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RESUMO
SILVEIRA, Rosana Rosa. Diretrizes para mitigar as barreiras à
implementação da gestão do conhecimento em organizações. 2011.
219f. Tese (Tese de Doutorado) − Programa de Pós-Graduação em
Engenharia e Gestão do Conhecimento, Universidade Federal de Santa
Catarina, Florianópolis, Brasil, 2011.
Esta tese teve como objetivo geral traçar diretrizes para mitigar as
barreiras que dificultam a implementação da Gestão do Conhecimento
em organizações. Visando atingir tal desígnio, inicialmente, foram
averiguados na literatura temas relacionados à Gestão do Conhecimento
e às suas barreiras. Para tanto, a fim de proporcionar uma consistência
teórica-empírica na investigação, efetuou-se uma revisão sistemática
para elucidar um número considerável de possíveis barreiras que possam
estar originando obstáculos à Gestão do Conhecimento, mais
especificamente ao compartilhamento do conhecimento. O intuito foi
oferecer um ponto de partida mais compreensivo acerca do assunto. Em
seguida, realizou-se uma pesquisa acadêmica e aplicada na empresa
Itaipu Binacional, objeto de estudo. O método de investigação que
caracterizou a pesquisa foi o estudo de caso e se optou por um estudo
exploratório e descritivo. A amostra, não probabilística e intencional,
constitui-se de cinco gerentes que ocupam o nível tático da empresa e
estão administrando de modo estratégico o assunto na Instituição.
Importante frisar que os dados foram obtidos junto a fontes primárias e
secundárias, por intermédio da aplicação de um questionário com
perguntas fechadas, contendo afirmativas aos sujeitos selecionados, bem
como entrevistas estruturadas. A fonte secundária consubstanciou-se de
dados e informações conseguidas mediante artigos e documentos da
Itaipu Binacional. A análise dos dados foi efetuada de maneira
descritivo-interpretativa, cujos procedimentos metodológicos adotados
foram qualitativos e quantitativos. Para o tratamento dos dados
coletados utilizou-se da análise de conteúdo e análise documental.
Basicamente, os resultados do presente estudo revelaram que na
empresa existem algumas barreiras à Gestão do Conhecimento, tais
como: barreira quanto a estrutura organizacional, barreiras relacionadas
às iniciativas de Gestão do Conhecimento, entre outras. Com base nos
resultados da pesquisa, pode-se dizer que cada ambiente organizacional
tem suas barreiras peculiares à Gestão do Conhecimento.
Palavras-chave: Gestão do Conhecimento. Barreiras à Gestão do
Conhecimento. Diretrizes.

ABSTRACT
SILVEIRA, Rosana Rosa. Guidelines to mitigate barriers to
implementation of knowledge management in companies. 2011.
219f. Thesis (Doctorate Thesis) − Engineering and Knowledge
Management Post-Graduation Program, Federal University of Santa
Catarina, Florianópolis, Brazil, 2011.
The objective of this thesis was to set guidelines to mitigate the barriers
that hinder the implementation of Knowledge Management in
companies. First, subjects on this matter were searched in the literature.
To provide a theoretical-empirical consistency a review was conducted
to elucidate a quite large number of probable barriers to knowledge
management, mostly in knowledge sharing. A more comprehensive
starting point was sought for the subject. Then an academic applied and
field survey was performed in the company Itaipu Binacional, the object
of the study. The investigation used the exploratory and descriptive case
study method. The sample, non-probabilistic and intentional, consists of
five managers at tactic level of the company, administering the subject
strategically in the institution. Data were obtained from primary and
secondary sources through questionnaires with closed questions,
containing affirmations to the selected subjects, and structured
interviews. The secondary source consisted of data and articles from
documents of the Itaipu Binacional. The analysis of the data was
descriptive-interpretative, with predomination of qualitative methods.
Data collected were treated using the content and documental analysis.
Basically, these studies revealed that there are certain barriers to
knowledge management in the company, such as the organizational
structure, barriers related to initiatives of knowledge management,
among others. Based on the results of the survey, one can say that every
organizational environment has its peculiar barriers to knowledge
management.
Key-words: Knowledge
management. Guidelines

management.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TRABALHO

Sob a égide da nova economia mundial caracterizada pelo grau
intenso de instabilidade, competitividade, incertezas e ameaças,
inúmeras transformações têm sido percebidas, sobretudo, no mundo da
gestão. Pode-se dizer, que se está diante de um panorama de rara
complexidade, cujos fenômenos econômicos, sociais, políticos, culturais
de alcance global, são considerados responsáveis pela reestruturação do
ambiente de negócios. Mas, afinal de contas, o que mudou nesse novo
cenário emergente? Uma das respostas para tal questionamento pode
estar associada à equação informação-conhecimento-sabedoria
(COLAUTO; BEUREN, 2003; TERRA, 2005).
É uma sociedade que se focaliza no trabalho e no conhecimento.
Como conhecer e como agir na Sociedade do Conhecimento?1 Em face
desse questionamento, a comunidade internacional2, mais
especificamente a Organização das Nações Unidas para a Educação,
Ciência e Cultura (United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization – UNESCO), tem orientado suas ações para três iniciativas
visando dar sustentação à criação de uma sociedade do conhecimento
para todos. Primeiramente, a realização de uma análise das formas de
conhecimento existentes para aprimorar o seu compartilhamento; em
seguida a promoção de uma abordagem mais participativa para o acesso
ao conhecimento; e, por último, a obtenção de uma efetiva integração de
políticas relativas a ele (UNESCO, 2005).
Diante deste cenário, o futuro está na dependência das
organizações e dos indivíduos que detêm o conhecimento. Dessa forma,
conforme advogam Desouza e Evaristo (2003), a competição não mais
se reduz à demarcação da fronteira entre os países. Hoje, a ótica é outra,
se dá também mediante a gestão competente do conhecimento.
Aprimorar tal competência é, em especial, vital para as organizações
que aspiram a acelerar o ritmo de seu desenvolvimento e desempenho.
1
O conceito de Sociedade do Conhecimento vem sendo cunhado nos últimos tempos
nos diferentes cenários e por diferentes autores. Ver: SQUIRRA, S. Sociedade do
conhecimento. In: MELO, J. M. Marques de; SATHLER, L. Direitos à comunicação
na sociedade da informação. São Paulo: Umesp, 2005.
2
Abrange a ideia de governos, organizações governamentais e não governamentais,
bem como o setor privado.
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Sabe-se que, diversos tipos de organização tanto públicas quanto
privadas dedicam-se a refletir sobre como gerir o conhecimento. Um dos
objetivos do gerenciamento do conhecimento é colocá-lo em
funcionamento a serviço do cliente. Somente quando as organizações
reconhecerem o valor de seu capital intelectual, elas poderão usá-lo
como uma chave de orientação nos negócios.
Frente ao exposto, as rápidas mudanças e a crescente competição
estão levando as empresas a utilizarem-se das capacidades intelectuais,
posto que a qualidade e o valor pelo qual determinado produto ou
serviço é estimável em maior ou menor grau dependem, mormente dos
fatores intangíveis baseados no conhecimento como know-how.
Nas últimas décadas, por que o súbito interesse pelo
conhecimento? Baumgarten, Teixeira e Lima (2007) clarificam que o
ímpeto de conhecer refere-se ao estímulo para descobrir e elucidar
obscuridades. Isso leva a refletir que o ato de conhecer pode revelar
pequenos instantâneos da vida ou grandes painéis das sociedades.
Toffler (1980), Quinn (1992) e Drucker (1998), autores
proeminentes, desenvolveram um grande interesse pelo assunto –
conhecimento. São muitas contribuições acadêmicas que estão sendo
trazidas para área organizacional. De acordo com esse contexto,
inúmeras investigações, análises e perspectivas estão sendo prescritas
por pesquisadores e cientistas de diversas áreas do conhecimento para
estudar e interpretar a realidade organizacional. A respeito disso,
historicamente, compreendê-la tem sido a preocupação constante de
vários estudiosos, entre os clássicos, podem-se citar Perrow (1976),
Burns e Stalker (1961), Emery e Trist (1965), Hall (2004). O que todos
esses estudos clássicos e os que os seguem na contemporaneidade tem
em comum é mostrar a expressão de um tempo e de um espaço, embora
concedam privilégio a tal ou qual categoria (VERGARA; VIEIRA,
2005).
Nessa mesma concepção, segundo Drucker (1993), as
organizações de negócios serão consideradas como resultado da
evolução, do seu deslocamento gradual e progressivo em determinada
direção de tal maneira que se transformarão em criadoras de
conhecimentos de muitas formas. Nesse sentido, a noção sobre a Gestão
do Conhecimento tem permeado a literatura, principalmente quando se
trata de estudos gerenciais.
Em relação às vantagens competitivas, ainda que
reconhecidamente o conhecimento ocupe lugar de destaque nas
organizações, o cenário empresarial se depara com barreiras da Gestão
do Conhecimento. Deste ponto de vista, McLaughlin, Paton e Macbeth
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(2008), alegam que os dirigentes precisam saber como as barreiras agem
sobre os diferentes estágios ao longo dos processos centrais da
organização. É preciso levar em consideração o impacto causado por
elas na “artéria” dos processos de trabalho da organização. A sua
identificação requer gerenciamento (BARSON et al., 2000). Assim,
entende-se que a forma de impacto gerada pelas barreiras no decorrer do
processo necessita ser compreendida, e se possível resolvida
(McLAUGHLIN; PATON; MACBETH, 2008). A partir dos eixos de
preocupações explicitados, é possível se deduzir que as barreiras irão
afetar a empresa em diferentes graus, de forma que ocorra a perda de
conhecimento na sua transferência.
Um exemplo de barreiras é quando as pessoas têm dificuldades
de aceitar ou absorver novos conhecimentos. De acordo com este
enunciado, segundo Krogh, Ichijo e Nonaka (2001, p. 31) pelo menos
duas barreiras individuais podem ocorrer nesse caso: “baixa capacidade
de acomodação e ameaça à auto-imagem são capazes de semear o
tumulto em meio às boas intenções gerenciais”.
Pensando nessas questões, pode-se dizer que há barreiras que
devem ser consideradas e tratadas logo no início de uma implementação
da Gestão do Conhecimento. Em outras palavras, é de suma importância
identificar as principais barreiras que configuram a Gestão do
Conhecimento.
Após essas considerações preliminares, exibe-se a pergunta que
norteará a presente pesquisa: Como mitigar as barreiras que dificultam a
implementação da Gestão do Conhecimento?

