como instrumento estratégico competitivo resistente ao 



 

 
 

modismo da eficiência operacional. ” (Beuren e Colauto, 2003; p. 7). 

 

De maneira geral, a Gestão do Conhecimento pode ser definida, 

independentemente de ferramentas e/ou metodologias aplicadas, como uma forma de 

gerenciar o conhecimento com o objetivo de aliá-lo à estratégia da empresa, bem como 

de preservá-lo e disseminá-lo para todas as partes interessadas. 

Para Jayme T. Filho (2000), Gestão do Conhecimento é: 

 

“Uma abordagem da empresa buscando pontos onde o conhecimento 
traga vantagem competitiva. Pode ser vista como o processo amplo de 
criação, uso e disseminação do conhecimento na empresa. A Gestão 
do Conhecimento se traduz numa série de práticas facilitadoras do 
compartilhamento do conhecimento na empresa, tanto sobre seus 
processos internos, quanto sobre seus clientes e seu ambiente 
competitivo. ” (Jayme T. Filho, 2000). 

 

Atualmente, gerir o conhecimento de uma empresa é um grande desafio, pois 

ainda que a tecnologia da informação dê o suporte para garantir um fluxo atualizado, a 

gestão em si requer mais do que ferramentas de apoio, requer também que a empresa se 

retroalimente das pessoas e dos processos que geram as informações e, 

consequentemente, o conhecimento. 

Para desenvolver o conhecimento é necessário conhecer a empresa, ou seja, 

“conhecer o que se conhece” e então utilizar meios para evoluir de forma a ter-se sempre 

consciência do que se sabe e do que se precisa saber. 

Macintosh (1997) em Santos (2005) expõe que: 

 

“Gestão do conhecimento não trata apenas de gerir ativos de 
conhecimento, mas também da gestão dos processos que atuam sobre 
estes ativos. Estes processos incluem: desenvolver, preservar, utilizar 
e compartilhar conhecimento. Por isso, gestão do conhecimento 
envolve identificação e análise dos ativos de conhecimento 
disponíveis, e desejáveis, além dos processos com eles relacionados. 
Também envolve o planejamento e o controle das ações para 
desenvolvê-los (os ativos e os processos), com o intuito de atingir os 
objetivos da organização. ” (Macintosh, 1997 citado em Santos, 2005). 

 

Requer lidar com pessoas e torná-las de acordo com Chiavenato (2008, p. 10), de 

maneira geral, “parceiras e não recursos, motivando-as a fazer parte da empresa pela 

importância de sua contribuição.”.  



 

 
 

Ainda, se for avaliado o conceito do conhecimento tácito de Nonaka e Takeushi, 

observa-se que quanto mais pessoas numa empresa, maior é a probabilidade de 

contribuição, visto que cada ser humano traz consigo um diferencial de conhecimento e 

percepção. 

Assim, segundo Shinyashiki, Trevisan e Mendes (2003):  

 

“[...] seus dirigentes assumem os papéis de projetista, guia e professor 
com a responsabilidade de capacitar os outros, buscar e promover 
mudanças conciliando “o desejo de continuidade com o desejo de ser 
criativo”, assumir riscos, promover a aprendizagem propiciando às 
pessoas o desenvolvimento de conhecimentos [...]. ” (Shinyashiki, 
Trevisan e Mendes 2003). 

 

De maneira geral, na prática a Gestão do Conhecimento precisa identificar e 

mapear seus ativos intelectuais, gerar novos conhecimentos voltados ao objetivo da 

empresa de forma a torná-la mais competitiva e tornar acessíveis as informações 

corporativas. 

Para Wiig (2001, apud Cianconi, 2003, p. 98) a Gestão do Conhecimento, de 

maneira geral, está voltada à estratégia da empresa quando aplicada para tomada de 

uma melhor decisão dentre as que se apresentam, voltada para a gestão quando aplicada 

à política e práticas da organização e voltada para a perspectiva operacional quando 

voltada para a expertise criando um repositório de informações. 

As bases de metodologia aplicadas a Gestão do Conhecimento são formadas a 

partir da multidisciplinaridade que a compõe. 

De fato, por ser um tema considerado novo, Santos (2005) refere-se à Gestão do 

Conhecimento como: 

 

“A gestão do conhecimento está surgindo como uma nova disciplina e, 
seguramente, vai levar algum tempo até que tenhamos uma disciplina 
científica totalmente estruturada, em termos conceituais e 
metodológicos. Da mesma forma, vai levar algum tempo até que 
tenhamos a aceitação geral para acessar e avaliar, objetivamente, 
como essa disciplina e seus processos contribuirá para a 
competitividade organizacional. ” (Santos, 2005). 

 

Não se pode negar que o conhecimento esteja presente nas estruturas 

organizacionais desde sua criação, ele é tão longevo quanto a própria existência do 



 

 
 

homem, pois é sempre a partir de algum tipo de conhecimento que a evolução acontece. 

Ter a consciência do conhecimento, no entanto, pode ser considerado 

relativamente antigo e tê-lo conscientemente como diferencial estratégico nas estruturas 

organizacionais, igualmente pode ser considerado relativamente novo. 

Saber o que se sabe e trabalhar no sentido de manter essa consciência de forma a 

agrega-la é competência de uma gestão que vem ganhando espaço e notoriedade. 

A Gestão do Conhecimento vem para remodelar os modelos de gestão existentes, 

transformando principalmente o entendimento das pessoas como parte e importância 

maior de um processo até então visto mais mecanicamente. 

 

2.2.4 Tecnologias na Gestão do Conhecimento 

 

O avanço tecnológico permitiu a chamada revolução da informação. Graças a 

capacidade das ferramentas disponíveis, uma grande quantidade de dados passaram a 

ser processados massivamente, resultando em informação que agregadas à 

conhecimento puderam contribuir para a competitividade das empresas. 

Coutinho e Ferraz (1995), de maneira geral, atribuem seis grandes tendências 

conforme a revolução tecnológica continua se difundindo: 

 A emergência do complexo eletrônico como carro chefe do dinamismo das 

novas tecnologias, que são o centro do processo de inovação nos países avançados; 

 A transformação dos métodos de trabalho e produção, com a difusão da 

automação industrial flexível e de novas técnicas organizacionais que implicam em 

mudanças nos processos fabris, nas relações de trabalho e nos requisitos educacionais 

da mão de obra; 

 As inovações nas formas de gestão, com o avanço das formas de integração 

inter e intraempresas; 

 A forte aceleração dos investimentos diretos no exterior, conduzindo a uma 

forte interpenetração patrimonial entre os grandes grupos econômicos; 

 O rápido crescimento do comercio internacional; 



 

 
 

 A emergência de novas formas de concorrência entre grupos de empresas, 

proliferando as redes de cooperação, alianças tecnológicas e alianças competitivas com 

alcance mundiais. 

Com o avanço da tecnologia, permitindo inovações, modificações nas estruturas 

organizacionais, na forma de trabalho bem como na forma de relacionamento entre 

organizações e sociedade, organizações e macro ambiente socioeconômico, e mesmo 

entre organizações, verifica-se que as organizações de conhecimento estabelecem-se 

utilizando também as tecnologias disponíveis. 

Fialho, Macedo, Santos e Mitidieri (2006. p. 61- 63) relacionam à gestão do 

conhecimento às bases tecnológicas, ressalvando sua parcela de contribuição: 

 

“A gestão do conhecimento também depende muito da gestão da 
infraestrutura da tecnologia da informação, pois permite que as 
pessoas rompam com os antigos paradigmas e criem novas formas de 
viver, transpondo limites e criando formas de aprimoramento continuo. 
[...] a tecnologia da informação é apenas parte do processo para 
gerenciar o conhecimento, e não seu sinônimo, como muitos ainda 
consideram”. (Fialho, Macedo, Santos e Mitidieri, 2006, p. 61-63). 

 

Os autores explicam que, ainda que a tecnologia da informação seja de grande 

valia e contribuição para que haja gestão do conhecimento, deve-se lembrar que a 

variável principal desta dinâmica é o ser humano que “imprime” seu conhecimento até 

mesmo às bases tecnológicas, desenvolvendo hardwares e softwares que apoiam a 

tomada de decisão. 

Angeloni (2002, p.155) discorre que a tecnologia é definida como recurso que, de 

maneira geral, gerenciam as informações para o apoio a tomada de decisão considerando 

os indivíduos que participam desse processo: 

 

“É importante considerar que a tecnologia deve ser aplicada de forma 
integrada e sistêmica à organização. Dessa forma, além dos objetivos 
da aplicação tecnológica, deve-se buscar a sua integração com os 
indivíduos e sua expertises, com visão e propósitos organizacionais e 
sua adaptação à infra-estrutura organizacional. A simples aplicação da 
tecnologia não garantira o sucesso de um projeto de gestão do 
conhecimento, tendo em vista a amplitude e a complexidade das 
demais dimensões existentes”. (Angeloni, 2002, p.155) 

 

Pereira (2002, p. 156) considera que as tecnologias servem como auxiliares para 

suprir um desafio encontrado na gestão do conhecimento e nos modelos de gestão 

atuais: 



 

 
 

 

“Captar, gerenciar, armazenar e permitir uma retroalimentação 
constante do conhecimento é o desafio das modernas teorias 
empresariais, as quais veem na tecnologia uma aliada na 
administração dos volumes e formas diversas desse recuso 
organizacional. ” (Pereira, 2002, p. 156). 

 

Sveiby (1998, p. 156) pondera que empresas bem-sucedidas podem vencer em 

mercados derivativos de conhecimento e que mesmo tendo o conhecimento como 

processo essencial de produção para solução de problemas, podem estar direcionadas 

tanto para uma estratégia voltada para informação quanto para uma estratégia voltada 

para o conhecimento, que possuem características distintas, a saber, na figura abaixo: 

 

Estratégia orientada para a informação Estratégia orientada para o conhecimento 

Baixo grau de customização Alto grau de customização 

Conhecimento vendido como derivativo Conhecimento vendido como processo 

Lucros crescentes em função da eficiência Lucros crescentes em função da eficácia 

Vantagens da economia de escala na produção Desvantagens da economia de escala na produção 

Grande volume e mercado de massa Pequeno volume de clientes individuais 

Investimento em tecnologia da informação Investimento pessoal 

As pessoas são vistas como custo As pessoas são vistas como receita 

Quadro 11: Estratégias voltadas para informação x conhecimento 
Fonte: Sveiby (1998, p.156) 

 

Sveiby (1998, p.158) coloca ainda diante do exposto, de maneira geral, “que um 

dos maiores desafios enfrentados pelas organizações do conhecimento será em escolher 

uma estratégia voltada à informação ou uma estratégia voltada ao conhecimento 

considerando que ambas são diferentes e exigem diferentes tipos de investimento”. 

Segundo Santos e Santana (2002), o processo de gestão do conhecimento, de 

maneira geral, pressupõe que haja um emissor, que emite informações ao repositório de 

conhecimento, para ser consumido por um receptor, conforme figura abaixo: 

 



 

 
 

Figura 8: Emissor x repositório x receptor 

 

Fonte: Adaptado Santos e Santana (2002) 

 

Para que o conhecimento ocorra de fato, segundo os autores Santos e Santana 

(2002), as comunicações não devem ser limitadas, devem ser estimuladas utilizando as 

técnicas de compartilhamento do conhecimento, já demonstradas, senão, segundo 

Davenport (1998), de maneira geral teremos empresas que ainda utilizam repositórios de 

conhecimento e informações corporativas vastas, porém com pouca ou nenhuma 

aplicação. 

Independentemente da estratégia utilizada pela organização do conhecimento, se 

voltada à informação ou voltada ao conhecimento, e considerando generalizadamente 

que teremos sempre um agente emissor, um repositório de informações e um receptor, a 

tecnologia dispõe de algumas variáveis consideradas como suporte a gestão do 

conhecimento. 

São elas: redes de computadores (internet, intranet, extranet), groupware, 

gerenciamento eletrônico de documentos – GED, workflow e data warehoouse, 

gerenciamento de um relacionamento com os clientes – CRM, e-business, entre outras 

que vão surgindo conforme a tecnologia evolui. 

Segundo Pereira (2002, p. 157-161), redes de computadores: 

 

São recursos bastante enfatizados e que se configuram não apenas como um suporte tecnológico, mas 
como uma verdadeira forma de organização, que altera as práticas de comunicação entre os atores e a 
maneira como a informação e o conhecimento fluem dentro da organização. 

Uma rede de computadores é um conjunto de meios de comunicações, dispositivos e softwares 
necessários para conectar dois ou mais sistemas ou dispositivos de computador. 

As redes podem alterar a forma como as empresas operam e a própria natureza do comercio, ao passo 
que possibilitam níveis de qualidade e prestação de serviços superiores em decorrência do livre fluxo de 
informações. Além disso, essa tecnologia permite o compartilhamento de hardware, softwares, bancos de 
dados e permite a grupos de trabalho geograficamente distantes compartilhar trabalhos, projetos, ideias, 
opiniões. 

As redes criam infraestrutura potencial para o intercâmbio de informações e conhecimentos, abrindo 



 

 
 

oportunidades para aplicações da gestão do conhecimento. Não é capacidade tecnológica em si, mas a 
utilização da tecnologia pelas pessoas que confere às redes o status de propiciadoras do conhecimento. 
Os recursos de groupware, correio eletrônico e Internet, por exemplo, permitem compartilhar conhecimento 
a distância e divulgar informações acerca da localização das pessoas que detém os conhecimentos 
específicos de determinadas áreas. 