1.2 OBJETIVOS DO TRABALHO

1.2.1 Objetivo geral

Traçar diretrizes para mitigar as barreiras que dificultam a
implementação da Gestão do Conhecimento em organizações.
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1.2.2 Objetivos específicos

Identificar na literatura, do ponto de vista teórico, as
barreiras à Gestão do Conhecimento;
Realizar um estudo de caso em uma empresa que tenha
um programa de Gestão do Conhecimento com a
finalidade de identificar, na prática, as barreiras à sua
implementação;
Confrontar as barreiras encontradas na literatura com
àquelas identificadas no estudo de caso, visando à
formalização de diretrizes que mitiguem as barreiras que
dificultam a Gestão do Conhecimento nas organizações.

1.3 JUSTIFICATIVA E IMPORTÂNCIA DO TRABALHO

De acordo com as exigências do contexto do mercado, pode-se
dizer que o conhecimento é considerado fundamental para a
sobrevivência das organizações.
É importante frisar que diversos autores, entre eles Sveiby
(1998), Nonaka e Takeuchi (1997), Probst, Raub e Romhardt (2002),
têm contribuído significativamente para elevar a discussão em torno da
Gestão do Conhecimento e despertar o interesse pelo seu campo de
atuação. Para O’Dell e Grayson (1998), a Gestão do Conhecimento
representa uma estratégia consciente de obter o conhecimento das
pessoas certas no momento adequado e fazer com que haja
compartilhamento do conhecimento existente no ambiente corporativo.
Desta forma, cada vez mais, a Gestão do Conhecimento
transforma-se em uma estratégia valiosa para as companhias. Em
virtude disso, deve-se priorizar a criação e a implementação de
processos que organizem e sistematizem a capacidade da empresa de
capturar, criar, analisar, compartilhar e fornecer a informação exata de
modo rápido e preciso.
De acordo com o exposto, pode-se dizer que o tema constitui um
fenômeno relevante no mundo dos negócios, haja vista, possibilitar o
desenvolvimento dos saberes e competências coletivas; o intuito é
ampliar o capital intelectual. Por meio da Gestão do Conhecimento, os
gestores têm a oportunidade de desenvolver um processo sistemático e
articulado com o conhecimento.
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Porém, no entendimento de Eiriz, Simões e Gonçalves (2007, p.
154) “neste processo existem naturalmente obstáculos que dificultam as
atividades envolvidas na Gestão do Conhecimento”. Neste sentido, fazse necessário diagnosticar as barreiras que possam estar impedindo o
sucesso de muitas iniciativas de GC.
O propósito é apontar um conjunto de diretrizes que sirvam de
parâmetro para as empresas poderem competir. Pretende-se contribuir
com a literatura, apesar da pluralidade de perspectivas que circunscreve
o tema.
Esta pesquisa apresenta como contribuição científica um estudo
empírico e teórico, com o propósito de desvendar a aparência de alguns
fatos, pela razão de não terem sido estudados ainda. Sua contribuição
reside na aquisição de conhecimento para benefício da academia.
A pesquisa como ferramenta para adquirir conhecimento pode
resolver problemas específicos e avaliar teorias existentes. Há, interesse
em descobrir resposta para um problema exclusivo, tentando elucidar as
barreiras da Gestão do Conhecimento.
Sua relevância é caracterizada pela necessidade de realizar
estudos concernentes ao assunto.
É inegável o quanto se tem publicado a respeito da Gestão do
Conhecimento. Mesmo assim, constata-se que há escassez de pesquisa
acerca das diretrizes para mitigar as barreiras que dificultam a
implementação da Gestão do Conhecimento. Embora inúmeras
propostas estejam disponíveis na literatura, sejam em periódicos, livros,
dissertações e teses, pode-se enfatizar que existem muitos aspectos que
ainda não foram estudados quanto ao assunto aqui abordado.
Cabe mencionar que essas diretrizes são decorrentes das
dimensões apresentadas por uma miríade de autores, como também de
informações que indicavam obstáculos à Gestão do Conhecimento na
empresa em estudo.
Portanto, trata-se de um estudo inédito pela sua proposta.
Conforme pesquisas realizadas em bibliografia publicada e, até mesmo
na Web, não se constatou nenhuma proposta dessa natureza.

1.4 PERTINÊNCIA AO EGC

Considera-se que este trabalho é pertinente ao Programa de PósGraduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento, visto que detém
relação interdisciplinar com todas as áreas: Mídia e Conhecimento,
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Inteligência Aplicada, Gestão Ambiental, Empreendedorismo e Gestão
de Negócios. Enfim, todas as áreas citadas constituíam um corpo
comunicante de conhecimentos.
Sabe-se que o Programa de Pós-Graduação em Engenharia e
Gestão do Conhecimento – EGC, da Universidade Federal de Santa
Catarina – UFSC, tem como intuito pesquisar novas abordagens e
modelos, enfim, métodos e técnicas. Além disso, também propõe
diretrizes nas suas diversas áreas visando beneficiar a coletividade.
Outro ponto que merece destaque é quanto a sua formação de docentes e
profissionais atuantes no ensino, na pesquisa e na extensão. O propósito
é disseminar o conhecimento científico nos diferentes setores da
sociedade.
O propósito do estudo é viabilizar a divulgação para as demais
instituições de nível superior, entre outros. Essa missão foi alcançada
pela pesquisa mediante um conjunto de teorias. Para tanto, foram
utilizados instrumentos de mensuração, análise e técnicas de
investigação. A Gestão do Conhecimento, uma das áreas de
concentração do curso, por sua natureza interdisciplinar, oportuniza o
desenvolvimento de uma pesquisa desse gênero.

1.5 ESTRUTURA DA TESE

A presente tese está estruturada em cinco capítulos, os quais
procuram orientar o leitor na localização do tema que lhe interessa.
No primeiro capítulo, caracterizado pela Introdução, apresentamse o tema, o problema de pesquisa, os objetivos - geral e específicos - a
justificativa e a pertinência do tema ao EGC e a estrutura da tese.
No segundo capítulo, a Fundamentação Teórica embasará toda a
pesquisa, mediante a revisão sistemática e de literatura em que se
procura contextualizá-la, resgatando os autores renomados que
contribuíram nessa trajetória. No primeiro tópico do capítulo, fez-se
uma revisão sistemática com a finalidade de identificar na base de dados
na ISI Web of Science (WoS) resultados gerais sobre as barreiras da
Gestão do Conhecimento. Em seguida exibem-se conceitos, por
exemplo: dado, informação e conhecimento. Além disso, comenta-se a
respeito do conhecimento como objeto versus conhecimento como
processo. Modelos e práticas da Gestão do Conhecimento também
serviram para tecer comentários envolvendo o assunto. Uma
preocupação foi estabelecer uma relação entre o nível tático com a
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Gestão do Conhecimento. A literatura internacional forneceu base para
estimular o debate em torno das possíveis barreiras à Gestão do
Conhecimento. Por último, um resumo e as considerações finais são
tecidos nessa parte final do capítulo.
No terceiro capítulo, são expostos os Procedimentos
Metodológicos da pesquisa, sua caracterização, coleta e análise dos
dados, participantes da pesquisa e categorias de análise da pesquisa que
norteiam a investigação.
No quarto capítulo, são apresentados e discutidos os Resultados
da Pesquisa, a caracterização da empresa em foco, os resultados dos
conteúdos das entrevistas e os resultados dos conteúdos dos
questionários.
Finalmente, no quinto capítulo, são apresentadas as conclusões da
pesquisa e recomendações.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 REVISÃO SISTEMÁTICA

Para realização da revisão de literatura foi realizada uma revisão
sistemática, que consiste fundamentalmente em três etapas: coleta de
dados, análise de dados e síntese dos dados (CROSSAN; APAYDIN,
2009).

2.1.1 Coleta de dados

A coleta de dados foi desenvolvida em duas partes, isto é a partir
da identificação da base de dados e realização das buscas.
a) Identificação da base de dados
Utilizou-se a ISI Web of Science (WoS). Essa base de dados foi
escolhida devido ao seu reconhecimento acadêmico de ser considerada
uma das mais abrangentes bases de periódicos que abrangem diversas
áreas do conhecimento científico; e à sua característica de contagem de
citações, que permite uma triagem de um grande conjunto de artigos
com base nesta medida objetiva de influência (CROSSAN; APAYDIN,
2009; VANTI, 2002). Em linhas gerais, representa um conjunto de
periódicos que compõem uma literatura importante internacionalmente.
As buscas foram feitas dentro do período disponível na base de dados,
até a data final da sua realização: 1945-2010 (novembro).
b) Realização das buscas
Teve início com a identificação do tema geral e das palavraschave, isto é:
Tema geral = barriers to knowledge management /
barriers in knowledge management / knowledge
management barriers (KMBs)
Palavras-chave: “Barrier” e seus derivados (TS =
Barrier*) AND “knowledge management”
O resultado dessa primeira busca gerou 193 publicações. Em
seguida foi utilizado o corte de seleção:
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Tipos de documento: “article” or “proceedings paper” or
“review”.
O resultado depois do corte de seleção foi de 190 publicações. A
partir dos dados coletados deu-se início a outras etapas da pesquisa.

2.1.2 Análise dos dados

A seguir são apresentados no Quadro 1, alguns resultados gerais
que consubstanciaram a pesquisa:
Resultados

Freqüência

Publicações

190

Autores

440

Periódicos

138

Referências Citadas

5.244

Quadro 1 − Resultados gerais sobre a frequência do vocábulo barreiras
na ISI Web of Science (WoS)
Fonte: Elaborado pelo autor.

Com base na ISI Web of Science (WoS) foi possível estabelecer
resultados e a frequência que o tema Barreiras aparece nas publicações,
periódicos e referências citadas. O número de autores que abordam
sobre a temática também é exibido no referido quadro.
Já, o Gráfico 1 exibe o número de publicações por ano a respeito
do assunto, ou seja, o ano que se publicou mais foi em 2008. Ao se
analisar de um extremo para outro, no ano de 1997 praticamente não se
discutia sobre as barreiras no contexto organizacional, entre outras
áreas; em 2009 já se nota um certo declínio pertinente ao assunto.
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Gráfico 1 − Número de publicações por ano
Fonte: Elaborado pelo autor.

Essa informação é pertinente para a pesquisa em foco, em virtude
de revelar um quadro evolutivo sobre o número de publicações por ano
acerca do assunto. Por meio da figura torna-se possível fazer uma
análise da questão em si, ao longo do tempo.
A seguir se apresenta no Quadro 2 a indicação da quantidade dos
Tipos de Publicações Identificadas na ISI Web of Science (WoS), isto é:
desde papers, artigos e revisões.
Tipo de publicação
Proceedings Paper

Quantidade
104

Article

81

Review

5

Quadro 2 − Tipos de publicações identificadas na ISI Web of Science
(WoS)
Fonte: Elaborado pelo autor.