Quadro 12: Redes de computadores 
Fonte: Adaptado de Pereira (2002, p.157-161). 

 

Para Almeida (2002, p. 173) data warehouse: 

 

“Um data warehouse (que pode ser traduzido como armazém de 
dados) é um banco de dados que armazena dados sobre as operações 
da empresa, como vendas e compras, extraídos de uma fonte única ou 
múltipla, oferecendo enfoque histórico, para permitir um suporte 
efetivo a decisão. ” (Almeida, 2002, p. 173). 

 

Para Thives Jr. (2002, p. 185-187) workflow: 

 

A tecnologia de workflow corresponde, genericamente, a um conjunto de ferramentas que possibilita a 
automação dos processos da organização. Essa automação poderá ser total ou parcial, na qual os 
documentos, as informações ou as tarefas percorrem vários estágios, passando de um participante para 
outro, com o objetivo de agilizar as transações empresariais, a comunicação interna e com clientes, bem 
como o desenvolvimento de produtos; 

O workflow também é descrito como um avanço tecnológico, que, por meio da combinação do 
processamento eletrônico de imagens de documentos e diversas ferramentas de processamento de 
informação, permite as organizações construírem fluxos de trabalho automatizados com o objetivo de 
diminuir o tempo de processamento das transações empresariais críticas, melhorar a comunicação com os 
clientes e reduzir o tempo de desenvolvimento de produtos. 

Quadro 13: workflow 
Fonte: Adaptado de Thives Jr. (2002, p.185-187). 

 

Para Machado (2002, p. 197) gerenciamento eletrônico de documentos – GED: 

 

“O GED e definido como o reagrupamento de um conjunto de técnicas 
e de métodos que tem por objetivo facilitar o arquivamento, o acesso, 
a consulta e a difusão dos documentos e das informações que ele 
contém. Pode-se entender, então, que o gerenciamento eletrônico de 
documentos é o somatório de todas as tecnologias e produtos que 
visam gerenciar informações e conhecimento de forma eletrônica. 
É interessante especificar que o objetivo do GED não é unicamente 
arquivar os documentos (objetos), mas igualmente, tratar das 
informações nele contidas. ” (Machado, 2002, p.197) 

 

Para Fialho, Macedo, Santos e Mitidieri (2006, p.136) CRM: 

 O CRM tem a ver com a captura, processamento, análise e distribuição de 

dados referentes aos clientes. Do ponto de vista dos sistemas, CRM é a integração dos 

módulos de automação de vendas, gerencia de vendas, telemarketing e televendas, 

serviço de atendimento e suporte ao cliente, automação de marketing, ferramentas para 



 

 
 

informações gerenciais, Web e comercio eletrônico. Não se pode esquecer da integração 

de todas essas aplicações com os sistemas de ERP ou com os sistemas transacionais, 

também chamados de sistemas back-office; 

 O CRM integra pessoas, processos e tecnologias para otimizar o 

gerenciamento de todos os relacionamentos, incluindo consumidores, parceiros de 

negócios e canais de distribuição. 

Diante do exposto acima, verifica-se que tantas são as ferramentas disponibilizadas 

pela tecnologia da informação quanto é sua evolução, ou seja, há constantemente o 

surgimento de mais e novas ferramentas para o armazenamento e compartilhamento de 

dados e informações, logo de conhecimento. Os exemplos citados apenas nos dão um 

referencial de algumas destas ferramentas. 

 

2.2.5 Pessoas na Gestão do Conhecimento 

 

“Quando qualquer máquina dispendiosa é montada, deve-se esperar 
que o trabalho a ser feito por ela antes de desgastar-se venha a 
amortizar o capital nela empregado com, no mínimo, os lucros 
habituais. Um homem educado a custa de muito trabalho e tempo para 
qualquer um desses empregos que demandam destreza e habilidade, 
pode ser comparado a uma destas maquinas dispendiosas. ” (Adam 
Smith em Whealth of Nations, 1776, apud Davenport, 2001, p.18). 

 

A citação, datada de 1776, de Adam Smith, filósofo e economista britânico que em 

sua obra discorreu sobre as características básicas das relações econômicas e dos 

indivíduos, contém em sua essência o homem como um ativo a ser reconhecido de 

acordo com seu grau de instrução.  

De fato, Smith, de maneira geral, ainda relaciona que, o que o homem aprende 

além de sua educação comum deve compensar nos lucros, tal qual um capital investido 

que gere igual retorno para a organização. 

Podemos observar que já naquela época o homem e seu conhecimento não eram 

ignorados quando se tratava de estratégia e “permanência” organizacional, porém 

Davenport (2001), de maneira geral, complementa sua paráfrase dizendo que até meados 

dos anos 80 e 90 o homem não havia ascendido ao status de ativo na cabeça da maioria 

dos gerentes. 



 

 
 

Percebe-se novamente a afirmação de Toffler ao citar que as mudanças no 

ambiente técnicoprodutivos dependem da época e dos recursos disponíveis, reforça-se a 

ideia de que o conhecimento não era ignorado quando se tratava de gestão 

organizacional, porém ele estava restrito aos que pensavam e aos que 

operacionalizavam. 

Foi após a Revolução Industrial e graças ao avanço tecnológico, que o 

conhecimento ganha destaque como fator diferencial competitivo. Conhecimento este 

percebido em todas as pessoas que fazer parte de uma organização. 

A visão da importância das pessoas na organização é corroborada por Chiavenatto 

(2008, p. 10): 

 

“[...] as pessoas devem ser visualizadas como parceiras das 
organizações. Como tais, elas são fornecedoras de conhecimento, 
habilidades, competências e, sobretudo, o mais importante aporte para 
as organizações: a inteligência que proporciona decisões racionais e 
que imprimem significado e rumo aos objetivos globais. Neste sentido, 
as pessoas constituem parte integrante do capital intelectual de uma 
organização. As organizações bem-sucedidas se deram conta disso e 
tratam seus funcionários como parceiros do negocio e fornecedores 
de competências e não mais como simples empregados contratados. ” 
(Chiavenatto, 2008, p.10). 

 

De acordo com Romani e Dazzi (2002, p. 45-47) no decorrer da teoria 

administrativa, até os dias atuais, pode-se encontrar três características para o homem 

dentro das organizações: 

 

Homem 
Operacional 

Alicerce na teoria clássica é aquele considerado como um recurso da organização a ser 
maximizado como produto físico mensurável e totalmente dependente do sistema em que se 
encontra inserido. O homem é visto como uma peça da engrenagem da fabrica. Esse tipo de 
homem é calculista, motivado somente por recompensas materiais. A organização por sua 
vez não considera as implicações psicológicas do comportamento humano. 

Homem 
Reativo 

[...] embora os psicólogos sociais estivessem realmente preocupados com o homem, 
principalmente com suas emoções e sentimentos, não procuraram alterar os valores. O 
objetivo principal da Escola das Relações Humanas era o ajustamento do homem no 
contexto do trabalho, mas não dispondo de autonomia para interferir na organização. 

Homem 
Parentético 

[...] diferencia-se dos outros modelos ao responder consciente e criticamente ao sistema em 
que se encontra. Não aceita mais ser dominado pelos valores da organização com os quais 
ele não concorda, deseja participar, intervir e modificar aquilo com o que não esta de acordo. 

Quadro 14: Características do homem dentro das organizações 
Fonte: Romani e Dazzi (2002, p. 45-47) 

 

De fato, ainda de acordo com Chiavenatto (2008, p.9), as organizações passaram a 

“ver” as pessoas com capacidades ilimitadas que têm muito mais a agregar dentro de uma 



 

 
 

organização. 

No quadro comparativo abaixo pode-se ter uma ideia de como as pessoas eram e 

como estão sendo vistas dentro de uma organização: 

 

Pessoas como Recurso  

 

 

 

 

 

Pessoas como Parceiras 

Empregados isolados nos cargos Colaboradores agrupados em equipe 

Horário rigidamente estabelecido Metas negociadas e compartilhadas 

Preocupação com normas e regras Preocupação com resultados 

Subordinação ao chefe Atendimento e satisfação do cliente 

Fidelidade à organização Vinculação à missão e à visão 

Dependência da chefia Interdependência com colegas e equipes 

Alienação à organização Participação e Comprometimento 

Ênfase na especialização Ênfase na ética e na responsabilidade 

Executoras de tarefas Fornecedoras de atividades 

Ênfase nas destrezas manuais Ênfase no conhecimento 

Mão-de-obra Inteligência e talento 

Quadro 15: Pessoas como recursos x como parceiras 
Fonte: Adaptado de Chiavenatto (2008, p.9) 

 

A Gestão do Conhecimento, dentro das organizações, tem um desafio muito 

grande em entender, reter e estimular o conhecimento que esta dentro das pessoas. 

Como visto anteriormente, quando se trata de pessoas, não é uma tarefa fácil transpor 

sua pessoalidade para que o fluxo de informações, logo de conhecimento, se dê de 

maneira completa e eficaz para todos dentro de uma organização. 

De acordo com Fernandes (2002, p. 82): 

 

“Para as organizações, é fundamental que o aprendizado individual, 
como também o conhecimento gerado a partir dele, possam ser 
incorporados à memória da empresa, proporcionando, assim, a 
aprendizagem organizacional e evitando que o conhecimento gerado a 
partir da aprendizagem individual saia da empresa quando o 
colaborador volta para casa ao final do expediente. ” (Fernandes, 2002, 
p. 82) 

 

Ainda que a Gestão do Conhecimento discorra sobre técnicas e melhores práticas 

para o compartilhamento do conhecimento, o cerne da questão ainda esta no ser humano 

e suas características intrínsecas e extrínsecas, pois como já citado por Nonaka (2000 p. 

31-32), de maneira geral, novos conhecimentos envolvem ideias e ideais.  

Fialho, Macedo, Santos e Mitidieri (2006, p. 83): 

 



 

 
 

“[...] quando falamos de Capital Humano, nos referimos à capacidade, 
conhecimento, habilidade, valores e experiências individuais dos 
empregados e gerentes, além da criatividade e inovação. A 
identificação, a captura e a distribuição do conhecimento desse capital 
humano podem ser feitas por meio da gestão de competências. ” 
(Fialho, Macedo, Santos e Mitidieri, 2006, p. 83).  

 

Davenport (2001, p. 33) complementa o conceito de capital humano, atribuindo-o a 

componentes, conforme figura abaixo e quadro explicativo: 

 

Figura 9: Capacidade 

 

Fonte: Davenport (2001, p. 33) 

 

Capacidade 

Conhecimento 
Controle de um conjunto de fatos requeridos para executar um trabalho. 
O conhecimento é mais amplo que a habilidade e representa o contexto 
intelectual em que a pessoa atua. 

Habilidade 
A destreza com os meios e métodos para realizar uma tarefa especifica. 
As habilidades podem variar desde a força e a destreza física até a 
aprendizagem especifica. 

Talento Capacidade inata para realizar uma tarefa 

Comportamento  

São observáveis de agir que contribuem para realização de uma tarefa. 
Os comportamentos combinam respostas inatas ou adquiridas a 
situações e estímulos situacionais. A maneira pela qual nos 
comportamos revela nossos valores, éticas, crenças e reações ao 
mundo em que vivemos. 

Empenho  

Empenho é a aplicação consciente de recursos mentais e físicos para 
determinado fim. O emprenho esta no cerne da ética do trabalho. O 
empenho ativa a habilidade, o conhecimento e o talento e se vale do 
comportamento para despertar o interesse do investimento em capital 
humano. 

Tempo  
Tempo é o elemento cronológico do investimento do capital humano: 
horas por dia, anos de carreira ou qualquer unidade intermediaria entre 
essas situações. 

Quadro 16: Capacidade 
Fonte: Adaptado de Davenport (2001, p. 33-35) 

 

Davenport (2001), de maneira geral, expõe ainda que o ser humano deve entender 

que o conhecimento também esta para ele como um investimento numa relação de 

reciprocidade individual e organizacional.  



 

 
 

Fialho, Macedo, Santos e Mitidieri (2006, p. 48-50) dizem, de maneira geral, “que 

as organizações, considerando o conhecimento como um diferencial competitivo, devem 

adotar um papel pró-ativo para o desenvolvimento das competências humanas, e para 

isso é fundamental inspirar talentos humanos para o crescimento pessoal e profissional 

permanente, na busca de um desempenho efetivo. A liderança deve fornecer a 

organização as direções e apoio ao novo ambiente de aprendizagem, com novas regras e 

práticas organizacionais. ” 

Diante desta perspectiva, onde a liderança desempenha um papel fundamental de 

estimulo ao aprendizado e ao ambiente de aprendizagem, Senge (1997 apud Romani e 

Dazzi 2002, p. 52) coloca que: 

 

“O novo estilo gerencial abandona o comando, o controle e o perfil de 
herói carismático, passando a atuar como projetista, professor, e 
regente do grupo que o conduziu aquela posição, sendo responsável 
por fortalecer e ajudar as pessoas a expandirem suas capacidades de 
entender complexidades, esclarecer visões e aperfeiçoar modelos 
mentais compartilhados, tornando-se responsáveis pela aprendizagem 
do grupo. ” (Senge apud Romani e Dazzi, 2002, p. 52.). 

 

Sveiby (1998, p. 10) também enfatiza o papel do gerente ao discorrer sobre seu 

papel: 

 

“O dever de um gerente é desenvolver os ativos da organização. Mas 
as dificuldades surgem quando os ativos mais valiosos de uma 
empresa não são objetivos materiais, como máquinas, imóveis e 
fabricas, de propriedade da empresa e que aparecem em seu balanço 
patrimonial, mas bens intangíveis e portanto, invisíveis. ” (Sveiby, 
1998, p. 10). 

 

Logo diante do até então exposto, Romani e Dazzi (2002, p.50) elencam quatro 

desafios que os lideres tem que enfrentar: 

 

Criar Entende-se a energia propulsora da mudança dentro da organização, enfrentando sucessivos 
fracassos, mas mantendo a capacidade de animador junto aos seus subordinados. 

Construir Implica determinar a cultura da organização, seus valores e crenças e premissas 

Manter Significa a capacidade de crescer junto com a organização, isto é, ter condições de reavaliar-se 
e perceber a necessidade de desenvolver novas formas de liderança diante de novos contextos. 

Mudar Determina a necessidade de um líder agente de mudança, que além de adquirir novos conceitos 
e habilidades, deve ter o discernimento do que não é mais interessante para a organização e 
induzir um processo de desaprendizagem, gerindo as ansiedades e esclarecendo o porquê das 
mudanças aos demais. 

Quadro 17: Desafios de líderes 
Fonte: Adaptado de Romani e Dazzi (2002, p.53). 



 

 
 

 

Para Romani e Dazzi (2002, p. 51) de maneira geral, na era do conhecimento “não 

há mais como manter uma relação de comando, controle e subordinação em um ambiente 

no qual se requer um comprometimento maior das pessoas e a capacidade de transferir 

seus conhecimentos sem o constante medo de compartilha-lo.”. 

Assim Smiderle e Resende (1999) demonstram as características de um líder 

“tradicional” versus um líder na era do conhecimento: 

 

Líder Tradicional Líder na Era do Conhecimento 

Apoia-se em regras, normas e procedimentos Apoia-se nas pessoas, suas capacitações e habilidades 

Rotina é uma batalha constante a ser vencida Rotina é o reinicio de novas oportunidades 

Distingue suas ações das dos subordinados, 
tendo cada um seu papel 

Distingue suas ações pela competência 

Comunica o suficiente para manter as coisas 
funcionando 

Debate, pesquisa 

Vê, acompanha e controla tudo Vê, acompanha e controle o que é mais importante. 

Cultura especifica de uma tarefa Cultura ampla, visando entender e criar alternativas. 

Delega o que fazer Delega como fazer 

Motivado pelo poder e pelo dinheiro Motivado pelo desafio da auto-realização 

Poder baseado no cargo Poder baseado na competência 

Trabalho é simples troca econômica Trabalho é um processo de enriquecimento cultural, além 
de uma troca econômica. 

Visão de especialista Visão ampla de generalista 

Quadro 18: Líder tradicional x conhecimento 
Fonte: Smiderle e Resende (1999). 

 

Para Sveiby (1998, p. 64), além de mencionar o líder, considera a existência de 

mais três categorias de pessoal nas organizações, totalizando o que chama de “os quatro 

participantes do poder na organização do conhecimento”: 

 

Figura 10: Participantes da organização 
 Competência Organizacional 

Competência Profissional 
O Profissional O Líder 

O Pessoal de Suporte O Gerente 

Fonte: Adaptado de Sveiby (1998, p. 64). 

 

Ainda segundo Sveiby (1998, p. 64-75) são características de cada uma dessas 

pessoas: 

 



 

 
 

Profissionais São os especialistas, as autoridades – ou qualquer que seja a denominação que possam 
receber dentro de uma organização especifica. Entre esses corpos de profissionais, a elite 
é formada pelos especialistas – não se pode perdê-los. Encontram soluções para 
problemas e gostam de problemas complexos desde que tenham liberdade para buscar 
soluções. Não gostam de regras que os limitem, nem trabalhos rotineiros. Admiram 
pessoas mais especializadas que eles, e geralmente não se dão bem com “chefes 
tradicionais” voltados para o poder. 

Gerente São pessoas nomeadas por superiores hierárquicos para liderar uma organização com a 
finalidade de alcançar uma meta definida dentro de um determinado referencial e de 
recursos preestabelecidos. Seu papel esta limitado pelos parâmetros definidos por uma 
autoridade superior. 

Pessoal de 
Suporte 

São pessoas cuja função é auxiliar os profissionais e gerentes. Eles não possuem 
qualificações próprias especiais que lhes proporcionem posição privilegiada na organização 
do conhecimento. Um pessoal de suporte motivado e qualificado é essencial para e 
eficiência de uma organização e seus profissionais. 

Líder São pessoas competentes tanto do ponto de vista profissional quanto organizacional e não 
apenas em um ou outro aspecto como os profissionais e os gerentes. 

Quadro 19: Características dos participantes de uma organização 
Fonte: Adaptado de Sveiby (1998, p. 64-75) 

 

Com base nas características descritas acima por Sveiby (1998, p.77-91) que o 

autor faz as seguintes considerações sobre a utilização da competência profissional: 

  A maioria dos chefes de empresas do conhecimento é capaz de identificar 

algumas pessoas chave que eles consideram cruciais para a sobrevivência da empresa – 

pessoas qualificadas e experientes que solucionam os problemas mais complicados 

geram as maiores receitas para a empresa e possuem a mais ampla rede de contatos fora 

da organização; 

 È a competência profissional dessas pessoas chave e a sua capacidade de 

gerar receita que determinam o grau de prosperidade de uma empresa do conhecimento; 

 O recrutamento de novos funcionários é a decisão de investimento mais 

importante da gerência e talvez sua ferramenta estratégica mais importante. O 

recrutamento de novos funcionários em uma empresa do conhecimento pode estar 

relacionado ao investimento de uma empresa do setor industrial em nova máquina. Por 

meio do recrutamento estratégico, a gerência pode modificar o conceito empresarial da 

organização e aumentar ou reduzir sua competência e outros ativos intangíveis; 

 Os gerentes precisam ter uma ideia clara do tipo de pessoa que eles 

desejam recrutar e devem estar preparados para disputa-las com outras empresas. 

Portanto, eles devem ter um plano para tornar suas empresas o mais atraente possível 

para essas pessoas. 

 Muitas pessoas e grande parte dos conhecimentos são desperdiçadas em 

consequência do estresse e do mau gerenciamento a que o profissional esta sujeito. As 



 

 
 

pessoas criativas, que estão constantemente exigindo de si ao limite de sua capacidade, 

podem ser encontradas na maioria dos ramos de atividade. 

 Os líderes com uma perspectiva do conhecimento podem enxergar padrões 

alternativos de carreira para os profissionais, padrões que quase sempre envolvem novas 

experiências, viagens, mudanças de atividades – inclusive mudanças de caminhos 

profissionais. As organizações do conhecimento bem-sucedidas conhecem tão bem seus 

profissionais que podem planejar essa carreira para eles; 

 Carreiras curtas, médias, longas, todas são viáveis, desde que a gerencia 

saiba o que quer e adapte a estratégia da empresa de acordo; 

Considerando toda a intervenção que as organizações precisam fazer para 

encontrar e manter pessoas altamente instruídas, fazendo parte de uma organização de 

conhecimento, percebe-se que o líder detém um papel fundamental nesta busca e 

retenção. 

O líder deve ser o visionário autocritico no alinhamento entre as estratégias e 

objetivos das organizações e a composição do quadro profissional. Composição está de 

profissionais cada vez mais qualificados e conscientes de seu papel e contribuição para a 

organização. Profissionais mais autônomos e auto gerenciáveis que não entram mais no 

jugo do ter um “emprego”, mas de fazer parte de uma história de crescimento e sucesso. 

Davenport (2001, p. 48) coloca que, o trabalhador, ao ser visto como um 

investimento tem diferentes percepções a respeito do “retorno” esperado sobre esse 

investimento, conforme figura abaixo: 

 



 

 
 

Figura 11: Percepção retorno 

 

Fonte: Davenport (2001, p.48). 

 

Assim, dentre tantas outras teorias administrativas acerca do homem, Davenport 

(2001, p.48) coloca que o retorno esperado seja apenas financeiro.  Este retorno vai além 

do “pensamento comum” enraizado no capitalismo e na relação de troca e sobrevivência, 

pois o ser humano passa grande parte de seu tempo no ambiente de trabalho e resumi-lo 

a uma simples quantia monetária paga ao final de sua jornada seria subestima-lo em sua 

capacidade e humanidade, pois como visto anteriormente, a teoria administrativa nos traz 

seres humanos que possuem características e anseios, valores e ideais que são 

praticados também no ambiente de trabalho. 

O conhecimento muitas vezes esta para as pessoas como uma realização pessoal, 

independentemente de ser estimulado externamente, muitas vezes esse estimulo é maior 

internamente, como uma busca por ser mais e melhor, por ser desafiante e por atender 

muitas vezes ideais, ideias, valores e anseios. 

O profissional da organização do conhecimento é um profissional diferenciado, que 

vê no compartilhamento de conhecimento uma forma complementar para a resolução de 

problemas e atingimento das metas e objetivos colocados pelas organizações. Ele não 

teme e não vê seu colega como um concorrente, mas sim como uma pessoa tão capaz 

quanto ele na busca de um objetivo comum. Este profissional sabe seu valor e 

independentemente de onde esteja, a qual organização pertença, sabe que carrega 



 

 
 

consigo uma bagagem valiosa que é seu conhecimento. 



 

 
 

3. METODOLOGIA 

 

Para que um trabalho cientifico tenha seu objetivo alcançado, existe a necessidade 

de aplicar procedimentos metodológicos que fundamentem e deem embasamento à 

escrita. 

Neste capitulo procura-se caracterizar o tipo de pesquisa, bem como apresentar os 

procedimentos metodológicos utilizados. 

 

3.1 Caracterização da Pesquisa 

 

Desde os primórdios, o homem sempre procurou justificar e sistematizar 

racionalmente os eventos que os cercam. Foi por meio da observação, formulação de 

hipóteses e da repetição de eventos e seus resultados que o homem construiu seu 

alicerce e a isso deu-se o nome de ciência. 

Para Galliano (1979, p.19) “o conhecimento cientifico resulta da investigação 

metódica e sistemática da realidade.”. Este conhecimento é também resultante do objetivo 

que a ciência tem, de maneira geral, em “preservar os fenômenos, apresentando 

conhecimentos e processos como especificações de leis e teorias gerais que enunciam 

padrões invariáveis de relações entre coisas”. (Nager, 1979. p. 15). 

Considerando as colocações de Galliano e Nager, um trabalho cientifico resulta de 

uma investigação em que se preserva os dados coletados de forma a analisá-los com o 

objetivo de chegar a conclusões que possam estabelecer uma relação entre a 

fundamentação descrita e a realidade apresentada. 

Para tanto, um trabalho cientifico também deve especificar sua aplicação, objetivos, 

sua abordagem e os procedimentos adotados para o estudo, perfazendo assim sua 

estrutura. 

Por tratar-se de um trabalho cientifico, a presente pesquisa, procurara de maneira 



 

 
 

geral reconhecer o universo ou a população ao qual se refere o estudo. No caso deste 

trabalho, uma empresa do segmento industrial, chamada de empresa Alfa. Em seguida 

procurar-se-á definir a unidade amostral que é mais restritivo, neste caso tipificado pelas 

pessoas lotadas na chamada Sede da empresa Alfa. 

Quanto a sua aplicação, este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa cientifica 

aplicada, pois de maneira geral, “fará uso de conhecimentos que já foram sistematizados, 

com o intuito de solucionar problemas organizacionais ou do ser humano” (Almeida, 2011, 

p. 31). 

Sobre as características de um conhecimento científico, Lakatos e Marconi (2003, 

p. 80) colocam que: 

 

“O conhecimento cientifico é real (factual) porque lida com ocorrências 
ou fatos, isto é, com toda “forma de existência que se manifeste de 
algum modo”. Constitui um conhecimento contingente, pois suas 
proposições ou hipóteses têm sua veracidade ou falsidade conhecida 
através da experiência e não apenas pela razão [...]. É sistemático, já 
que se trata de um saber ordenado logicamente, formando um sistema 
de ideias (teoria) e não conhecimentos dispersos e desconexos. 
Possui característica de verificabilidade, a tal ponto que as afirmações 
(hipóteses) que não podem ser comprovadas não pertencem ao âmbito 
da ciência. Constitui-se em conhecimento falível, em virtude de não ser 
definitivo, absoluto ou final e, por este motivo, é aproximadamente 
exato: novas proposições e o desenvolvimento de técnicas podem 
reformular o acervo de teoria existente”. (Lakatos e Marconi, 2003, p. 
80). 