Importante observar que trabalhos relevantes (de acordo com o
número de citações na Web of Science) têm sido publicados acerca das
barreiras. Dois exemplos podem ser mencionados: um deles refere-se ao
De Long D. W. e Fahey L. (2000), intitulado “Diagnosing cultural
barriers to knowledge management” e outro corresponde ao autor Dyer
JH, Hatch NW (2006) – “Relation-specific capabilities and barriers to
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knowledge transfers: Creating advantage through network
relationships” Enfim, os trabalhos citados a seguir visam fornecer
subsídio aos debates que ora se travam no âmbito das Universidades,
Centros de Pesquisa e assim por diante.
Pellegrini Filho (2000) considera que a atividade científica é
constituída por três processos básicos, quais sejam: produção referente à
pesquisa, sua circulação e incorporação do conhecimento.
Com relação à produção referente à pesquisa normalmente se
realiza um levantamento da produção do conhecimento acerca da
temática. Este processo pode se dar através de bases de dados, entre
outros. A circulação da pesquisa está atrelada a divulgação científica
(periódicos especializados, livros, entre outros). A incorporação do
conhecimento se dá mediante a sua incorporação ao cotidiano; o
propósito é consolidar novas idéias.
De acordo com esse contexto, no Quadro 3 é apresentada a
produtividade científica dos periódicos que apresentam artigos mais
publicados na área.
Autores

Título do trabalho

Referência

Citações

Carlile

A pragmatic view of
knowledge and
boundaries: Boundary
objects in new product
development
The state of the notion:
Knowledge
management in
practice
Imitation of complex
strategies

ORGANIZATI
ON SCIENCE
v. 13 Issue: 4
Pages: 442-455

224

CALIFORNIA
MANAGEMEN
T REVIEW v.
40 Issue: 3
MANAGEMEN
T SCIENCE v.
46 Issue: 6
Pages: 824844
ACADEMY OF
MANAGEMEN
T EXECUTIVE
v.14 Issue: 4
Pages: 113-127

174

Ruggles

Rivkin

De Long e
Fahey L.

Diagnosing cultural
barriers to knowledge
management

160

137

39

Autores

Título do trabalho

Referência

Citações

Cabrera e,
Cabrera

Knowledge-sharing
dilemmas

85

Huang e
Chang

Perspectives of
Environmental
Informatics and
Systems Analysis

Dyer e Hatch

Relation-specific
capabilities and
barriers to knowledge
transfers: Creating
advantage through
network relationships
Enterprise knowledge
management

ORGANIZATI
ON STUDIES
v. 23 Issue: 5
Pages: 687-710
JOURNAL OF
ENVIRONME
NTAL
INFORMATIC
S v. 1 Issue: 1
Pages: 1-6
STRATEGIC
MANAGEMEN
T JOURNAL v.
27 Issue: 8
Pages: 701-719

O'Leary

Toit

BecerraPosada, et al.

Establishing a
knowledge
management
programme for
competitive advantage
in an enterprise

64

55

COMPUTER
v.31 Issue: 3
Pages: 54-+

51

INTERNATIO
NAL
JOURNAL OF
INFORMATIO
N
MANAGEMEN
T v. 21 Issue: 2
Pages: 151-165
LANCET v. 364
Issue: 9438
Pages: 997-1003

50

Informed choices for
40
attaining the
Millennium
Development Goals:
towards an
international
cooperative agenda for
health-systems research
Quadro 3 − Trabalhos mais relevantes a partir do número de citações
Fonte: Elaborado pelo autor.

No campo das publicações acadêmicas, é comum pesquisar-se em
periódicos para investigar e compreender conceitos, novas pesquisas,
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entre outros propósitos. Alguns deles são altamente especializados –
este é o caso do Journal of knowledge Management. Geralmente
apresenta discussões técnicas e estudos de casos.
Periódicos
Journal of knowledge Management
Proceedings of the 9th European Conference on
knowledge Management
International Journal of Technology Management

Quantidade de
Artigos
12
6
5

Proceedings of the 10th European Conference on
knowledge Management , vols 1 and 2
Decision Support Systems

5

Proceedings of the 8th European Conference on
knowledge Management, vol 1 and 2
Industrial Management & Data Systems

4

Innovation and knowledge Management in Business
Globalization: theory & practice
International Journal of Information Management

4

3
3
3

Practical Aspects of knowledge Management,
3
Proceedings
Quadro 4 − Periódicos com mais artigos publicados na área
Fonte: Elaborado pelo autor.

De acordo com o Quadro 4, nota-se que uma maior quantidade de
artigos foram publicados no Journal of knowledge management. Esse
periódico é uma publicação que se dedica normalmente às pesquisas
acadêmicas referentes às práticas de Gestão do Conhecimento nas
organizações.
Importante frisar que para cada um dos periódicos analisados no
Quadro 4, foram calculadas as freqüências de artigos publicados
segundo o propósito da pesquisa, ou seja, periódicos com mais artigos
publicados na área.
A seguir se exibe o Quadro 5 que comprova a frequência de
artigos por país. USA (Estados Unidos) é o país que apresenta uma
maior quantidade de artigos. Este indicador é importante, pois sinaliza
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que grande parte dos pesquisadores que estudam este assunto está nos
Estados Unidos.
País
Quantidade de Artigos
USA
41
UK
30
Peoples R China
12
Germany
11
Austrália
10
Canadá
10
South África
7
Malaysia
6
Taiwan
6
Áustria
5
Finland
5
Índia
5
Netherlands
5
Unknown
3
Quadro 5 − Frequência de artigos por país
Fonte: Elaborado pelo autor.

No que tange as palavras-chave mais frequentemente utilizadas
obteve-se o seguinte resultado: em primeiro lugar aparece knowledge e
em segundo “management”. A expressão barriers foi empregada 26
vezes durante o período compreendido entre 1997 e 2010 (novembro).
Palavras
knowledge

Frequência
140

management

78

barriers

26

sharing

26

systems

16

based

14

organizational

14
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Palavras
learning

Frequência
12

case

10

information

10

Quadro 6 − Dez palavras-chave mais frequentemente utilizadas
Fonte: Elaborado pelo autor.

Da lista de especialistas com “Referências mais Citadas pelas
Publicações Identificadas na Pesquisa” foi Nonaka (1º e 2º lugares) lidera o ranking das publicações científicas neste tópico; um outro
investigador mencionado foi Alavi (3º lugar). Davenport ocupa o 4º
lugar. A seguir são apresentadas estas informações no Quadro 7.
Referências mais citadas
NONAKA I., 1995, KNOWLEDGE CREATING C
NONAKA I., 1994, ORGAN SCI, v. 5, p. 14
ALAVI M., 2001, MIS QUART, v. 25, p. 107
DAVENPORT T. H., 1998, WORKING
KNOWLEDGE OR
KOGUT B., 1992, ORGAN SCI, v. 3, p. 383
SZULANSKI G., 1996, STRATEGIC MANAGE J, v.
17, p. 27
GRANT R. M., 1996, STRATEGIC MANAGE J, v.
17, p. 109
HANSEN; NOHRIA; TIERNEY., 1999, HARVARD
BUS REV, v. 77, p. 106
NAHAPIET J., 1998, ACAD MANAGE REV, v. 23,
p. 242
POLANYI M., 1966, TACIT DIMENSION
DELONG D. W., 2000, ACAD MANAGE EXEC, v.
14, p. 113
COHEN W. M., 1990, ADMIN SCI QUART, v. 35, p.
128
DAVENPORT T. H., 1998, WORKING
KNOWLEDGE

Freq.
49
24
21
19

%
25.8
12.8
11.1
10.0

15
15

7.9
7.9

12

6.3

12

6.3

12

6.3

12
11

6.3
5.8

10

5.3

10

5.3

43

Referências mais citadas
Freq.
%
DAVENPORT T. H., 1998, SLOAN MANAGE REV,
9
4.7
v. 39, p. 43
NELSON R., 1982, EVOLUTIONARY THEORY
9
4.7
SPENGER JR, 1996, STRATEGIC MANAGE J, v. 17,
p. 4-5
Quadro 7 − Referências mais citadas pelas publicações identificadas
Fonte: Elaborado pelo autor.

A coleta de dados concernentes as “Referências mais Citadas
pelas Publicações Identificadas na Pesquisa” foi de extrema relevância
na execução da contagem das mencionadas referências.

2.1.3 Síntese dos dados

A revisão sistemática corresponde a um recurso importante, visto
que possibilita verificar e estudar a prática baseada em evidências.
Consiste em formalizar uma síntese dos resultados de pesquisas
relacionados com um problema específico (SAMPAIO; MANCINI,
2007). Nesse caso “Barreiras” e “Barreiras à Gestão do Conhecimento”.
Percebeu-se que a ISI Web of Science (WoS) foi de grande
utilidade para pesquisar os periódicos e artigos de circulação
internacional. Quanto à análise de dados foi possível se conhecer sobre
os resultados gerais sobre a freqüência do vocábulo barreiras na ISI Web
of Science (WOS); o número de publicações por ano; os tipos de
publicações identificadas na ISI Web of Science (WOS); os trabalhos
mais relevantes a partir do número de citações; os periódicos com mais
artigos publicados na área; a frequência de artigos por país; as palavraschave mais frequentemente utilizadas e por fim, as referências mais
citadas pelas publicações identificadas na pesquisa.