 

Sobre a conceituação dos tipos de pesquisa quanto ao fim, Vergara (1990, p. 11) 

conceitua uma pesquisa aplicada: 

 

“Estudo sistemático fundamentalmente motivado pela necessidade de 
resolver problemas concretos, mais, ou menos imediatos. Tem, 
portanto, finalidade pratica, ao contrario da pesquisa pura [...], 
motivada pela curiosidade intelectual do pesquisador e situada mais 
no nível da especulação”. (Vergara, 1990, p. 11) 

 

Logo, de acordo com Lakatos e Marconi (2003) e Vergara (1990), sintetizados na 

colocação de Almeida (2011) este trabalho, fundamentado na obra de autores que 

discorreram sobre o mesmo tema ou tema semelhante, coleta dados para correlaciona-los 

à teoria apresentada com a finalidade de apresentar uma conclusão ou um estado de 

conclusão, considerando que posteriormente este mesmo estado pode mudar, visto que 

uma pesquisa cientifica aplicada pode reformular sua teoria. 



 

 
 

Assim será por meio de pesquisas relativas a este mesmo tema e/ou semelhante 

que buscar-se-á identificar como as ferramentas e técnicas relativas a gestão do 

conhecimento estão presentes nos aspectos organizacionais com a intenção de 

evidenciar o estado em que se encontra.  

Este trabalho também tem como objetivo contribuir para área acadêmica com mais 

um tema, porém com abordagem singular, sobre a gestão do conhecimento. 

Em relação, ainda aos objetivos pretendidos, esta pesquisa tem a característica de 

ser exploratória e descritiva, que segundo Gil (1994, p. 4) “trata-se de uma pesquisa 

desenvolvida na área onde existe pouco conhecimento estruturado [...]. Explora-se a 

realidade em busca de maior conhecimento para posteriormente descreve-la.”. 

Beuren e Raupp (2006, p. 80) fazem a seguinte caracterização da pesquisa 

exploratória: 

 

“A caracterização do estudo como pesquisa exploratória normalmente 
ocorre quando há pouco conhecimento sobre a temática a ser 
abordada. Por meio do estudo exploratório, busca-se conhecer com 
maior profundidade o assunto, de modo a torna-lo mais claro ou 
construir questões importantes para a condução da pesquisa. [...] Uma 
característica interessante da pesquisa exploratória consiste no 
aprofundamento de conceitos preliminares sobre determinada 
temática não contemplada de modo satisfatório anteriormente. Assim 
contribui para o esclarecimento de questões superficialmente 
abordadas sobre o assunto. [...] Nesse sentido, explorar um assunto 
significa reunir mais conhecimento e incorporar características 
inéditas, bem como buscar novas dimensões até então não 
conhecidas”. (Beuren e Raupp, 2006, p.80). 

 

Vergara (1990, p.5) discorre sobre a pesquisa descritiva: 

 

“Exposição das características de determinada população ou de 
determinado fenômeno. Pode ampliar-se para o estabelecimento de 
correlações entre fatores ou variáveis ou, ainda, para definição da 
natureza de tais correlações. Não tem, contudo, o compromisso de 
explicar os fenômenos que descreve, embora possa servir de base 
para tal explicação”. (Vergara, 1990, p. 5). 

 

Considerando o prévio embasamento teórico, com a finalidade de aprofundar mais 

o assunto e de encontrar características singulares e únicas, o presente trabalho reforça-

se como uma pesquisa exploratória.  

A necessidade de “descrever o objeto de estudo, as suas características e os 



 

 
 

problemas relacionados, apresentando com máxima exatidão possível os fatos e os 

fenômenos” (Gil 19994, p.4) reforçam a classificação desta pesquisa como descritiva. 

Por trata-se de dados obtidos por meio da aplicação de questionário, com 

perguntas abertas e fechadas, em sua abordagem, esta pesquisa apresenta também a 

característica de ser qualitativa e quantitativa. 

Segundo Beuren e Raupp (2006, p.92) uma pesquisa qualitativa: 

 

“Na pesquisa qualitativa concebem-se análises mais profundas em 
relação ao fenômeno que esta sendo estudado. A abordagem 
qualitativa visa destacar características não observadas pelos meios 
quantitativos [...]”. (Beuren e Raupp, 2006, p.92). 

 

Richardson (1999, p.80) coloca que: 

 

“[...] os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem 
descrever a complexidade de determinado problema, analisar a 
interação entre certas variáveis, compreender e classificar processos 
dinâmicos vividos por grupos sociais”. (Richadson, 1999, p, 80) 

 

O fato de o questionário apresentar perguntas abertas é para justamente fazer uma 

análise mais profunda e correlações de variáveis, entendendo um pouco mais o contexto 

a que foi aplicado, logo, caraterístico de uma pesquisa com abordagem qualitativa. 

As perguntas fechadas do questionário têm por finalidade a mensuração da 

distribuição da população da pesquisa acerca do que foi perguntado, logo a segunda 

característica quanto a sua abordagem é a de ser uma pesquisa quantitativa, que como o 

próprio nome já diz, procura quantificar dados e informações para posterior analise. 

Fachin (1993, p.73) define a quantificação cientifica como aquela que: 

 

“Envolve um sistema lógico que sustenta a atribuição de números e 
que os resultados sejam eficazes. A literatura mostra que em termos 
gerais a quantificação cientifica é uma forma de atribuir números a 
propriedades, objetos, acontecimentos materiais, de modo que 
proporcione informações uteis. [...] Os procedimentos mais usados 
para quantificar a variável são: a contagem e a mensuração”. (Fachin, 
1993; p. 73). 

 

Almeida (2011, p.5) tipifica, quanto à abordagem, uma pesquisa quantitativa como 

um “estudo caracterizado pelo uso de ferramentas estatísticas para o tratamento de 



 

 
 

dados, visando medir as relações existentes entre as variáveis, que por sua vez são 

previamente estabelecidas, à semelhança das hipóteses.”. 

De fato, este trabalho possui uma etapa de aplicação de um questionário, com 

perguntas abertas e fechadas, numa empresa voltada ao segmento industrial, 

denominada nesta pesquisa como empresa Alfa, mais exatamente na chamada Sede da 

empresa Alfa, com a finalidade de se obter dados com o objetivo de mensurar a atual 

situação ou estado da gestão do conhecimento dentro da estrutura organizacional, bem 

como de conhecer as técnicas e tecnologias utilizadas para a gestão do conhecimento. 

Considerando os procedimentos a serem adotados, a pesquisa buscará 

fundamentar que tipos de técnicas e ferramentas tecnológicas a gestão do conhecimento 

disponibiliza como fator estratégico para as organizações que buscam neste diferencial 

tornarem-se mais competitivas. 

Assim considerando o exposto acima, esta pesquisa procederá com um 

levantamento bibliográfico para caracterização das técnicas e ferramentas utilizadas na 

gestão do conhecimento nas organizações.  

Segundo Almeida (2011, p. 33) este tipo de pesquisa, quanto ao seu procedimento 

é caracterizado como: 

 

“[...] este tipo de estudo toma como objeto apenas livros e artigos 
científicos, tendo normalmente a finalidade de buscar relações entre 
conceitos, características e ideias, às vezes unindo dois ou mais 
temas. É parte essencial da maioria dos estudos da Administração, 
uma vez que normalmente se parte de uma abordagem teórica para 
depois verificar o que se observa empiricamente nas organizações 
[...]” (Almeida 2011, p. 33) 

 

Buscar-se-á a partir das publicações existentes, estabelecendo relações de 

conceitos e características, descrever a importância da gestão do conhecimento nas 

organizações, a consciência que estas organizações devem ter sobre se tem e o atual 

estado da gestão do conhecimento em sua estrutura, se as pessoas têm consciência do 

uso de técnicas e das ferramentas que dão suporte para que a gestão do conhecimento 

se concretize e se atualize dentro das organizações. 

 



 

 
 

3.2 Local e População da Pesquisa 

 

Com o intuito de preservar a imagem e manter o anonimato da empresa estudada, 

iremos caracteriza-la como empresa Alfa. 

A empresa Alfa fundada em 1950 trabalha com ações para promover a 

representatividade da indústria, bem como sua competitividade, defendendo ainda os 

interesses da categoria industrial no ambiente técnico produtivo. 

Busca promover um ambiente favorável aos negócios, à qualidade de vida e a 

educação continuada do trabalhador da indústria. 

É composta por sindicatos afiliados a ela e por mais quatro entidades que juntas à 

empresa Alfa compõem um grupo de defesa de interesse ao segmento industrial e ao 

trabalhador. 

Cada entidade, representada pela empresa Alfa, possui um segmento de atuação 

tais como educação, treinamentos e capacitações, qualidade de vida e bem-estar, 

desenvolvimento de novas tecnologias e inovações em geral para a indústria. 

Com sede em Florianópolis, a empresa Alfa atua em todo o Estado de Santa 

Catarina com cerca de dezesseis Vice-presidências em regiões estratégicas espalhadas 

pelos municípios do estado. 

Para o presente trabalho, optou-se por aplicar o instrumento de coleta de dados, 

definido pelo questionário com perguntas abertas e fechadas, na chamada Sede da 

empresa Alfa. 

Contando com 682 colaboradores, distribuídos entre o que aqui chamaremos de 

empresas W (292 colaboradores), X (227colaboradores), Y (120 colaboradores) e Z (43 

colaboradores), a presente pesquisa foi enviada via e-mail para todos os entrevistados 

que estão “alocados” na chamada Sede da empresa Alfa. 

Há que se considerar e ressalvar que considerando sua aplicação na chamada 

Sede da empresa Alfa, este estudo limita-se pela amostra, pois os resultados condizem 

apenas aos entrevistados, podendo ser traçado uma tendência. 



 

 
 

A formulação do instrumento de coleta, tornando-o sucinto para que a pesquisa 

fosse habilmente aplicada, focando o objetivo, pode ser um fator limitante aos argumentos 

apresentados, dando margem apenas às conjecturas. 

Contudo, este trabalho torna-se relevante no sentido de contribuir para a difusão da 

gestão do conhecimento como tema a ser pesquisado considerando sua importância para 

as organizações. Igualmente, a partir deste trabalho, sugerir e recomendar trabalhos 

futuros bem como mais pesquisas sobre este tema, contribuindo para o enriquecimento 

de referenciais teóricos sobre a gestão do conhecimento. 

 

3.3 Etapas da Pesquisa 

 

Para que a estrutura do trabalho fosse feita de maneira organizada com a 

finalidade de cadenciar as informações e assim também criar coesão com o objetivo 

proposto, este trabalho é composto de 5 etapas. 

A figura abaixo representa esta divisão, seguido do resumo das atividades: 

 

Figura 12: Etapas da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

ETAPA 1 – INTRODUÇÃO 

ETAPA 2 – DEFINIÇÕES 

ETAPA 3 – APLICAÇÃO E COLETA DE DADOS 



 

 
 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Etapa 1 – Introdução 

Esta etapa permeia o início da pesquisa, trazendo a introdução, justificativa e as 

bases de sustentação da gestão do conhecimento, bem como sua importância para 

estratégia organizacional.  

Considera-se esta etapa fundamental, pois a partir da pesquisa previamente feita 

constituímos o modelo conceitual que servirá de base para a definição dos parâmetros 

para a coleta de dados, bem como definição do instrumento de coleta. 

A partir da revisão feita na literatura acerca do tema gestão do conhecimento, 

pode-se verificar pesquisas e aplicações semelhantes, que ajudou a definir o instrumento 

de coleta de dados, bem como de construí-lo, buscando sempre fazer a concatenação 

entre o conteúdo do instrumento de coleta com a teoria apresentada. 

 

Etapa 2 – Definições 

A partir da constituição das bases de sustentação da gestão do conhecimento, 

reconheceu-se a necessidade de definir e dividir o estudo em categorias considerando o 

contexto apresentado, onde falamos da importância da gestão, das pessoas e das 

tecnologias. 

Nesta etapa definiu-se que o instrumento de coleta de dados seria composto por 

um questionário, que pode ser visto no apêndice com perguntas abertas e fechadas que 

abordam o tema da gestão do conhecimento em três categorias.  

A categoria “Gestão” buscando identificar a percepção se o conhecimento é 

ETAPA 4 – ANÁLISE 

ETAPA 5 – CONCLUSÕES 



 

 
 

difundido e estimulado dentro da estrutura organizacional; 

Nas bases de sustentação da gestão do conhecimento a gestão possui o papel de 

saber o conhecimento que possui, alinhando-o aos seus objetivos e estratégias. Cabe a 

gestão mediar e propiciar um ambiente favorável a participação e a inovação de modo a 

agregar conhecimento a sua memória. 

A categoria “Tecnologia” cujo objetivo é verificar se há percepção do uso de 

ferramentas tecnológicas e/ou sistemas de informações que dão suporte para que haja 

uma gestão do conhecimento; 

Observa-se que a tecnologia evolui constantemente, sempre disponibilizando 

ferramentas que são verdadeiras facilitadoras no rápido processamento de dados, bem 

como em seu armazenamento e sua difusão. Nas bases de sustentação da gestão do 

conhecimento é por meio da tecnologia que as fronteiras praticamente deixam de existir e 

o conhecimento passa a ser difundido mundialmente. 

A categoria “Pessoas” com a intenção de verificar se o conhecimento é estimulado 

como um autodesenvolvimento para o colaborador de forma individual e de forma 

coletiva, voltados ou não para o desenvolvimento de carreira. 