2.2 GESTÃO DO CONHECIMENTO NAS ORGANIZAÇÕES

Um dos maiores desafios organizacionais que a literatura tem
propalado na contemporaneidade refere-se a sua capacidade de gerar
vantagens competitivas duradouras e recrudescentes. Isto obrigará as
empresas a estarem atualizadas e especializadas para os ambientes
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complexos, dinâmicos e incertos. Devem buscar incessantemente por
alternativas de diferenciação e de sobrevivência (DEMO, 2008;
SANTOS; AMATO NETO, 2008).
A partir disso, passa-se a observar a relevância da introdução do
conhecimento no cenário empresarial. É importante ressaltar que ele tem
fomentado a geração de novos conceitos, novas estratégias, tecnologias
e produtos, como também promovido “novas formas de negociar,
comprar, produzir e vender” (SABBAG, 2007, p. 7). São conhecimentos
tácitos advindos dos colaboradores. Acredita-se que eles começam a
exercer uma condição sine qua non no êxito dos negócios. Em
consonância, Demo (2008, p. 49) explica que “tanto as pessoas quanto
as organizações precisam ser bem-sucedidas e, além disso, uma não
pode alcançar o sucesso às expensas da outra”. O conhecimento, a
capacidade, o comprometimento e a lealdade dos trabalhadores são
vitais em tempos de mudanças.
As mudanças na sociedade estão obrigando as organizações a
criarem uma vantagem competitiva sustentável e de difícil imitação. Por
exemplo, conforme Silva (2004), tal vantagem pode ser obtida através
dos recursos não-tangíveis da empresa, como: marcas, patentes,
conhecimento, aprendizado de alto desempenho, portfólio de
competências e valores tratados com reverência pela sociedade. Quinn,
Baruch e Zien (1997), já mencionaram que os recursos físicos são
facilmente imitáveis pelos concorrentes.
Nessa nova sociedade de grandes transformações, trabalhar com
o conhecimento de maneira coesa e integrada aos processos de negócios
da empresa pode proporcionar o desenvolvimento de competências
essenciais e reestruturação das organizações. Em síntese, elas têm
buscado estabelecer-se sobre uma base mais sólida, tendo como
vantagem competitiva uma gestão pautada na eficiência do
conhecimento; no saber agir mais rápido, responsável e consistente do
que seus concorrentes (FLEURY; FLEURY, 2001; TAKEUCHI;
NONAKA, 2008). São instituições consideradas geradoras do
conhecimento cujo propósito exclusivo é a inovação contínua.
Segundo o entendimento de Fleury e Oliveira Junior (2001), o
conhecimento da empresa advém das interações ocorridas na transação
dos negócios mediante um processo de aprendizagem; este pode ser
compreendido como informação relacionada à experiência, intuição e
valores.
A partir desse argumento, cabe lembrar que a Gestão do
Conhecimento pode oferecer uma estrutura para as organizações no
sentido de fortalecê-las em se tratando de sua capacidade de gerar
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respostas válidas aos desafios ambientais e à solução de novos
problemas (SANTOS; AMATO NETO, 2008).
Compreendida a atualidade do tema, a priori é salutar apresentar
os conceitos sobre dado, informação e conhecimento, haja vista que tais
definições podem gerar confusão. Além disso, é possível referendar
suposições acerca do assunto. Para Nonaka, Toyama e Nagata (2001),
muitos dos gerentes ocidentais confundem dados com conhecimento, os
quais detêm uma visão estreita da forma como poderão tirar proveito do
seu conteúdo.

2.2.1 Dado, informação e conhecimento

Para se compreender a Gestão do Conhecimento, e
particularmente a teoria da criação do conhecimento, é preciso analisar
as discussões em torno das diferentes concepções entre dados,
informação e conhecimento. Todavia, não existe na literatura
propriamente um consenso quanto à diferenciação ou definição dos
termos ou conceitos. Diante desse quadro, é claro o viés de cada autor,
ora concedem privilégio a um aspecto, ora outro (SABBAG, 2007;
SILVA, 2004).
Na maioria das organizações, frequentemente os tomadores de
decisão trabalham com grande quantidade de dados, informações e
conhecimentos. Embora seja comum encontrar na literatura corrente a
distinção entre dado, informação e conhecimento, alguns autores, como
por exemplo, Stewart (1998), prefere não se posicionar perante tais
conceitos.
Com base nessa premissa, o autor assinala que a concepção de
que o dado e o conhecimento possam ser divididos dentro de uma
hierarquia é falsa. Esse fato ocorre porque, o que é considerado
conhecimento para um indivíduo pode não ser para outro; tudo depende
do contexto no qual é empregado o termo.
Na interpretação de Davis e Botkin (1996), Gomes (2001), os
dados são um meio de expressar algum tipo de objeto ou assunto. De
modo objetivo, apresentam pouca relevância. Beal (2008, p. 12) postula
que os “dados podem ser entendidos como registros ou fatos, em sua
forma primária, não necessariamente físicos”. Por exemplo, uma
imagem armazenada na memória também representa um dado.
Face a essas ponderações, Fialho et al. (2006) definem que o
dado pode ser oral, gráfico, gestual ou escrito. Em resumo, os dados são
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sinais desprovidos de significados ou interpretação; não envolvem
semântica.
Um dado corresponde a uma sequência de símbolos; diz respeito
a um ente totalmente sintático. Para que ele possa ter algum significado,
dependerá da existência de um contexto e da associação com outras
variáveis a serem consideradas (McGEE; PRUSAK, 1994; SIMON,
1999). Vale notar aqui que a disponibilidade dos dados proporciona
oportunidades para a obtenção de informações.
Já na opinião de Davenport e Prusak (1998), a informação referese ao arranjo dos dados em um padrão dotado de significado. Deve-se
pensá-la como sendo dados organizados que fazem a diferença dentro de
uma conjuntura. É possível transformar dados em informação
atribuindo-lhes valor de diversas formas. Portanto, pode-se dizer que as
organizações necessitam de informações para que possam utilizar de
forma eficiente seus recursos disponíveis (pessoas, materiais,
equipamentos, tecnologia, dinheiro) e viabilizar o seu desenvolvimento.
Buscando corroborar as afirmações acima, McGee e Prusak
(1994, p. 69) afirmam que “a informação é capaz de criar valor
significativo para as organizações, possibilitando a criação de novos
produtos e serviços e aperfeiçoando a qualidade do processo decisório
[...]”. Nesse sentido, ela pode ser considerada um recurso estratégico
que cria riqueza e agrega valor a processos e a produtos.
Em uma economia globalizada, a cadeia de valores no contexto
organizacional é formada pelas atividades que são realizadas durante o
processo de produção de bens e serviços, nesse caso, o acesso às
informações constitui instrumento indispensável na competitividade. De
acordo com esse contexto, sabe-se que como insumo decisório, a
informação tem uma influência na cadeia de valores da corporação,
constituindo num instrumento com a finalidade de diagnosticar a
vantagem competitiva e encontrar maneiras para intensificá-la (DIAS;
BELLUZZO, 2003).
Ao se processar os dados em informações, “é fundamental que as
correlações entre os vários fatos e suas implicações para os indivíduos e
para a organização sejam evidenciados, tornando-se visíveis e
explícitos” (FIALHO et al., 2006, p. 72). As informações de valor
comercial, de mercado, tecnológicas, estatísticas, jurídicas, dos clientes
e concorrentes, são extremamente importantes na maximização dos seus
resultados e úteis para os gestores na redução de incertezas do ambiente.
Além disso, inúmeras e diversificadas informações contribuem para um
maior conhecimento dos stakeholders.
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Com relação ao conhecimento, sabe-se que seu estudo já fazia
parte do período grego; contemplava aspectos da filosofia e
epistemologia. Mais recentemente, inúmeros estudiosos o reconhecem
como um dos mais relevantes recursos e poder gerencial. Ele possibilita
desenvolver ações inteligentes nos planos organizacional e individual.
Conduz os processos a inovações e à capacidade de criar
ininterruptamente (CARDOSO; MACHADO, 2008; DRUCKER, 1993;
NONAKA; TAKEUCHI, 1997; TOFFLER, 1980).
Diante desse cenário, para Davis e Botkin (1996, p. 51), “[...] o
conhecimento é informação posta em uso produtivo”. De outra forma,
somente com informações os empregados podem realizar o que lhes é
ordenado, entretanto, com o conhecimento há possibilidade de se aplicar
a informação a um trabalho e obter ótimos resultados, de forma
produtiva.
Segundo Nonaka e Takeuchi (1997), no modelo de gestão
ocidental, o único conhecimento útil é formal e sistemático, já que se
trata de um saber ordenado e lógico. Normalmente é adquirido por
intermédio de dados quantificáveis e faz-se uso dos princípios
universais. Os procedimentos são codificados. Neste modelo, a
avaliação é realizada com critérios tentando se extrair máximas
informações consideradas valiosas ao mundo dos negócios, a saber:
maior lucratividade, menor custo, melhor retorno sobre os
investimentos, entre outros.
Já em se tratando do modelo de gestão japonês, Nonaka e
Takeuchi (1997) enfatizam que a criação de novos conhecimentos não
se reduz ao processamento das informações objetivas. Inexoravelmente
é dependente dos insights, intuições e palpites tácitos, provenientes do
comportamento e comprometimento das pessoas. Na maioria das vezes,
tais insights, intuições e palpites tácitos são tidos como aspectos
subjetivos dos colaboradores. Estes se convertem e podem ser
aproveitados na inovação por todo o contexto organizacional. Sob essa
ótica, pode-se salientar que o maior desafio das empresas criadoras do
conhecimento é transformar o conhecimento individual em
organizacional.
Desse modo, compreende-se que o conhecimento é uma
abstração, interior, é algo personalizado e obtido por meio da forma
empírica (NONAKA; TAKEUCHI, 1997; SETZER, 1999).
O conhecimento, conforme Davenport e Prusak (1998, p. 6): ”É
uma mistura fluida de experiência condensada, valores, informação
contextual e insight experimentado [...]”. Nas organizações, ele costuma
estar processado e embutido não só em documentos ou repositórios, mas
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também em rotinas, processos, práticas e normas. Myers (1996) adverte
que ele, do mesmo modo, encontra-se na cultura organizacional.
Proporciona uma base para a avaliação de novas demonstrações e
ensaios. O conhecimento contém discernimento; deriva da informação
de maneira similar como a informação provém de dados.
Ratificando com esta linha de raciocínio, Fialho et al. (2006, p.
72) lembram que o conhecimento concerne ao “conjunto completo de
informações, dados e relações que levam as pessoas à tomada de
decisão, à realização de tarefas e à criação de novas informações ou
conhecimentos”. Na Gestão do Conhecimento, é imperioso manter-se o
foco no conhecimento. Este deve ser acionável quando se relaciona
diretamente com planos operacionais, táticos e estratégicos.
Spender (2001) admite que o conhecimento pode ser avaliado
para além das patentes ou do conhecimento materializado nos artefatos
humanos. Envolve o ato de conhecer; manifesta-se nas soluções dos
problemas, nas práticas produtivas dos indivíduos, e assim por diante.
Após todas as considerações realizadas até o presente momento
sobre dado, informação e conhecimento, ainda é válido destacar as
ideias de Tuomi (1999) com relação a este assunto. O autor resume os
referidos conceitos em um sentido hierárquico. Considera os dados
como simples fatos, mas quando reunidos em uma estrutura
compreensível, tornam-se informação. Já esta se transforma em
conhecimento, se for interpretada dentro de um contexto. Nota-se que
uma informação é convertida em conhecimento quando um indivíduo
consegue vinculá-la e entendê-la a outras informações.
Frente a isso, a Figura 1 apresenta os níveis hierárquicos da
informação. Pode-se deduzir que a informação de qualidade,
prontamente disponível, precisa, consistente, bem como o conhecimento
são valiosos na melhoria do desempenho das organizações, na fluidez
nas operações, nos seus processos decisórios e operacionais. Além
disso, tanto a informação quanto o conhecimento possibilitam avanços
na coordenação de esforços entre unidades de negócios do ambiente
corporativo. Mas para que isso aconteça, a empresa precisa interpretar a
informação sobre o ambiente onde atua; só assim poderá se antever as
mudanças, criar novos conhecimentos, experiências, percepções e focar
nos objetivos a que se propõe. Importante frisar que dado, informação e
conhecimento formam um conjunto inter-relacionado, embora guardem
diferenças no seu valor e na sua utilidade.
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Figura 1 − Os níveis hierárquicos da informação
Fonte: Beal (2008, p. 12).