Quando se fala em pessoas na gestão do conhecimento, elas são um fator 

importante para o enriquecimento do conhecimento, seja ele tácito ou explicito. É nas 

pessoas que o conhecimento se transforma, agrega e se reconstrói, para modificar e 

inovar as relações voltadas para a empresa no sentido de mantê-la no mercado que 

requer uma rapidez e dinamismo adaptativos frente a tantas mudanças. 

Além de inicialmente no questionário constar um breve perfil dos entrevistados para 

que fossem feitas algumas correlações entre as variáveis. 

Nesta etapa, com a constituição do instrumento de coleta de dados, definido por 

um questionário, foi realizado um pré-teste com voluntários, para validação do mesmo. 

Após a aplicação deste pré-teste verificou-se a necessidade de alguns ajustes e 

reformulações que resultou no questionário final apresentado no apêndice. 

 

Etapa 3 – Aplicação e coleta de dados 



 

 
 

Com a definição do instrumento de coleta de dados, um questionário com 

perguntas abertas e fechadas, o mesmo foi aplicado na empresa Alfa, mais precisamente 

na chamada Sede da empresa Alfa, que conta com 682 colaboradores. 

Nesta etapa, qualitativa e quantitativa, a partir das respostas obtidas chegar-se-á a 

uma conclusão de acordo com o objetivo proposto ou ter-se-á uma visão inovadora sobre 

a temática. 

O questionário foi enviado via formulário do google docs, para todos os 

colaboradores lotados na sede da empresa Alfa. Por meio de um link de acesso o 

colaborador permanecia anônimo o que contribuiu para obter o número de respondentes. 

No e-mail, foi criada uma mensagem padrão que identificava o objetivo da pesquisa e 

reforçava o anonimato dos entrevistados. Esta pesquisa ficou disponível para acesso e 

envio de respostas por 18 dias, neste meio tempo houve um reforço de envio da 

mensagem padrão como lembrete. 

Após a aplicação do questionário, onde foram obtidas 226 respostas, cerca de 33% 

da população da pesquisa, foi necessário a tabulação das informações, assim, esta etapa 

conterá a tabulação dos dados obtidos. 

 

Etapa 4 – Análise 

A etapa de análise visa apresentar os dados a partir de sua coleta. Busca-se 

identificar o estado da gestão do conhecimento na organização, bem como as técnicas e 

ferramentas tecnológicas que auxiliam a efetividade desta gestão, a partir dos dados 

obtidos na etapa anterior. 

 

Etapa 5 – Conclusões 

Por fim esta etapa contempla uma análise e reflexão sobre os dados obtidos e suas 

conclusões. 

Reflete sobre a importância da gestão do conhecimento nas organizações e a 

necessidade de saber em que estado ela se encontra dentro de sua estrutura e se esta 



 

 
 

alinhada com os objetivos estratégicos. 

A partir das conclusões extraídas das análises dos dados, nesta etapa poderão ser 

sugeridas temáticas para trabalhos futuros. 



 

 
 

4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Neste capitulo, é abordada a apresentação e análise dos dados obtidos por meio 

do instrumento de coleta de dados, definido pelo questionário conforme apêndice.  

O questionário foi aplicado na sede da empresa Alfa, por meio de envio de 

formulário do google docs, disparado via e-mail para todos os colaboradores, com o link 

para responder e enviar. Este formulário foi configurado de maneira tal a garantir o 

anonimato dos respondentes, bem como o recebimento de apenas uma resposta por 

pessoa, sendo possível apenas sua edição após o envio. O questionário foi enviado para 

todos os colaboradores no dia 05 de abril de 2018, ficando disponível para respostas e 

envio até o dia 20 de abril de 2018. 

De acordo com o levantamento junto ao Departamento Pessoal, a empresa Alfa 

conta com 682 colaboradores “lotados” e distribuídos entre as entidades aqui chamadas 

de W (292 colaboradores), X (227 colaboradores), Y (120 colaboradores) e Z (43 

colaboradores) que constituem a sua Sede. 

Segundo Ribas (2013) de maneira geral, a abordagem quantitativa e qualitativa 

permitiu por meio do instrumento de coleta de dados, o questionário, a obtenção de dados 

preliminares para pesquisa objetivando aprofundar e conhecer o estudo feito 

respectivamente. Após tabulação dos dados quantitativos e transcrição dos dados 

qualitativos, foram feitas as análises alinhando-os ao objetivo geral e os objetivos 

específicos estipulados previamente. 

Foram obtidas 226 respostas, correspondendo a aproximadamente 33% do total da 

amostra, após a coleta dos dados foi feita a mensuração em proporções com a finalidade 

de análise comparativa entre as opções elencadas, optou-se ainda por representa-los 

tanto de forma numérica quanto visual, pois acredita-se que esta ultima seja de melhor 

assimilação. 

 



 

 
 

4.1 Perfil dos respondentes 

 

O Perfil dos respondentes consiste em perguntas que visam dar um caráter 

introdutório ao questionário, definindo perguntas que não necessariamente servem para 

atingir os objetivos propostos, mas para subsidiar a análise qualitativa. 

Do total da amostra coletada, verifica-se que 52,2% dos entrevistados são do sexo 

feminino e 47,8% são do sexo masculino, conforme gráfico abaixo: 

 

Distribuição de Gênero 

 

Gênero Legenda 
Nº de 

Respostas 
Percentual (%) 

Feminino  118 52,2% 

Masculino  108 47,8% 

Total  226 100% 

    

Gráfico 1: Distribuição de Gênero 
Fonte: Dados coletados na pesquisa. 

 

Faz-se também interessante observar a faixa etária dos entrevistados 

considerando que na esfera das análises feitas podemos nos deparar com diferentes 

graus de maturidade dos respondentes. 

Para a gestão do conhecimento esta informação se torna relevante considerando 

que o conhecimento também é composto da “bagagem” e experiência que cada indivíduo 

leva consigo, logo poderíamos inferir que pessoas com mais idade teriam mais a 

contribuir profissionalmente para o conhecimento da organização. 

Pela coleta apresentada abaixo, pode-se observar que a maioria dos entrevistados 

estão na faixa etária entre 31 e 40 anos de idade: 

 

 

 

 

 



 

 
 

Faixa Etária 

 

Faixa Etária Legenda 
Nº de 

Respostas 

Percentual 

(%) 

≤ 20 anos  3 1,4% 

>20 e ≤ 30 

anos 
 43 19,0% 

>30 e ≤ 40  102 45,1% 

> 40  78 34,5% 

Total  226 100% 

Gráfico 2: Faixa etária 
Fonte: Dados coletados na pesquisa. 

 

Semelhante a faixa etária perguntada, o tempo de empresa também nos indica 

uma informação interessante: se estamos coletando dados de um colaborador recém 

chegado, logo super estimulado ao aprendizado e às “novidades” da organização, um 

colaborador intermediário, possivelmente mais criterioso em suas respostas ou um 

colaborador com muito tempo de “casa” e neste caso poderíamos identificar, então, o que 

a gestão de conhecimento fala sobre padrões alternativos de carreiras para os 

profissionais, em que se faz uma rotatividade, para que o profissional esteja sempre 

aprendendo e voltando seu conhecimento para a organização. 

A amostra coletada indica que a maioria dos entrevistados possui até 5 anos de 

empresa. Pode-se inferir então que se trata de um pessoal “novo” que traz consigo um 

estimulo ao aprendizado, neste fator também podemos inferir que a organização tenha 

passado por uma reestruturação.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Tempo de empresa 

 

Tempo de 

Empresa 
Legenda 

Nº de 

Respostas 

Percentual 

(%) 

≤ 5 anos  93 41,2% 

>5 e ≤ 11 anos  65 28,8% 

>11 e ≤16 

anos 
 30 13,3% 

>16 anos  38 16,8% 

Total  226 100% 

Gráfico 3: Tempo de empresa 
Fonte: Dados coletados na pesquisa. 

 

Nas bases de sustentação da gestão do conhecimento, vimos que o conhecimento 

deve ser visto pelo colaborador como um investimento de reciprocidade individual e 

organizacional, logo, a pergunta sobre o grau de escolaridade que ele “carrega” consigo, 

nos dá uma ideia de como esta distribuída esta escolaridade entre os entrevistado, visto 

que o conhecimento aprendido nas cadeiras colegiais é um conhecimento explícito, 

considerando sua sistematização de ensino e suas bases teóricas (livros). 

A partir da quantificação apresentada, verifica-se que a maioria dos entrevistados 

possuem “Especialização”: 

 

Escolaridade 

 

Escolaridade Legenda 
Nº de 

Respostas 

Percentual 

(%) 

Nível Médio  24 10,6% 

Graduação  55 24,3% 

Especialização  117 51,8% 

Mestrado  28 12,4% 

Doutorado  2 0,9% 

Total  226 100% 

Gráfico 4: Escolaridade 
Fonte: Dados coletados na pesquisa. 

 

A análise global do perfil dos respondentes depreende que da amostra apresentada 

a maioria é composta de mulheres, correspondendo a 52,2% dos entrevistados. Por sua 

vez a faixa etária dominante corresponde a colaboradores que possuem entre 30 e 40 



 

 
 

anos (45,1%) e curiosamente temos colaboradores acima dos 40 anos numa relação de 

34,5%, logo fazendo uma composição de 79,6% de colaboradores acima dos 30 anos de 

idade. 

Ao perguntar o tempo de empresa, a amostra nos traz como resultado que a 

maioria, 41,2% possui menos de 5 anos dentro da organização. Percebe-se pela amostra 

apresentada que a tendência é composta de pessoas “novas” o que para a gestão do 

conhecimento corresponde a novas experiências e novas motivações, porém sem o 

gerenciamento de carreira esperado dos líderes que tem como desafio reter o 

conhecimento dentro da organização.  

Inferir o não desempenho dos líderes, nesta análise corresponde apenas ao 

aspecto pessoas, pois como visto anteriormente, outros meios de retenção, como o uso 

da tecnologia podem surtir efeitos semelhantes, não sendo então necessária a gestão de 

pessoas neste aspecto. 

Da amostra apresentada, verifica-se que o grau de escolaridade da maioria é a 

“Especialização”, este “comportamento” revela o que a muito vem se consolidando em 

termos educacionais: temos cada vez mais profissionais especialistas.  

O fato de termos profissionais especializados consolida as bases de sustentação 

da gestão do conhecimento em que temos pessoas mais preparadas, que buscam o 

conhecimento como um investimento pessoal, fazendo-se um diferencial para as 

organizações que buscam diferenciais para tornarem-se mais competitiva. 

Da análise global podemos inferir que a organização é composta em sua maioria 

por pessoas “novas” que possuem um grau de escolaridade elevada e uma provável 

maturidade pessoal se considerarmos a faixa etária. 

 

4.2 Apresentação e análise do questionário 

 

Neste item, após breve análise do perfil dos respondentes, procede-se com a 

análise das categorias “Gestão”, “Tecnologia” e “Pessoas”, contextualizadas no item 

“Etapas da Pesquisa” indicada no item 3.3. 



 

 
 

 

4.2.1 Apresentação e análise da categoria “Gestão” 

 

Na proposição: “A divulgação dos objetivos e estratégias da instituição é 

amplamente difundida para seus colaboradores”, o objetivo foi identificar se ficava claro 

para os colaboradores lotados na sede da empresa Alfa se há uma percepção do que a 

empresa espera e como espera alcançar suas metas. 

As bases de sustentação da Gestão do Conhecimento propõem que os objetivos e 

estratégias, bem como missão, visão e valores devem ser de conhecimento de todos os 

colaboradores que compõem a entidade, pois assim pode-se ter mais autonomia para o 

desenvolvimento das atividades considerando que todos conhecem onde e como devem 

ser seus resultados. 

Na coleta de dados abaixo, obteve-se o percentual de 56,6% de respostas 

positivas, com a opção “Concordo Totalmente”. Analisando criteriosamente os quadrantes 

de respostas, percebe-se que a opção “Concordo Parcialmente” obteve 37,2%, logo os 

quadrantes positivos das respostas compõem sua maioria, concluindo-se que há uma 

divulgação dos objetivos e estratégias da instituição. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

A divulgação dos objetivos e estratégias da instituição é amplamente difundida para 

seus colaboradores. 

 Legenda 
Nº de 

Respostas 

Percentual 

(%) 

 

Discordo 

Totalmente 
 4 1,8% 

Discordo 

Parcialmente 
 10 4,4% 

Concordo 

Parcialmente 
 84 37,2% 

Concordo 

Totalmente 
 128 56,6% 

Total  226 100% 

Gráfico 5: Gestão I 
Fonte: Dados coletados na pesquisa. 

 

Na questão: “Na instituição a comunicação é eficiente em todos os sentidos (de 

cima para baixo, de baixo para cima e entre áreas distintas) ” o objetivo, alinhado às 

bases de sustentação da Gestão do Conhecimento foi identificar se a comunicação entre 

todos os colaboradores da entidade é eficiente, considerando que a comunicação é um 

meio de difusão e compartilhamento do conhecimento. 

Entende-se por eficiente, uma comunicação que possa produzir um efeito real. A 

comunicação, seja ela verbal ou por outros meios, é um veículo importante de 

disseminação tanto de informações quanto de conhecimento, inclusive permeia a 

pergunta apresentada acima, sobre divulgação e objetivos difundidos, visto que esta 

também é uma forma de comunicação. 