Na seção a seguir, detalham-se como os estudiosos conceituam a
Gestão do Conhecimento.

2.2.2 Conceitos de Gestão do Conhecimento
Na literatura, é possível encontrar diversas definições a respeito
do que é Gestão do Conhecimento (GC), no entanto, ainda é difícil
conceituá-la com exatidão.
Para Schultze e Leidner (2002), Fleury e Oliveira Junior (2001), a
Gestão do Conhecimento está vinculada a uma miríade de termos como:
memória organizacional, inteligência empresarial, aprendizagem
organizacional, capital intelectual, organização de aprendizagem, ativos
intangíveis, compartilhamento da informação, trabalho colaborativo,
entre outros. Importante frisar que a celeuma terminológica acerca do
vocábulo ainda se encontra em debate e é controverso. Portanto, tal
delimitação de conceitos não será o foco de discussão epistemológica e
apreensão desta seção, embora se reconheça que o assunto seja
merecedor de análises mais profundas.
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O Quadro 8, dentro de uma perspectiva estrita, oferece algumas
abordagens conceituais segundo a opinião de vários autores do tema em
questão.
Pode-se dizer que há um consenso quanto à necessidade da
utilização da Gestão do Conhecimento no contexto organizacional. Ela
proporciona o fortalecimento e a capacidade de uma empresa em
originar respostas adequadas aos desafios ambientais e organizacionais.
Em síntese, amplia o portfólio de suas competências (SANTOS;
AMATO NETO, 2008). Dessa forma, possibilita criar produtos,
processos, novos arranjos organizacionais, novas habilidades, novas
crenças, novos valores, novos aprendizados, novas atitudes e
comportamentos como também novas vantagens competitivas
sustentáveis. A finalidade é obter uma perspectiva de alcance de
resultados superiores (NONAKA; TAKEUCHI, 1997).
A Gestão do Conhecimento tem como intuito criar, identificar,
integrar, capturar, compartilhar e mensurar as experiências e o
conhecimento existente na organização, pela utilização de metodologias
e tecnologias específicas. Uma das maneiras de se enfrentar as
mudanças sucessivas que ocorrem no seu ambiente é originar, obter e
aplicar conhecimento de forma contínua.
Autor
Schultze e
Leidner
(2002)
Fleury e
Oliveira
Junior (2001)
Bukowitz e
Williams
(2002)
Liebowitz
(1999)
Davenport e
Prusak
(1998)
Fialho et al.
(2006)

Conceito
A Gestão do Conhecimento diz respeito ao ato de gerar,
representar e estocar o conhecimento. Esse processo
também contempla: transferência, transformação, aplicação,
incorporação e sua proteção.
A Gestão do Conhecimento corresponde a uma atividade
cuja finalidade é identificar, desenvolver e atualizar o
conhecimento estratégico relevante para a organização. Isto
pode se dar por meio de processos internos e externos.
A Gestão do Conhecimento representa o processo pelo qual
a organização gera riqueza, a partir do seu conhecimento ou
capital intelectual.
A Gestão do Conhecimento busca trabalhar com a
conceituação, revisão, consolidação, criação, combinação e
coordenação. A pesquisa também é utilizada.
A Gestão do Conhecimento refere-se ao conjunto de
processos de criação, uso e disseminação do conhecimento
na organização.
A Gestão do Conhecimento trata de agregar valor à
informação e distribuí-la, tendo como fundamento o
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Autor

Conceito
aproveitamento dos recursos existentes na empresa.
Nonaka e
A Gestão do Conhecimento diz respeito ao processo
Takeuchi
sistemático de identificação, criação, renovação e aplicação
(1997)
dos conhecimentos. Tal processo é estratégico na
organização.
Teixeira
Gestão do Conhecimento pode ser considerada como uma
Filho (2000) coleção de processos que governa a criação, disseminação e
utilização do conhecimento. Esta coleção de processos tem
como propósito atingir os objetivos organizacionais.
Drucker
A Gestão do Conhecimento pode ser definida como um
(1993)
conjunto de práticas que objetivam gerar valor e riqueza
para a organização, a partir de bens intangíveis.
Terra (2005) Gestão do Conhecimento busca estabelecer as principais
políticas, ferramentas gerenciais e tecnológicas, entre
outros, para um melhor entendimento dos processos de
geração,
identificação,
validação,
disseminação,
compartilhamento e uso de conhecimento estratégico. O
propósito é gerar resultados para a empresa e benefícios aos
seus colaboradores.
LeonardA Gestão do Conhecimento está relacionada às
Barton
competências essenciais para a construção do conhecimento.
(1995)
Para o autor quatro atividades devem ser consideradas:
buscar soluções criativas, de maneira compartilhada, para os
problemas atuais; implementar e integrar novas
metodologias e ferramentas nos processos atuais da
organização; experimentar, construir protótipos e realizar
projetos-piloto objetivando construir competências para o
futuro; importar e absorver metodologias e tecnologias
externas visando a melhoria contínua.
Quadro 8 − Conceitos sobre Gestão do Conhecimento
Fonte: Elaborado pelo autor.

A Gestão do Conhecimento visa também conduzir a empresa nos
seus processos e gerar capacidade criativa implantando práticas que
facilitem o alcance dos objetivos de diferenciação competitiva. Com
base nestas considerações, é possível, por intermédio de sua extensão,
identificar as deficiências internas e elaborar um planejamento voltado
às ações corretivas (CRUZ, 2002; FIALHO et al., 2006; GROTTO,
1998).
Corroborando com essa ideia, Murray (1998) diz que a Gestão do
Conhecimento tem a função de orientar e apoiar a organização tendo-se
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como base um planejamento estratégico que transforme os seus bens
intangíveis a fim de aumentar a habilidade e a produtividade dos
colaboradores através das informações registradas, como também dos
talentos das pessoas. Assim, pode-se fazer com que ela aja de forma
mais inteligente para melhorar os indicadores de seu desempenho,
unindo tecnologia de informação e trabalho em equipe. O propósito é
gerar resultados significativos, fato que tem estimulado sua adoção por
um número cada vez maior de organizações.
Woida e Valentim (2006, p.10) esclarecem que a Gestão do
Conhecimento pode ser compreendida como um novo processo
fundamentalmente social e organizacional. Esse processo é provido de
estratégias, objetivos e etapas simultâneas. Num primeiro momento, tem
como finalidade desenvolver nas pessoas seus processos mentais, a
memória, a capacidade de percepção, de criação de significado e de
construção de conhecimento. Isto permite concluir que é válido qualquer
esforço para produzir nelas a capacidade de compartilhar informação e
conhecimento. A informação, quando processada e assimilada
adequadamente, produz conhecimento. Neste quesito também é
importante focar os produtores de conhecimento.
Do ponto de vista de Choo (2006), o objetivo da Gestão do
Conhecimento é gerar uma estratégia organizacional, com base em uma
estrutura, processos e sistemas. É edificar uma organização que possa
usar o que ela sabe com o intuito de criar valor para os seus clientes e a
sociedade. Nesse aspecto, Sveiby (1998) complementa: seu propósito é
gerar valor a partir de bens intangíveis.
Na Gestão do Conhecimento, é imprescindível conectar as
pessoas à informação e, também, umas às outras, visto que a
responsabilidade é de todos, para que se possa implementar um estado
de compartilhamento generalizado do conhecimento. Todavia, cada um
é, intrinsecamente, responsável por fazer as coisas acontecerem
(CARVALHO; TAVARES, 2001). Daí a importância da qualificação
dos colaboradores para o aprimoramento de suas competências.
Segundo Chaparro (1998), a Gestão do Conhecimento vai além
da administração da inovação de produto e processo, incluindo a
gerência do conhecimento a respeito dos mercados, tendências,
desenvolvimento tecnológico, legislação concernente à empresa. Chama
a atenção, também, para outros fatores que determinam a vantagem
competitiva.
Para efeito desta tese, define-se a Gestão do Conhecimento como
um processo sistemático de identificação, criação, combinação,
desenvolvimento, coordenação, renovação, disseminação, aplicação e
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proteção dos conhecimentos, cujo propósito é criar riqueza e valor
estratégico para a organização.
Ao considerá-la como processo organizacional, a Gestão do
Conhecimento abrange um conjunto de ações que orientam a empresa
de um instrumento corporativo. O propósito é agregar valor à
informação e a administração estratégica de seu capital intelectual. Em
resumo, envolve tecnologias, aprendizagem organizacional, criatividade,
às competências fundamentais para a construção do conhecimento,
educação corporativa, novas metodologias e ferramentas, entre outros
aspectos.
Cabe ressaltar que as organizações contemporâneas, a fim de
mapear os conhecimentos críticos, satisfazer os seus clientes com
agregação de valor aos produtos e serviços, têm buscado identificar
quem os possui. O propósito é compartilhar e gerar outros
conhecimentos. Somente assim será possível criar vantagens
sustentáveis e responder com agilidade à complexidade dos problemas
ambientais. Neste contexto, o conjunto de conhecimentos existentes nas
pessoas e processos passa a assumir papel estratégico na Gestão do
Conhecimento.