Na amostra apresentada, 58,8% dos entrevistados concordam parcialmente com a 

afirmativa e que 19,0% desta mesma amostra discordam parcialmente sobre a colocação. 

A partir dos dados apresentados poderíamos inferir que pode haver um ruído na 

comunicação, ou que os meios pela qual ela se dá estejam com algum problema, ou 

ainda que talvez a estrutura hierárquica não esteja favorecendo a eficiência da 

comunicação. 

 



 

 
 

Na instituição a comunicação é eficiente em todos os sentidos (de cima para 

baixo, de baixo para cima e entre áreas distintas). 

 Legenda 
Nº de 

Respostas 

Percentual 

(%) 

 

Discordo 

Totalmente 
 16 7,1% 

Discordo 

Parcialmente 
 43 19,0% 

Concordo 

Parcialmente 
 133 58,8% 

Concordo 

Totalmente 
 34 15,0% 

Total  226 100% 

Gráfico 6: Gestão II 
Fonte: Dados coletados na pesquisa. 

 

Na proposição: “As práticas organizacionais priorizam princípios como participação, 

flexibilidade e estruturas mais inovadoras, com a finalidade de promover o fluxo de 

conhecimento”, o objetivo foi identificar se a entidade desempenha sua participação como 

organização que estimula sua base estratégica no conhecimento coletivo. 

Da amostra entrevistada, 56,2% responderam que concordam parcialmente com a 

afirmativa apresentada. Verificando a segunda resposta com maior índice percentual, 

verificamos que concordo totalmente representa 20,8% significando que o quadrante 

positivo representa 77,0%, ou seja, um indicativo que a organização possui uma estrutura 

que promove o fluxo do conhecimento. 

 

 

 

 

 



 

 
 

As pratica organizacionais priorizam princípios como participação, 

flexibilidade e estruturas mais inovadoras, com a finalidade de promover o 

fluxo de conhecimento. 

 Legenda 
Nº de 

Respostas 

Percentual 

(%) 

 

Discordo 

Totalmente 
 9 4,0% 

Discordo 

Parcialmente 
 43 19,0% 

Concordo 

Parcialmente 
 127 56,2% 

Concordo 

Totalmente 
 47 20,8% 

Total  226 100% 

Gráfico 7: Gestão III 
Fonte: Dados coletados na pesquisa. 

 

Se na pergunta anterior estabelecemos a estrutura organizacional como promotora 

do fluxo de conhecimento, na questão: “A organização planeja, organiza, desenvolve, 

acompanha e avalia as competências de seus colaboradores, para que haja uma 

eficiência e eficácia das atividades desenvolvidas”, busca-se estabelecer se a 

organização faz vistas ao desempenho e desenvolvimento do colaborador, preocupando-

se no resultado final. 

Na coleta de dados, verifica-se que 48,7% dos respondentes concordam 

parcialmente com a afirmativa e análoga à análise feita acima, o segundo maior 

percentual de respondentes, 26,1% discordam parcialmente do proposto. 

 

 

 

 

 



 

 
 

A organização planeja, organiza, desenvolve, acompanha e avalia as 

competências de seus colaboradores, para que haja uma eficiência e eficácia 

das atividades desenvolvidas. 

 Legenda 
Nº de 

Respostas 

Percentual 

(%) 

 

Discordo 

Totalmente 
 21 9,3% 

Discordo 

Parcialmente 
 59 26,1% 

Concordo 

Parcialmente 
 110 48,7% 

Concordo 

Totalmente 
 36 15,9% 

Total  226 100% 

Gráfico 8: Gestão IV 
Fonte: Dados coletados na pesquisa. 

 

Na proposição: “A instituição estimula o trabalho em grupos entre membros de 

setores diferentes para que haja a troca de experiências e competências”, tem-se ainda 

como objetivo avaliar se parte da organização estímulos e meios para que haja o fluxo de 

conhecimento. 

A Gestão do Conhecimento fundamenta suas bases numa estrutura que permita o 

compartilhamento de informação e conhecimento e para tanto cita que a socialização é 

uma técnica que auxilia nesta difusão. 

Dos entrevistados, 41,6% concordam parcialmente com a afirmativa e 27,4% 

concordam totalmente com o proposto, assim o quadrante positivo permite inferir que a 

instituição estimula o trabalho em grupo entre os colaboradores da empresa. 

 

 

 



 

 
 

A instituição estimula o trabalho em grupos entre membros de setores 

diferentes para que haja a troca de experiências e competências. 

 Legenda 
Nº de 

Respostas 

Percentual 

(%) 

 

Discordo 

Totalmente 
 18 8,0% 

Discordo 

Parcialmente 
 52 23,0% 

Concordo 

Parcialmente 
 94 41,6% 

Concordo 

Totalmente 
 62 27,4% 

Total  226 100% 

Gráfico 9: Gestão V 
Fonte: Dados coletados na pesquisa. 

 

Na última questão para análise da categoria “gestão” foi feita uma pergunta aberta 

para os entrevistados, se estes conseguiam visualizar uma ou mais ações vindas por 

parte da instituição que estimulasse o conhecimento e em caso afirmativo foi solicitado 

que identificassem estas ações. 

Esta pergunta não tinha caráter obrigatório como as afirmativas acima propostas, 

assim do universo pesquisado obtivemos 125 respostas. 

Embora algumas pessoas tenham dito não reconhecer ou identificar ações desse 

tipo, grande parte dos entrevistados citou: Intranet, Murais, Reuniões Integradas, 

Workshops, Treinamentos, Base do Conhecimento, Comunicação Estratégica, Jornal 

Informativo, Nosso Canal, Melhoria de Processo, E-mail, Telefone, Mapeamento das 

Atividades, Programa Mais Vida, Evento Crescer, Aparelhos de Televisão distribuídos nos 

corredores da instituição, Capacitações, Cursos, Palestras, Plataforma Google, Mundo 

entidade X, Reunião de Acompanhamento dos Resultados, Facilitadores para a área de 

aquisições, Planejamento Estratégico, Encontro de Coordenadores das Modalidades, 

Sites Institucionais, Grupos de Leitura da Área, Processo de Elaboração do Orçamento, 

como ações que partem da organização e que são voltadas ao estimulo do conhecimento. 

 



 

 
 

4.1.1.1 Análise global da categoria “Gestão” 

 

Na análise global da categoria “Gestão”, podemos observar que a maioria dos 

entrevistados, representados por 56,6%, concordam que os objetivos e as estratégias da 

organização são divulgadas e difundidas entre seus colaboradores. Logo, considerando 

que nas bases de sustentação da gestão do conhecimento, uma das premissas é 

justamente uma ampla divulgação dos objetivos e estratégias para que se possa alcança-

los num trabalho mais autônomo, podemos inferir que esta técnica aplicada pela empresa 

Alfa está alinhada com as técnicas aplicadas por uma organização voltada ao 

conhecimento. 

Igualmente no que se refere a comunicação, ainda que tenhamos uma restrição, 

58,8% dos entrevistados mantem o quadrante positivo da análise concordando 

parcialmente que a comunicação é eficiente em todos os sentidos e entre áreas distintas.  

Ao fato de a comunicação ainda possuir uma restritiva, seria interessante entender 

um pouco mais sobre essa concordância com restrições. Como citado anteriormente pode 

haver um ruído nesta comunicação, seja no emissor, seja no receptor, o que demandaria 

uma análise mais aprofundada desta premissa. No entanto podemos inferir que a gestão 

está voltada para uma comunicação eficiente entre os indivíduos que a compõem 

reforçando a ideia de uma organização que se volta para o compartilhamento do 

conhecimento. 

O fato de a organização manter praticas que priorizam a participação, possuindo 

uma estrutura flexível e voltada para inovação também reforça uma gestão direcionada ao 

uso e compartilhamento de conhecimento. A representatividade de 77% dos entrevistados 

que concordam com esta premissa indica que a há uma promoção de fluxo de 

conhecimento, ou seja, o conhecimento é estimulado e compartilhado entre os 

colaboradores da organização. 

Se na questão anterior podemos inferir que a organização esta voltada para a 

promoção do fluxo de conhecimento, não podemos inferir, no entanto que isso esteja 

alinhado ao planejamento, à organização, ao desenvolvimento, ao acompanhamento e 

avaliação para que haja uma eficiência e eficácia das atividades desenvolvidas pelos 

colaboradores. 



 

 
 

À premissa citada acima, 48,7% seguidos de 26,1% dos entrevistados concordam 

parcialmente e discordam parcialmente respectivamente do proposto. Podemos inferir, se 

considerarmos que esta é a visão dos colaboradores, que ainda não há uma clareza da 

efetividade da participação da gestão sobre este quesito. 

Se considerarmos que nas bases de sustentação da gestão do conhecimento os 

lideres devem estimular uma participação mais autônoma de seus colaboradores, seria 

interessante aprofundar esta análise para entender o que os colaboradores entendem 

como uma participação efetiva da gestão sobre o desenvolvimento das atividades. 

Ainda assim, se considerarmos os 48,7% dos entrevistados que concordam com 

esta premissa, então podemos dizer que por parte da gestão há uma participação sobre 

as variáveis citadas que culminam numa eficiência e eficácia das atividades 

desenvolvidas. 

As bases de sustentação da gestão do conhecimento pressupõem que o trabalho 

entre pessoas que possuem experiências diferentes é um fator positivo que agrega ainda 

mais ao conhecimento individual e coletivo, e se voltados para o objetivo da organização 

também acrescenta à memória da organização. 

Assim, perguntados se a instituição estimula este trabalho entre colaboradores de 

setores diferentes com o objetivo de haver essa troca de experiências, 41,6% e 27,4% 

dos entrevistados concordam parcialmente e concordam totalmente respectivamente com 

a colocação. 

Da categoria analisada, podemos inferir que a gestão procura estimular o 

conhecimento entre seus colaboradores, mantendo um alinhamento bem divulgado de 

seus objetivos e estratégias. Ainda que a comunicação e a “supervisão” da gestão 

careçam de mais clareza ante a visão que os colaboradores têm sobre essas variáveis, 

podemos verificar a tendência positiva de todas as colocações feitas. 

Assim podemos concluir que por parte da gestão há uma tendência de que a 

organização seja e esteja voltada ao conhecimento, consciente de sua importância para 

desenvolvimento e inovações de suas atividades. 



 

 
 

4.2.2 Apresentação e análise da categoria “Tecnologia” 

 

Na questão: “São utilizadas tecnologias para documentar, registrar, armazenar, 

compartilhar e difundir a informação e o conhecimento”, o objetivo foi verificar a 

percepção dos entrevistados sobre o uso das tecnologias que dão suporte para a Gestão 

do Conhecimento. 

Nas bases de sustentação da Gestão do Conhecimento, as tecnologias de suporte 

são imprescindíveis para o processamento de grande volume de dados e/ou 

armazenamento de informações que se transformam em conhecimento de e para a 

organização. 

Da amostra pesquisada, 60,2% dos entrevistados concorda totalmente que estas 

tecnologias existem, seguidamente, 34,5% concordam parcialmente com a afirmativa. 

Logo, podemos inferir que a tecnologia esta presente no armazenamento e difusão do 

conhecimento. 

 

São utilizadas tecnologias para documentar, registrar, armazenar, 

compartilhar e difundir a informação e o conhecimento. 

 Legenda 
Nº de 

Respostas 

Percentual 

(%) 

 

Discordo 

Totalmente 
 3 1,3% 

Discordo 

Parcialmente 
 9 4% 

Concordo 

Parcialmente 
 78 34,5% 

Concordo 

Totalmente 
 136 60,2% 

Total  226 100% 

Gráfico 10: Tecnologia I 
Fonte: Dados coletados na pesquisa. 

 



 

 
 

A proposição: “Há grande disciplina eficiência e incentivo ao registro e 

documentação das rotinas operacionais, para que haja o compartilhamento do 

conhecimento”, fundamenta-se nas bases de sustentação da Gestão do Conhecimento ao 

sujeito emissor de informações para o repositório de informações, logo de conhecimento. 

Da amostra coletada, 54,4% concordam parcialmente com a afirmativa, seguidos 

de 27,4% dos respondentes que concordam totalmente com o proposto, perfazendo 

assim 81,8% do quadrante positivo que de alguma forma concordam com o colocado, 

logo podemos inferir que existe, ainda que com restrições o registro das rotinas da 

organização, contribuindo para uma memoria organizacional. 

 

Há uma grande disciplina, eficiência e incentivo ao registro e documentação 

das rotinas operacionais, para que haja o compartilhamento do 

conhecimento. 

 Legenda 
Nº de 

Respostas 

Percentual 

(%) 

 

Discordo 

Totalmente 
 2 0,9% 

Discordo 

Parcialmente 
 39 17,3% 

Concordo 

Parcialmente 
 123 54,4% 

Concordo 

Totalmente 
 62 27,4% 

Total  226 100% 

Gráfico 11: Tecnologia II 
Fonte: Dados coletados na pesquisa. 

 

Assim como na pergunta anterior fizemos analogia ao emissor de informação para 

o repositório, na questão: “Todos os colaboradores possuem amplo acesso a registros, 

normas, procedimento, instruções de trabalho e documentos afins, que auxiliam tanto nas 

atividades diárias, quanto para a solução de determinado problema”, estamos tratando do 

receptor que consome posteriormente informações disponibilizadas no repositório. Ao 

consumir estas informações, o receptor adquire informações e conhecimento que 



 

 
 

agregados à sua expertise incrementa o processo tanto de execuções diárias quanto de 

problemas, elevando assim a expertise da empresa como um todo. 

Do total de entrevistados, 50, 4% concordam totalmente com o proposto. O 

quadrante positivo é complementado pelo percentual de 41,2% que concordam com a 

afirmativa ainda que parcialmente. O quadrante positivo de concordância fica então em 

91,6%, logo podemos inferir que há disponibilidade efetiva de registros que auxiliam os 

colaboradores. 

Com base no positivismo da pergunta anterior em que há uma disciplina do registro 

das rotinas operacionais, o fluxo apresentado, “emissor x repositório x receptor”, nas 

bases de sustentação da Gestão do Conhecimento consolida-se como uma técnica 

aplicada. 

 

Todos os colaboradores possuem amplo acesso a registros, normas, 

procedimentos, instruções de trabalho e documentos afins, que auxiliam 

tanto nas atividades diárias, quanto para a solução de determinado problema. 

 Legenda 
Nº de 

Respostas 

Percentual 

(%) 

 

Discordo 

Totalmente 
 2 0,9% 

Discordo 

Parcialmente 
 17 7,5% 

Concordo 

Parcialmente 
 93 41,2% 

Concordo 

Totalmente 
 114 50,4% 

Total  226 100% 

Gráfico 12: Tecnologia III 
Fonte: Dados coletados na pesquisa. 

 

Na proposição: “A instituição possui um banco de dados de competências utilizados 

como fonte de informação para difusão e apropriação do conhecimento”, tenta estabelecer 

se há percepção de possuir ferramentas tecnológicas para conhecer o que se sabe, ou 

seja, se a partir do que se sabe há a disseminação e apropriação do conhecimento. 



 

 
 

Na amostra pesquisada, 41,2% concordam parcialmente com a afirmativa 

enquanto que 31,9% concordam totalmente com o proposto, perfazendo assim um 

quadrante positivo de 73,1%. 

 

A instituição possui um banco de dados de competências utilizados como 

fonte de informação para difusão e apropriação do conhecimento. 

 Legenda 
Nº de 

Respostas 

Percentual 

(%) 

 

Discordo 

Totalmente 
 14 6,2% 

Discordo 

Parcialmente 
 47 20,8% 

Concordo 

Parcialmente 
 93 41,2% 

Concordo 

Totalmente 
 72 31,9% 

Total  226 100% 

Gráfico 13: Tecnologia IV 
Fonte: Dados coletados na pesquisa. 

 

Semelhante à questão acima, a colocação: “A instituição pode, por meio de suas 

ferramentas tecnológicas, identificar em seus colaboradores, habilidades e 

competências”, compreende duas situações. A primeira de saber se há a percepção de 

que a tecnologia como suporte a gestão do conhecimento disponibiliza meios para 

armazenar as habilidades e competências de seus colaboradores, seja por meio de 

registros de atividades complementares e ou curriculares, seja por meio de registros 

informais destas mesmas competências, e a segunda de inferir que a partir da existência 

desse registro a organização pode acompanhar o desenvolvimento voltado a gestão 

estratégica e ao conhecimento de seus colaboradores. 

Na amostra coletada, esta percepção é positiva, porém com restrições. Concordo 

parcialmente corresponde a 41,6% do total coletado. Por sua vez discordo parcialmente 

corresponde a 27,9% da amostra, logo podemos inferir que a percepção de que a 

tecnologia permite identificar habilidades e competências nos colaboradores existe, porém 



 

 
 

com tendências restritivas. 

 

A instituição pode, através de suas ferramentas tecnológicas, identificar em 

seus colaboradores, habilidades e competências. 

 Legenda 
Nº de 

Respostas 

Percentual 

(%) 

 

Discordo 

Totalmente 
 29 12,8% 

Discordo 

Parcialmente 
 63 27,9% 

Concordo 

Parcialmente 
 94 41,6% 

Concordo 

Totalmente 
 40 17,7% 

Total  226 100% 

Gráfico 14: Tecnologia V 
Fonte: Dados coletados na pesquisa. 

 

Na última questão para análise da categoria “tecnologia” foi feita uma pergunta 

aberta para os entrevistados, se estes conseguiam identificar uma ou mais ferramentas ou 

sistemas de informações que dariam suporte a Gestão do Conhecimento, e em caso 

afirmativo, que identificassem estas ferramentas. 

Semelhante a pergunta aberta da categoria “gestão” esta pergunta não era 

obrigatória sendo recebidas 112 respostas. 

Nas respostas obtidas, novamente alguns dos entrevistados não identificaram 

tecnologia ou sistemas de informações que auxiliassem na Gestão do Conhecimento, 

porém novamente tivemos e agora em proporções maiores a Base do Conhecimento 

citada como ferramenta para esse tipo de suporte, bem como “Nosso Canal”, Intranet, 

Project, Treinamentos On-Line, SGN, BI e Power BI, SAD, Google Drive, Planer 

(aplicativo da Microsoft), ERP (Benner Corporativo e Benner RH), CRM, MyPlace, 0800 

net, GEDEO, Rede Corporativa, Banco de Talentos, Observatório da Industria, Channel, 

CSC. 



 

 
 

 

4.1.1.2 Análise global da categoria “Tecnologia” 

 

Na análise global da categoria “Tecnologia”, percebe-se que a maioria das 

respostas apresentadas ficaram num quadrante positivo de concordância por parte dos 

entrevistados. 

60,2% concordam totalmente que a tecnologia é utilizada para documentar, 

registrar e armazenar bem como para difundir a informação e o conhecimento. 

Considerando que o pilar “gestão, tecnologias e pessoas” formam a base de 

sustentação da gestão do conhecimento e que a tecnologia permite o rápido 

processamento de dados que geram informação e agregam ao conhecimento existe ainda 

mais conhecimento, podemos inferir que a empresa Alfa disponibiliza tecnologia como 

forma de ser uma organização de e para o conhecimento. 

Igualmente, quando de disponibiliza tecnologia, deve haver uma disciplina para o 

registro de informações que permitam agregar à memória da organização, criando um 

ciclo crescente e evolutivo de conhecimento. 

Quando perguntados se este registro acontece, se há uma disciplina e eficiência 

para alimentar esta base construtiva, 54,4% seguidos de 27,4% dos entrevistados 

responderam que concordam parcialmente e concordam totalmente respectivamente com 

esta rotina.  

A partir desta rotina de registro, considerando a existência de agentes emissores 

de informação, deve ser observado se há o consumo destas informações para a solução 

de problemas, ou seja, se existem os agentes receptores. A coleta de dados nos indica 

uma forte concordância com a colocação, 50,4% dos entrevistados percebe o consumo 

de informações que auxiliam na solução de problemas. 

Assim podemos considerar que a empresa Alfa utiliza uma técnica da gestão de 

conhecimento no que diz respeito ao compartilhamento de informações que geram ou 

agregam conhecimento a organização. 



 

 
 

Ainda sobre a disponibilidade da tecnologia para a apropriação de conhecimento, 

41,2% dos entrevistados concordam que a entidade possui uma banco de dados onde 

registra a competência de seus colaboradores, mas que ainda não consegue visualizar 

claramente estas habilidade e competências nas ferramentas tecnológicas disponíveis. 

41,6% dos entrevistados, concordam parcialmente que a instituição consiga fazer estas 

identificações. 

 



 

 
 

4.2.3 Apresentação e análise da categoria “Pessoas” 

 

Na proposição: “A instituição possui uma política de incentivo a educação e 

aprendizagem continuada com vistas à atualização e autodesenvolvimento dos 

colaboradores de maneira uniforme em todas as áreas da instituição”, o objetivo foi 

verificar na percepção do colaborador se a organização incentiva o desenvolvimento 

educacional. 

Nas bases de sustentação da Gestão do Conhecimento, o desenvolvimento, a 

educação e aprendizagem continuada deve ser uma relação de reciprocidade entre o 

colaborador e a organização. O colaborador também deve entender que parte da iniciativa 

deve vir da parte dele ainda que a organização possua uma política de desenvolvimento. 

Dos entrevistados, 47,8% concordam parcialmente com a afirmativa enquanto que 

39,4% concordam totalmente com o proposto, perfazendo assim um quadrante positivo de 

87,2%, logo podemos inferir que a organização estimula o desenvolvimento pessoal. 

 

A instituição possui uma política de incentivo a educação e aprendizagem 

continuada, com vistas à atualização e autodesenvolvimento dos 

colaboradores de maneira uniforme em todas as áreas da instituição. 

 Legenda 
Nº de 

Respostas 

Percentual 

(%) 

 

Discordo 

Totalmente 
 4 1,8% 

Discordo 

Parcialmente 
 25 11,1% 

Concordo 

Parcialmente 
 108 47,8% 

Concordo 

Totalmente 
 89 39,4% 

Total  226 100% 

Gráfico 15: Pessoas I 
Fonte: Dados coletados na pesquisa. 



 

 
 

 

Na questão: “A instituição promove o desenvolvimento de carreira de seus 

colaboradores com base em suas habilidades, comportamentos e competências”, o 

objetivo é verificar se as pessoas percebem se seu grau de desenvolvimento educacional 

influencia em sua carreira profissional. 

Da amostra coletada, 46,9% concordam parcialmente com a afirmativa enquanto 

24,8% discordam parcialmente com o proposto. Verifica-se que ainda que haja 

concordância restritiva ao proposto, a tendência aponta algumas restrições a afirmativa 

proposta. Podemos inferir que a percepção por parte dos colaboradores de que o 

desenvolvimento de carreira é baseado em habilidades, comportamento e competências 

ainda não é uma mensagem recebida claramente. 

 

A instituição promove o desenvolvimento de carreira de seus colaboradores 

com base em suas habilidades, comportamentos e competências. 

 Legenda 
Nº de 

Respostas 

Percentual 

(%) 

 

Discordo 

Totalmente 
 18 8,0% 

Discordo 

Parcialmente 
 56 24,8% 

Concordo 

Parcialmente 
 106 46,9% 

Concordo 

Totalmente 
 46 20,4% 

Total  226 100% 

Gráfico 16: Pessoas II 
Fonte: Dados coletados na pesquisa. 

 

Na proposição: “Na instituição, as pessoas são autenticas e deixam evidente aquilo 

que conhecem e também o que não conhecem”, o objetivo foi verificar se há uma 

honestidade intelectual para que o conhecimento possa fluir de forma agregadora e sem 

restrições pressupostas, ou seja, supor que alguém conhece algo que não conhece e 

negligenciar ainda que não intencionalmente desenvolvimentos necessários. 



 

 
 

Da amostra pesquisada, 52,2% concordam parcialmente e 27,9% discordam 

parcialmente do proposto, ou seja, a percepção do colaborador em relação ao seu colega 

de trabalho e ao que ele sabe ainda não é relação clara. Obviamente esta também não é 

uma afirmativa em que podemos inferir algo, pois é a percepção de alguém sobre outra 

pessoa e esta imbuído todo um arcabouço psicológico e empírico do observador. 

 

Na instituição, as pessoas são autenticas e deixam evidente aquilo que 

conhecem e também o que não conhecem. 

 Legenda 
Nº de 

Respostas 

Percentual 

(%) 

 

Discordo 

Totalmente 
 16 7,1% 

Discordo 

Parcialmente 
 63 27,9% 

Concordo 

Parcialmente 
 118 52,2% 

Concordo 

Totalmente 
 29 12,8% 

Total  226 100% 

Gráfico 17: Pessoas III 
Fonte: Dados coletados na pesquisa. 

 

Na questão: “As pessoas estão preocupadas com toda a organização e não 

apenas com sua área de trabalho, ou seja, buscam otimização conjunta”, o objetivo foi 

identificar se todos os colaboradores trabalham no sentido de atingir o objetivo 

previamente determinado. 

A partir das estratégias definidas pela organização, as bases de sustentação da 

Gestão do Conhecimento caracterizam que o trabalho em grupo é um fator determinante 

para uma organização voltada ao conhecimento pois a partir dele há a troca de 

experiências e assim a busca conjunta dos objetivos para permanência e evolução no 

mercado. 

Na coleta de dados, 45,6% dos entrevistados concordam parcialmente com 

afirmativa enquanto 35,8% discordam parcialmente. Neste cenário podemos inferir que 



 

 
 

ainda não há uma coesão do trabalho conjunto, pelo menos não ainda perceptível aos 

respondentes.  

 

As pessoas estão preocupadas com toda a organização e não apenas com 

sua área de trabalho, ou seja, buscam otimização conjunta. 

 Legenda 
Nº de 

Respostas 

Percentual 

(%) 

 

Discordo 

Totalmente 
 19 8,4% 

Discordo 

Parcialmente 
 81 35,8% 

Concordo 

Parcialmente 
 103 45,6% 

Concordo 

Totalmente 
 23 10,2% 

Total  226 100% 

Gráfico 18: Pessoas IV 
Fonte: Dados coletados na pesquisa. 