2.2.2.1 Conhecimento como objeto versus conhecimento como processo

À medida que se pesquisa na literatura sobre Gestão do
Conhecimento, pode-se constatar que parte dela trata do conhecimento
como objeto e outra como processo da criação de conhecimento
(FLEURY; OLIVEIRA JUNIOR, 2001).
Na primeira concepção, o conhecimento é visto como um objeto
que pode ser criado, comprado, possuído ou vendido. Em outros termos,
a ideia é relacionar o referido objeto a algo parecido com um produto,
um equipamento de produção ou qualquer outro ativo organizacional.
Tal perspectiva dificulta identificar e armazenar os ativos de
conhecimento de uma empresa. A despeito desta situação, cabe salientar
que há valor legítimo nessa visão. Por exemplo, os gestores demonstram
preocupação quanto às informações que são mantidas em bancos de
dados, embora estejam reduzidas a fragmentos. Alguns dados podem
estar contidos em objetos, como em produtos fracassados e produtos
bem-sucedidos; outros aparecem nas regras e práticas não descritas ou
informais, e assim sucessivamente. Normalmente, as empresas registram
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esse conhecimento e utilizam o poder da tecnologia para torná-lo
disponível (FLEURY; OLIVEIRA JUNIOR, 2001; SPENDER, 2001).
Essa primeira concepção, mencionada anteriormente, procura
abstrair o conhecimento das pessoas que o criam e o implementam.
Nesse estágio, são examinados computadores, máquinas, sistemas de
mensuração, entre outros. O propósito desse diagnóstico é objetivar o
conhecimento humano.
Assim, os gerentes são frequentemente aconselhados a analisar
com atenção e minúcia o conhecimento, da mesma forma que avaliam
os modelos contábeis, administrativos e comerciais. É nesse instante que
podem ocorrer falhas na detecção do conhecimento de que os indivíduos
necessitam (STEWART, 2002). A crítica que se faz à mencionada
perspectiva é que ela dedica pouca atenção às pessoas, a menos que o
ativo do conhecimento considerado não esteja separado delas. Este
aspecto será mais bem explorado na seção posterior.
A literatura que trata o conhecimento como objeto é
complementada por outra; aquela relativa ao processo da criação de
conhecimento. Nesse contexto, focaliza-se o conhecimento como
processo. Abrange os processos individuais e sociais, cuja ênfase está na
criatividade, inovação, motivação e comunicação. A partir dos recortes
delineados, deduz-se que o conteúdo desta proposta é mais complexo e
amplo do que o da primeira concepção, uma vez que se encontra dentro
de uma abordagem sociológica e psicológica (FLEURY; OLIVEIRA
JUNIOR, 2001; SPENDER, 2001). Algumas questões como insight e
liderança do executivo são corolários imperativos em tal situação.
Após essas considerações, pode-se dizer que as duas concepções,
na literatura, sobreponham-se, isto é, conhecimento como objeto e
conhecimento como processo. Embora ambas possam se complementar,
elas apresentam mensagens diferentes para os gerentes que tentam, de
alguma forma, entender o significado e o contexto da Gestão do
Conhecimento.
Procurando avançar a discussão e trazer uma contribuição acerca
do assunto, a seguir serão expostos alguns modelos que circunscrevem o
tema.

2.2.3 Modelos e práticas de Gestão do Conhecimento

Na literatura, é possível encontrar uma diversidade de práticas,
modelos teóricos, diretrizes e recomendações de Gestão do
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Conhecimento evidenciando o desafio relacionado ao assunto; são
propostas, definições, ferramentas indispensáveis que merecem ser
levadas em conta para explicitar o conhecimento organizacional.
Em outras nações, e especialmente no Brasil, verifica-se que o
recurso conhecimento vem ganhando notoriedade e importância para o
desempenho empresarial.
Neste sentido, faz-se necessário avaliar os vários modelos e
práticas, cujas experiências buscam reportar à criação de conhecimento.
Em suma, são estudiosos que têm se engajado nesta área a fim de
estimular o debate, a experimentação e descrever como o conhecimento
é criado, transferido e capturado na corporação.
Desse modo, visando um melhor entendimento, apresenta-se, a
seguir, uma descrição das práticas e modelos teóricos a respeito da
Gestão do Conhecimento, apesar de se reconhecer que o assunto não se
esgota aqui.

2.2.3.1 O modelo de Nonaka e Takeuchi (1997)

Conforme Nonaka e Takeuchi (1997), o processo de criação do
conhecimento organizacional é alicerçado em duas dimensões: uma
epistemológica e outra ontológica.
A primeira, a epistemológica, evidencia que somente os
indivíduos têm a capacidade de criar o conhecimento. O conhecimento é
transferido em linguagem formal e sistemática. É dessa forma que a
criação do conhecimento acontece: como um processo que amplifica
organizacionalmente o conhecimento oriundo dos indivíduos e o
materializa.
A dimensão ontológica relata a interação entre o conhecimento
tácito e o explícito. Resumindo, as medidas necessárias para a
conservação de um sistema de Gestão do Conhecimento dependem de
como as pessoas estão utilizando a interação entre o conhecimento tácito
e o conhecimento explícito. As duas dimensões ou modalidades de
conhecimento são vitais para a definição dos quatro modos de conversão
de conhecimento (assunto que será tratado a seguir) e para o
aprimoramento da gestão, em especial, quanto às competências
organizacionais.
O conhecimento tácito, no entendimento de Nonaka e Takeuchi
(1997); bem como de Takeuchi e Nonaka (2008), é considerado como
sendo algo pessoal, isto é, aquele que está no cérebro das pessoas. É
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produto das intuições, convivências, desejos, palpites subjetivos,
procedimentos, rotinas, entre outros aspectos. Segundo Polanyi (1966),
o indivíduo sabe muito mais em relação ao que pode expressar.
Corroborando com essa linha de raciocínio, para Cassapo (2010, p. 2)
“Sua transmissão é extremamente complexa, pois necessita interações
prolongadas, acertos e erros”. Deste modo não é facilmente perceptível,
tornando-se dificultoso quanto a sua comunicação, compartilhamento e
gerenciamento. “O conhecimento tácito está profundamente enraizado
nas ações e na experiência corporal do indivíduo, assim como nos
ideais, valores ou emoções que ele incorpora” (TAKEUCHI;
NONAKA, 2008, p. 19). No sentido amplo do termo, o conhecimento
tácito é o novo fator de produção. Polanyi (1966) e Nonaka e Takeuchi
(1997) chegam a afirmar que o conhecimento de elevado valor para a
organização é tácito.
Há duas dimensões que fazem parte do conhecimento tácito:
técnica e cognitiva. A primeira, a dimensão técnica, abrange as
habilidades informais e de difícil detecção. O termo que se refere a tais
habilidades é conhecido como know-how. Diante disso, pode-se concluir
que, nesta dimensão, se encaixam os insights altamente subjetivos e
pessoais. As intuições, as inspirações e tudo aquilo que é proveniente da
experiência corporal. Os mestres-artesãos, por exemplo, geralmente são
especialistas naquilo que fazem, mas mostram dificuldade em expressar
o seu conhecimento. A dimensão cognitiva está relacionada com as
crenças, os ideais, as emoções, as percepções, os valores e os modelos
mentais. Embora não possa ser pronunciada com distinção e clareza,
essa dimensão dá forma ao modo como se percebe o mundo
(TAKEUCHI; NONAKA, 2008).
No tocante ao conhecimento explícito, enfatiza-se que ele está
exibido nos documentos ou manuais de uma organização, afirmações
gramaticais, assim como expresso em palavras, números, sons e pela
educação formal, repositórios de dados, entre outros. Takeuchi e
Nonaka (2008) declaram que ele pode ser compartilhado no formato de
dados, recursos visuais, especificações de produtos, e assim por diante.
Na classificação de Fialho et al. (2006, p. 76-77) “é o conhecimento da
racionalidade que envolve o conhecimento de fatos e é adquirido
principalmente pela informação”. Pode ser transmitido e compartilhado
de modo simples e comunicado de maneira formal.
A criação do conhecimento na organização efetiva-se por meio de
uma interação contínua e dinâmica entre o conhecimento tácito e o
conhecimento explícito. Essa interação dá-se pelas mudanças, entre os

57

quatro diferentes modos de conversão do conhecimento, através dos
quais ocorre sua expansão de forma qualitativa e quantitativa.
Na socialização, ocorre uma atividade de conversão do
conhecimento tácito para tácito. De modo específico, na socialização, o
conhecimento pode ser aprendido, ensinado, e criado por intermédio da
observação ou compartilhamento das experiências, modelos mentais e
imitação. Normalmente acontece por meio do diálogo frequente e
comunicação face a face.
A externalização corresponde a uma tarefa que leva à conversão
do conhecimento tácito em conhecimento explícito. O processo acontece
por meio de metáforas, analogias, conceitos, hipóteses ou modelos,
como também é articulado mediante o diálogo e a reflexão. A
externalização é a chave para a criação do conhecimento, já que cria
conceitos novos e explícitos a partir do conhecimento tácito.
Resumindo, é o conhecimento do tipo conceitual.
Quanto à combinação, esta se dá por meio das atividades de
conversão do conhecimento explícito para explícito. Isto quer dizer: a
sua finalidade é sistematizar e aplicar o referido conhecimento.
Importante enfatizar que ela tem suas raízes no processamento de
informações. Além disso, nesse modo de conversão de conhecimento, a
combinação de diferentes conjuntos de conhecimentos explícitos pode
levar a um novo conhecimento, denominado de conhecimento sistêmico.
Reuniões, documentos, entre outros, representam meios de sua
divulgação.
Na internalização, o processo de conversão do conhecimento
explícito em conhecimento tácito está intimamente associado com o
aprendizado organizacional, sobretudo no sentido de aprender fazendo.
A ideia consiste em obter conhecimento tácito na prática.
De maneira objetiva, a Gestão do Conhecimento oportuniza um
conjunto de estratégias e processos que identificam, capturam e
alavancam os conhecimentos. Tais conhecimentos são empregados nos
mercados, produtos, serviços e tecnologias. O objetivo é reunir o
processo das informações que aumentem a capacidade criativa e
inovadora das pessoas e instituições fornecendo-lhes diretrizes e
recomendações. Assim, trabalha-se com o conhecimento de forma coesa
e integrada aos processos administrativos.
Importante observar que os quatro modos de conversão do
conhecimento, juntamente com as duas dimensões - epistemológica e
ontológica - formam um ciclo que se conhece por modelo SECI
(socialização, externalização, combinação e internalização), ou espiral
do conhecimento (ver Figura 2).
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Figura 2 − Espiral SECI ou processo SECI
Fonte: Takeuchi e Nonaka (2008, p. 24).