 

Na proposição: “Estimula-se o aprendizado pela ampliação dos contatos e 

interações com outras pessoas, seja no âmbito interno ou externo a instituição”, o objetivo 

foi verificar se as pessoas buscam em seus colegas e até mesmo fora da organização 

forma de aumentar sua rede de contatos, assim também de conhecimento. 

Nas bases de sustentação da Gestão do Conhecimento, as pessoas são um dos 

fatores que propulsionam a organização do conhecimento, assim quanto mais pessoas 

interligadas, maiores as chances de agregar valor ao trabalho. 

Na amostra pesquisada, 53,1% e 22,6% dos respondentes, concordam 

parcialmente e concordam totalmente respectivamente com a afirmativa proposta. O 

quadrante positivo das respostas obtidas indica há uma tendência a interligação de 

pessoas com a finalidade de aprendizado. 

 



 

 
 

Estimula-se o aprendizado pela ampliação dos contatos e interações com 

outras pessoas, seja no âmbito interno ou externo a instituição. 

 Legenda 
Nº de 

Respostas 

Percentual 

(%) 

 

Discordo 

Totalmente 
 9 4,0% 

Discordo 

Parcialmente 
 46 20,4% 

Concordo 

Parcialmente 
 120 53,1% 

Concordo 

Totalmente 
 51 22,6% 

Total  226 100% 

Gráfico 19: Pessoas V 
Fonte: Dados coletados na pesquisa. 

 

Na última questão para análise da categoria “pessoas” foi feita uma pergunta 

aberta para os entrevistados, se estes conseguiam identificar uma ou mais ações voltadas 

para pessoas que contribuem para aumentar o conhecimento individual e coletivo, e em 

caso afirmativo, que identificassem estas ações. 

Foram obtidas 94 respostas das quais algumas foram negativas, ou seja, não 

conseguiam verificar ações de promoção ao aumento do conhecimento individual e 

coletivo e outras pessoas citaram cursos, programas de custeamento de graduação, pós-

graduação, enfim incentivo a educação, treinamentos, cursos EAD, programa de 

reconhecimento, programa de desenvolvimento de lideres, programa de idiomas, 

programa de incentivo ao desenvolvimento profissional e etc. 

 

4.1.1.3 Análise global da categoria “Pessoas” 

 

Na análise global da categoria “Pessoas”, verifica-se que há uma politica de 

incentivo a educação e aprendizagem continuada cujo objetivo é promover a atualização 

e autodesenvolvimento dos colaboradores, com 87,2% dos entrevistados concordando de 



 

 
 

alguma forma com esta colocação. 

O incentivo a educação e aprendizagem elevam o grau de conhecimento individual 

e por consequência coletivo da instituição, manter um ambiente favorável a este 

desenvolvimento vai de acordo com as premissas de uma organização voltada ao 

conhecimento. 

Reconhecer seus colaboradores com base em suas habilidades, comportamentos 

e competências também é um estimulo para obter-se profissionais mais qualificados, no 

entanto, ainda que haja uma concordância restritiva (46,9%), verifica-se uma tendência 

discordante (24,8%) por parte dos entrevistados quando questionados se a instituição 

promove este desenvolvimento de carreira com base nas variáveis citadas. 

Assim como não há uma percepção bem definida sobre o desenvolvimento de 

carreira baseado em habilidades, comportamentos e competências, também não há uma 

percepção bem definida entre os próprios colaboradores sobre a evidenciação do que se 

conhece e do que não se conhece. 

52,2% dos entrevistados, seguidos de 27,9% concordam parcialmente e discordam 

parcialmente quando perguntados se as pessoas deixam evidente aquilo que conhecem e 

também o que não conhecem. Podemos inferir que há um ruído na forma como as 

pessoas demonstram conhecimento, o que interfere diretamente no fluxo deste para 

todos. Parece ainda haver uma reserva ou pelo menos há a percepção desta reserva 

quando o colaborador “olha” para seu colega de trabalho. 

Igualmente quando perguntados se as pessoas estão preocupadas com a 

organização como um todo e se buscam otimização conjunta, entramos no quesito 

restritivo onde 45,6% dos entrevistados concordam parcialmente com a colocação 

seguidos de 35,8% que discordam parcialmente do proposto. 

Ressalva-se aqui que as proposições em que a análise demanda um julgamento 

mais pessoal, quando se “olha” a instituição voltados para si, quando se percebe seu 

colega de trabalho individualmente e no contexto de grupo buscando um objetivo comum 

há que se considerar o universo da pessoa que faz esta análise. As pessoas carregam 

consigo crenças e valores que são moldados ao longo de sua vida, assim poderíamos 

supor que o que é para alguém não o é para o outro. 



 

 
 

Tais proposições, considerando as respostas obtidas, demandam um 

aprofundamento para melhor entendimento dos motivos que as levaram a responder 

como responderam. 

Podemos inferir, no entanto, que as relações pessoais ainda carecem de estimulo, 

conversação e transparência. 

Por fim, quando questionados se a instituição estimula o aprendizado pela 

ampliação de contatos e interações com outras pessoas seja no âmbito interno quanto no 

âmbito externo, 53,1% concordam parcialmente e 22,6% concordam totalmente com o 

proposto. 

Logo, o que podemos depreender da análise global da categoria “Pessoas” é que a 

instituição estimula o conhecimento entre seus colaboradores, porém precisa aprimorar as 

relações interpessoais entre os mesmos, estimulando a confiança. 

 



 

 
 

5. CONCLUSÕES 

 

Neste capitulo são apresentadas as conclusões a respeito do trabalho realizado, 

bem como algumas sugestões que poderão auxiliar em trabalhos futuros referentes a este 

assunto ou similares. 

 

5.1 Quanto ao objetivo 

 

Em relação ao objetivo geral, verifica-se que a empresa Alfa é uma empresa 

voltada a defesa dos interesses da indústria, e tem por objetivo promover a inovação e o 

desenvolvimento de tecnologias que subsidiem este objetivo, tem ainda a preocupação 

com o desenvolvimento continuo de seus colaboradores, tanto nas relações educacionais 

quanto em sua qualidade de vida. 

Por possuir esta característica, a empresa Alfa por si só está inserida num 

segmento voltado a estratégia e ao desenvolvimento, logo diferenciada por aplicar e valer-

se de conhecimento para que seus objetivos sejam alcançados. 

Quanto ao objetivo geral proposto, sobre analisar como a gestão do conhecimento 

esta inserida no contexto empresarial da empresa Alfa, verifica-se que existem técnicas 

referentes ao tema sendo aplicadas na estrutura organizacional. 

Proporcionar estruturas inovadoras, dispor de tecnologias para o armazenamento 

de dados e sua conversão em informação, logo de conhecimento e estimular o trabalho 

entre membros de equipes diferentes e entre pessoas externas a instituição, são 

características de uma organização voltada para o conhecimento. 

Da categoria “Gestão” analisada, observa-se que a instituição promove meios para 

que haja um fluxo de informação e de conhecimento, divulga bem seus objetivos e 

estratégias para alcança-los bem como estimula o compartilhamento de experiências e 

trabalhos entre departamentos, facilitando assim a difusão de conhecimento tácito e 

conhecimento explícito. 



 

 
 

Da categoria “Tecnologia” verifica-se que estão disponíveis inúmeros meios para 

que haja o registro, bem como o acesso a dados e informações, logo de conhecimento 

para que os colaboradores possam encontrar suporte e soluções de problemas diários. 

Ainda na categoria “Tecnologia” observa-se que efetivamente há um sistema 

evolutivo e construtivo quando do armazenamento de informações, contribuindo para que 

haja uma memória organizacional, concluindo-se que há uma preocupação de que o 

conhecimento seja mantido dentro da organização. 

Na categoria “Pessoas” verifica-se que há uma boa interação entre as pessoas, 

porém ainda observa-se um pouco de ressalva em relação a avaliação da percepção 

sobre o outro. Trabalhar melhor a transparência e a confiança seria interessante para que 

as relações pudessem fluir mais livremente, sem o medo de compartilhamento do que se 

sabe.  

Ainda assim, referente a categoria “Pessoas”, verifica-se o estimulo ao aprendizado 

constante e continuo estando esta diretriz ligada diretamente as bases de sustentação da 

gestão do conhecimento. 

De maneira geral, podemos concluir que a empresa Alfa gere seus conhecimentos, 

direcionando-os aos interesses estratégicos do segmento industrial. Esta gestão não 

reflete apenas no desenvolvimento de produtos e serviços para o segmento, reflete 

também na busca por melhores condições de vida para o trabalhador.  

Pode-se dizer que a empresa Alfa é referência no que faz e o faz sempre alinhando 

o conhecimento com as oportunidades de mercado.  

Assim, após os resultados coletados na pesquisa e as características dos dados 

apresentados condizentes com as bases de sustentação da gestão do conhecimento, 

pode-se concluir que a mesma se faz presente na estrutura organizacional da empresa 

Alfa. 

 

5.2 Quanto aos objetivos específicos 

 



 

 
 

Em relação os objetivos específicos sobre conhecer as tecnologias e ferramentas 

utilizadas na Gestão do Conhecimento, observa-se que a empresa Alfa dispõe de 

inúmeras ferramentas tecnológicas para gerir seu conhecimento, bem como compartilhá-

lo. Redes de computadores, intranet, reuniões, e-mails, televisores e jornais informativos 

são apenas alguns dos tantos exemplos citados pelos entrevistados. 

Verifica-se que há uma disciplina no sentido de manter os registros para consulta, 

logo para soluções de problemas o que culmina num aprimoramento do compartilhamento 

de soluções e ideias. 

Essa disciplina nos registros mantém uma fonte de informações que é consumida 

pelos colaboradores conforme resultados apresentados. 

A tecnologia disponibiliza ainda o registro de habilidades e competências de seus 

colaboradores, gerando informações sobre saber o que se sabe, ou seja, a empresa 

dispõe de meios para buscar em sua estrutura o conhecimento que lhe é demandado ou 

ter consciência de que precisa desenvolvê-lo ou compra-lo.  

Sobre a verificação do atual “estado” da Gestão do Conhecimento dentro da 

estrutura da empresa Alfa, verifica-se que esta gestão está presente em suas atividades 

considerando as características e definição das bases de sustentação da gestão do 

conhecimento estruturada no capítulo 2 do presente trabalho. 

Ao citar o papel da gestão, bem como da tecnologia e das pessoas, constituiu-se 

as bases que sustentam a gestão do conhecimento dentro de uma estrutura 

organizacional. 

À gestão, atribuiu-se o papel de ser a mediadora deste fluxo de conhecimento 

promovendo, dentre outras variáveis, estruturas inovadoras e processos que facilitassem 

o fluxo do conhecimento. Igualmente, a gestão cabe a responsabilidade de ter 

consciência do que sabe e tomar decisões sobre desenvolvimento ou compra de 

conhecimento, bem como de alinhá-lo aos seus objetivos e estratégias, mantendo uma 

comunicação que produza resultados em todas as hierarquias da empresa. 

À tecnologia atribui-se a importância de processar dados com rapidez, 

transformando-os em informações para que agregados a conhecimentos tácitos e 

explícitos criassem um crescente para soluções de problemas e memória organizacional. 



 

 
 

Assim o processo se torna evolutivo e não vai embora quando o colaborador deixa a 

organização. 

Às pessoas, verificou-se sua importância quando ela ingressa dentro da 

organização e quando ela já faz parte da mesma a algum tempo. O entendimento de que 

a “bagagem” que cada um carrega consigo é tão importante quanto a continuidade de seu 

desenvolvimento intelectual e pessoal, este entendimento estende-se ao fato de que não 

deve partir apenas da organização este crescente evolutivo, mas deve ser visto pela 

própria pessoa como um investimento que a torna mais atrativa ao mercado. 

Viu-se a importância do líder e da gestão quando se fala em desenvolvimento de 

pessoas e tantas poderiam ser as variáveis que as motivam, mas que para uma 

organização voltada ao conhecimento a pessoa é vista como uma parceira que 

compartilha o sucesso através do que sabe e agrega a organização. 

Ao definir as diretrizes e parâmetros para o diagnóstico do estado da Gestão do 

Conhecimento, especificados pela fundamentação e pelo instrumento de coleta de dados, 

aplicado por meio de um questionário, pode-se inferir a partir dos dados coletados, que a 

empresa Alfa caminha consciente destas três perspectivas abordadas neste trabalho 

(Gestão, Tecnologias e Pessoas), e que desenvolve seus ativos de conhecimento 

gerindo-os de forma a atingir seus objetivos propostos. 

Logo podemos concluir que a Gestão do Conhecimento se faz presente dentro da 

estrutura da empresa Alfa. 

 

5.3 Sugestões para trabalhos futuros 

 

Em relação a trabalhos futuros, considerando a importância da Gestão do 

Conhecimento como fator diferencial para as empresas, sugere-se o desenvolvimento de 

pesquisas com o intuito de evidenciar as técnicas, as ferramentas, o uso e a consolidação 

da Gestão do Conhecimento alinhados às estratégias empresariais. 

Este mesmo trabalho pode ser alvo de novo estudo, se observadas as 

considerações dispostas e encontras na coleta de dados, aprimorando-o para 



 

 
 

entendimento mais aprofundado acerca da gestão do conhecimento dentro de uma 

empresa do segmento industrial. 
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