De acordo com a Figura 2, a criação do conhecimento inicia-se
com a socialização, estendendo-se por meio dos quatro modos de
conversão do conhecimento. Em seguida, ocorre a formação de uma
espiral, cujo conhecimento passa a ser amplificado, percorrendo assim
os quatro modos de conversão. Outro aspecto sobre o qual a espiral
também sofre um aumento de sua extensão e intensidade é quando
ultrapassa para os níveis ontológicos, ou seja, do indivíduo para o grupo;
do grupo para a organização e por fim da organização para a
interorganização. Cada modo do processo SECI abarca uma combinação
diferente das entidades de criação do conhecimento. Esta concepção é
mostrada abaixo, conforme Takeuchi e Nonaka (2008):
Socialização: indivíduo para indivíduo
Externalização: indivíduo para grupo
Combinação: grupo para organização
Internalização: organização para indivíduo
Prosseguindo nesta linha de pensamento, entende-se que os novos
conhecimentos são criados, eles passam a ser cristalizados e proliferados
pelos indivíduos, na rede da organização, mediante o diálogo, a
discussão e o compartilhamento de experiências. Desenvolver
comunidades de prática é oportuno nessas ocasiões, principalmente
quando se deseja envidar esforços e formar grupos que fomentem o
aprendizado contínuo, o conhecimento coletivo e a identidade
organizacional (FLEURY; FLEURY, 2001). O que dá impulso a esse
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processo de amplificação do conhecimento são a interação e sequência
ordenada ininterrupta, dinâmica e simultânea entre o conhecimento
tácito e o conhecimento explícito.

2.2.3.1.1 Condições decisivas para a criação do
conhecimento organizacional
Compete à organização propiciar um contexto adequado para a
criação do conhecimento organizacional. Segundo essa premissa,
Takeuchi e Nonaka (2008) asseveram que existem determinadas
condições requeridas como ideais para a criação do conhecimento. Em
síntese, os autores combinam os quatro modos de conversão do
conhecimento, citadas anteriormente, indicando cinco condições
capacitadoras para se obter o êxito desejado; o objetivo é promover a
espiral do conhecimento (Figura 3).

Figura 3 − Modelo de cinco fases do processo de criação do
conhecimento organizacional
Fonte: Takeuchi e Nonaka (2008, p. 82).

A primeira condição é a intenção organizacional; a partir dela se
estabelecem as aspirações da empresa e suas metas. Apresenta-se como
critério de avaliação do valor do conhecimento percebido. Serve de
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elemento estimulador do compromisso dos empregados, incorporandose ao processo estratégico.
A segunda condição capacitadora se refere à autonomia. A ideia é
de que todos os empregados devam ter autonomia de conduta, refletindo
sobre seus atos com responsabilidade. O objetivo é aproveitar as
oportunidades, motivando as pessoas para a disseminação do
conhecimento. Com base nessa perspectiva, acredita-se que as ideias
mais originais emanam da mente brilhante dos indivíduos.
A terceira condição capacitadora tange à flutuação e ao caos
criativo que se originam da crise, do colapso, da mudança de rotinas de
trabalho, hábitos, condutas, da alteração de estruturas cognitivas
(modelos mentais). A flutuação caracteriza-se como sendo uma “ordem
sem recursão” (TAKEUCHI; NONAKA, 2008), não chega a ser uma
desordem total, mas não tem como se recorrer, pois é difícil
prognosticá-la com antecedência (GLEICK, 1987).
A interação entre a organização e o ambiente externo favorece a
flutuação e o caos criativo. Quando esta situação acontece, têm-se a
oportunidade de reconsiderar as estruturas cognitivas e as premissas
existentes no tocante as relações com o mundo. Tudo isso corrobora
com a criação de novos conceitos, como também para o conhecimento
organizacional.
A quarta condição diz respeito à redundância. Esta torna possível
que ocorra a espiral do conhecimento no ambiente organizacional.
Dessa forma, permite a propagação do conhecimento entre as diversas
áreas da empresa, mediante a sobreposição intencional de informação. A
redundância objetiva compartilhar conhecimentos tácitos; auxilia na
criação de conceitos e possibilita originar percepções comuns entre os
membros da organização. Algumas práticas são comuns, como por
exemplo, a formação de equipes concorrentes no desenvolvimento de
produtos,
nas
responsabilidades
administrativas,
e
assim
sucessivamente. Nesse caso, o rodízio estratégico de pessoal e a
redundância de informação são fundamentais para se criar o
conhecimento.
A quinta e última condição capacitadora é sobre o requisito
variedade. Este item está relacionado com o ambiente interno e externo
da empresa. Para enfrentar as inúmeras contingências, a corporação
precisa estar munida do necessário. Um exemplo disso seria a
combinação de informações que podem estar disponibilizadas de
maneira diferente; outra prática é tornar a empresa mais flexível e
rápida, tendo como base uma estrutura plana, cujas unidades interligam-
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se através de redes de comunicação. O propósito é maximizar a
variedade para atender os objetivos da Gestão do Conhecimento.

2.2.3.2 O modelo de Terra (2005)

Para que se possa compreender o modelo de Gestão do
Conhecimento, proposto por Terra (2005) faz-se necessário conhecer
sete dimensões da prática gerencial que fornecem sustentação a ele
(Figura 4). Vale ressaltar que este processo não pode ser percebido de
maneira isolada nas organizações.

Figura 4 − Gestão do Conhecimento: planos e dimensões
Fonte: Terra (2005, p. 86).

Dimensão 1: Fatores Estratégicos e o Papel da Alta
Administração: Numa empresa, é de suma importância a capacidade de
liderança. Nesse ambiente, a alta administração pode definir “áreas de
conhecimento” a serem exploradas, como também estabelecer
macrovisões visando à orientação de projetos inovadores. Tais visões
possibilitam o direcionamento da organização a um determinado
propósito. De que forma? Contribuindo para somar ao estoque de
conhecimento; na definição de resultados em termos de novos produtos
e processos; na promoção do pensamento estratégico e metas
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ambiciosas; auxiliando nas decisões no dia-a-dia; na abertura de novos
mercados; na reação ágil a ameaças oriundas do ambiente externo; e na
elevação do moral das pessoas.
Dimensão 2: Cultura e Valores Organizacionais: Compete ao
líder fomentar a missão e os valores sólidos a fim de criar ambientes
culturais criativos e inovadores para o alinhamento estratégico da
organização. Empresas visionárias têm suas ações e mecanismos
sustentados na difusão de valores que apóiam e estimulam a ideologia
orientada para o aprendizado e o aprimoramento contínuos. Além disso,
incentiva-se o trabalho em equipe, a troca de informações, o elevado
grau de autonomia, a confiança, o compartilhamento de objetivos como
também da informação e do conhecimento. Investem-se em tecnologias
e na promoção da prática do diálogo através de feedback. O recurso
tempo também deve ser estipulado mediante o planejamento e a
determinação de prazos; em síntese, é importante o estabelecimento de
novos espaços de trabalhos ou layouts com padrões culturais
apropriados para a Gestão do Conhecimento.
Dimensão 3: Estrutura Organizacional: a Gestão do
Conhecimento transforma as empresas, principalmente no que tange aos
seus principais processos. Para isso, é indispensável se ter estruturas
organizacionais empreendedoras (estruturas em células, matriciais por
projetos, por exemplo) que favoreçam o capital intelectual, os
relacionamentos, a remuneração pela contribuição e valor agregado,
programas de qualidade e produtividade, metodologias para a resolução
de problemas, envolvimento de toda a instituição em razão do processo
de melhoria, visão de longo prazo, treinamentos, definição de políticas e
recursos humanos, perspectiva sistêmica, desenvolvimento de multihabilidades, descentralização dos processos decisórios, agilização,
sistemas de informação, aprendizado coletivo voltado ao contexto dos
projetos e processos, isto é, a formação de comunidades de práticas,
entre outros aspectos. Dessa forma, inúmeras alternativas têm sido
avaliadas para transpor as restrições e as velhas premissas das estruturas
tradicionais do modelo hierárquico-burocrático. É válido mencionar que
tal modelo é inadequado para enfrentar os desafios atuais da
contemporaneidade.
Dimensão 4: Administração de Recursos Humanos: tendências
atuais apontam que a Gestão do Conhecimento privilegia políticas
inovadoras de recursos humanos nas organizações. De maneira
complementar e importante, significa: estabelecer novos critérios de
análise e práticas para o recrutamento e seleção, treinamento, carreira,
desenvolvimento pessoal, definição de cargos, pagamento por
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competências, ações e participação nos lucros da empresa, programas
formais de talentos, reconhecimento do compartilhamento do
conhecimento e aquisição de habilidades variadas. Por meio das
políticas de recursos humanos, os gestores podem alterar o conceito de
negócio da organização, reinventar continuamente seu futuro, criar
coisas absolutamente novas e gerar novas insights. Indivíduos com
estilos de trabalho e valores colaborativos que produzam conhecimentos
estratégicos são vitais para a Gestão do Conhecimento.
Dimensão 5: Sistemas de Informação: os avanços da
informática, ou seja, os impactos da tecnologia da informação, como
intranets, groupware, data warehouses, document management systems,
etc, têm permitido, de alguma forma, o compartilhamento dos dados, da
informação e do conhecimento - explícito e tácito -, bem como a revisão
dos processos produtivos e os redesenhos de práticas gerenciais. Tais
tecnologias viabilizam a interação entre os clientes, colaboradores,
parceiros, fornecedores e os diversos atores externos. Isto implica criar
sistemas de informações confiáveis e atualizados. No momento de
planejá-los, é relevante se pensar em quem será o usuário e qual seu
nível prévio de experiência e conhecimento quanto à navegação do
referido sistema. A usabilidade3 e os limites da tecnologia empregada
também devem ser observados neste contexto. De acordo com o
exposto, pode-se dizer que, no do mundo dos negócios é importante
imprimir uma taxonomia, isto é, produzir regras com o objetivo de se
organizar e classificar informação e conhecimento. Os portais
corporativos, as redes, as alianças e os contatos pessoais assumem
papéis integradores à Gestão do Conhecimento.
Dimensão 6: Mensuração de Resultados: os balanços contábeis
são considerados fundamentais para a contabilidade empresarial, isto é,
impecáveis pelo mercado. Tais sistemas contábeis tradicionais foram
planejados para focar essencialmente nas operações financeiras, porém,
o problema está em como avaliar a contribuição e o valor dos ativos
intangíveis ou baseados no conhecimento. Assim, faz-se necessário
avaliar os sistemas contábeis vigentes. Esforços têm sido empreendidos
em prol da mensuração do capital intelectual, como por exemplo, leis
que buscam amparar patentes, marcas, entre outros. Em resumo, é
indispensável que os analistas financeiros se apropriem de conceitos
baseados na área da Gestão do Conhecimento. Podem-se medir os

3
Pode ser considerada como a medida da qualidade de experiências dos usuários no
instante em que interagem com algum sistema de informação ou produto.
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resultados em iniciativas desse gênero através do balanced scorecard,
mais precisamente, por meio de indicadores.
Dimensão 7: Aprendizado com o Ambiente: o exame da
questão do aprendizado com o ambiente pode ser compreendido a partir
de conceitos da Teoria dos Clusters. Dessa forma, redes de aprendizado
são vistas como oportunidades para se obter fluxos informais de
cooperação e conhecimento para o universo organizacional. O propósito
é trabalhar de forma sinérgica. O aprendizado também pode ser feito por
intermédio de alianças e parcerias, nas quais cada empresa contribui
com suas competências específicas. Vale lembrar que a maior parte das
ideias é oriunda da sugestão de clientes. Além disso, trabalha-se fora da
própria fronteira, consolidando-se o aprendizado e as redes com
fornecedores. A prática do benchmarking é oportuna nesse processo,
principalmente quando se deseja avaliar produtos, serviços e processos;
o objetivo é aprender novos processos de gestão. O monitoramento do
entorno organizacional é uma atividade que serve de base para a
inteligência competitiva. Em síntese, tudo isso facilita o aprendizado.
Corroborando com as afirmações, Terra (2005) afirma que a
Gestão do Conhecimento nas organizações passa, necessariamente, pela
compreensão das sete dimensões. Estas dimensões podem auxiliar na
mensuração dos resultados, como também contribuir para a eficiência e
eficácia da implantação de um programa de Gestão do Conhecimento.

2.2.3.3 O Modelo de Chun Wei Choo (2006)

A obra de Choo (2006) introduz uma estrutura conceitual
enfatizando o modo como a corporação pode usar e gerir a informação
estrategicamente para criar uma organização do conhecimento e adaptarse ao meio ambiente. Nesse sentido, agrupa os principais meios e indica
como os processos estão intimamente integrados e podem ser
administrados.
Segundo Choo (2006), a concepção atual de administração e a
teoria organizacional salientam três arenas distintas onde a criação e o
uso da informação realizam um papel estratégico no crescimento e na
capacidade de adaptação da organização. Primeiro, a empresa usa a
informação para dar sentido às mudanças do ambiente externo. Ao
desenvolver desde cedo esta percepção, em decorrência disso, poderá
obter uma vantagem competitiva. “Infelizmente, as mensagens e sinais
de ocorrência e tendências no ambiente são invariavelmente ambíguos e
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sujeitos a múltiplas interpretações” (CHOO, 2006, p. 88). Uma tarefa
crucial nesses momentos tão difíceis é fazer com que a administração
consiga distinguir as mudanças mais expressivas, interpretá-las e criar
respostas apropriadas para elas. Vale mencionar que o objetivo imediato
de criar significado é estabelecer um consenso a respeito do que é a
organização e o que ela está fazendo; com relação ao objetivo de longo
prazo, garante-se a sua adaptação para que se possa continuar
prosperando em um ambiente dinâmico, hostil e instável.
A segunda arena do uso estratégico da informação refere-se
àquela em que a instituição cria, organiza e processa a informação de
maneira a originar novos conhecimentos mediante o aprendizado. Para
Choo (2006) é de suma importância aprender a partir de experiências
passadas e acerca do futuro. Novos conhecimentos permitem o
desenvolvimento de novas capacidades, novos produtos e serviços,
possibilitam aperfeiçoar os já existentes e melhorar os processos
organizacionais.
A terceira arena do uso estratégico da informação é aquela na
qual as corporações buscam e avaliam informações para tomar decisões
relevantes. Tais decisões devem ter como base informações referentes
aos objetivos da empresa. Alternativas plausíveis e prováveis resultados
também precisam ser considerados.
É importante destacar que, embora as três arenas (criar
significado, construir conhecimento e tomar decisões) sejam quase
sempre tratadas como processos independentes de informação
organizacional, elas estão interligadas (Figura 5).
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Figura 5 − O ciclo do conhecimento
Fonte: Choo (2006, p. 51).

De um modo geral, ao se analisar a Figura 5, pode-se dizer que
sob o foco de uma visão holística do uso da informação, as três
atividades ou arenas se alimentam mutuamente formando um ciclo do
conhecimento.
Pode-se perceber a criação de significado, a construção do
conhecimento e a tomada de decisões como três camadas concêntricas,
ou seja, que estão localizadas no mesmo centro. Cada camada interna dá
origem aos fluxos de informação, estendendo-se para a camada externa
adjacente.
Em seguida, seu significado é construído socialmente. Importante
frisar que, durante a fase de criação de significado, os indivíduos devem
decidir qual informação tem de fato grande valor. De maneira objetiva,
neste período, é de extrema relevância buscar explicações da experiência
passada. Além disso, a troca e a negociação de pontos de vista são
fundamentais até se chegar a um consenso. Tal ação tem como
pretensão mudar o ambiente e produzir novas experiências, às quais a
organização precisará adequar, originando um novo ciclo. Isso orienta
os processos de construção do conhecimento.
Já durante a construção do conhecimento, o principal processo de
informação se dá através da sua conversão. Por meio do diálogo, os
membros podem partilhar seus conhecimentos e articular o que
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intuitivamente sabem. Um meio de se fazer isso é por: metáforas,
analogias, como também canais formais de comunicação.
No que tange à fase de tomada de decisões, é primordial realizar
o processamento e a análise da informação a partir das alternativas
disponíveis que a instituição possui, cujas vantagens e desvantagens
devem ser levadas em conta. Nesse sentido, rotinas e preferências
servem como orientação aos seus membros. Portanto, a busca da
informação e a avaliação das alternativas fazem-se necessárias para se
concretizar planos.
Resumindo, os três modos de uso da informação, quais sejam:
interpretação, conversão e processamento, são considerados processos
sociais dinâmicos. De forma ininterrupta, constituem e reconstituem
significados, conhecimentos e ações. Na realidade, cada processo
fornece base para que os outros elementos possam funcionar. Toda ação
da empresa é provocada por uma decisão, e toda decisão gera,
automaticamente, um compromisso para uma ação.
Com base nessa premissa, pode-se concluir que a organização do
conhecimento é capaz de integrar eficientemente os processos de criação
de significado, construção do conhecimento e tomada de decisões. Em
tese, possui informações e conhecimentos que lhe conferem vantagem
competitiva, permitindo-lhe administrar os recursos, empenhar-se na
aprendizagem constante, agir com inteligência e criatividade.

2.2.3.4 O Modelo de Wiig (1993)

Para Wiig (1993), a Gestão do Conhecimento corresponde a fazer
com que a organização possa agir de forma mais inteligente facilitando a
criação, acumulação, desenvolvimento e uso de conhecimento. Para o
referido autor, o ciclo de Gestão do Conhecimento compõe-se de quatro
passos, tais como: desenvolver o conhecimento; reter o conhecimento;
compartilhar o conhecimento; e, finalmente, usar o conhecimento.
O primeiro passo visa desenvolver o conhecimento aprendendo
com a experiência pessoal. A educação formal, juntamente com o
treinamento, as fontes de inteligência, e os meios de comunicação, livros
e colegas de trabalho, também contribuem com esse processo. Cinco
fases são principais nessa primeira iniciativa: obtenção (criação) do
conhecimento, análise do conhecimento, síntese ou reconstrução,
codificação e modelagem do conhecimento e organização do
conhecimento.
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Concernente à obtenção ou criação do conhecimento, esta pode se
dar por meio de várias formas: elaboração e de projetos de pesquisa;
iniciativas vinculadas a inovações individuais com a finalidade de
melhorar a execução de tarefas; contratação de novos funcionários;
questionamento constante do conhecimento existente; experimentação;
importação de conhecimento oriundo de especialistas e de manuais de
procedimentos; formação de joint ventures visando obter tecnologia;
realização de rodízio de colaboradores entre as várias unidades
gerenciais; observação sistemática do mundo real (com visita aos locais
de execução de processos, sobretudo após a implementação de
mudanças).
A análise do conhecimento pode ocorrer mediante diversos
procedimentos, como, por exemplo: tentar extrair o que parece ser
conhecimento do material em estudo. Nesse caso, é comum analisar
anotações; ouvir explicações; eleger conceitos para avaliação posterior,
e assim sucessivamente. Outra atitude que se deve ter é resumir material
extraído; propor novos modelos; identificar padrões do material
coletado, como análise de tendência; buscar uma explicação consistente
estabelecida nas relações de fragmentos do conhecimento, daí a
importância de se comparar e contrastar resultados. É válido verificar se
o significado do material extraído corresponde ao significado das fontes
originais.
Com relação à síntese ou reconstrução do conhecimento, procurase generalizar o material analisado com o propósito de obter princípios
mais amplos, bem como gerar hipóteses para explicar observações.
Identificar conformidades entre o conhecimento novo e o conhecimento
existente para fins de validação; atualizar o conhecimento existente por
meio da inserção do novo conhecimento é considerado um passo
importante nessa trajetória.
A codificação e a modelagem do conhecimento referem-se como
se representa e é articulado o conhecimento na mente das pessoas, por
exemplo, os modelos mentais. Outros questionamentos que podem ser
levados em consideração são: como se reúne o conhecimento num
modelo coerente; como ocorre o processo de documentação do
conhecimento em livros e manuais. Uma outra alternativa é saber como
se codifica o conhecimento para colocá-lo em repositórios.
Na última fase – particularmente, a organização do
conhecimento, o intuito é buscar compreender como o conhecimento é
organizado para usos específicos de acordo com os padrões
estabelecidos. Isto normalmente é feito usando-se como base alguma
forma de ontologia do conhecimento, por exemplo, o modelo conceitual
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e o estabelecimento de taxonomia, as denominadas regras de
classificação. Exemplos típicos são as listas de palavras-chave e
categorias; especificações dos atributos do objeto do conhecimento,
entre outras práticas.
O segundo passo consiste em reter o conhecimento em quatro
fases: retenção do conhecimento; acumulação do conhecimento em
repositórios; inserção do conhecimento em manuais; e arquivamento do
conhecimento. Quanto à retenção do conhecimento, se dá quando o
indivíduo consegue internalizar, assimilar o conhecimento. Na
acumulação do conhecimento em repositórios, a instituição procura
codificar o conhecimento relevante e um banco de conhecimentos
informatizados, como a memória organizacional. A inserção do
conhecimento geralmente é feita quando ele é registrado em manuais
operacionais padrão e material de treinamento; o objetivo é assegurar
que este integre os procedimentos organizacionais. Por fim, na fase de
arquivamento do conhecimento, a corporação normalmente cria uma
biblioteca contendo materiais científicos e descarta o conhecimento
obsoleto, errado ou que não é mais útil do repositório ativo.
Os exemplos mais corriqueiros do conhecimento retido nas
organizações são frequentemente citados em patentes, relatórios de
pesquisa e artigos técnicos. O conhecimento tácito que permanece na
mente dos indivíduos também representa outro referencial de retenção,
mas que pode ser explicitado na sua base ou no seu repositório. Dicas,
estudos de caso, fitas de vídeo com apresentações de especialistas são
considerados valiosos. Assim, documentados em repositórios ou na
mente das pessoas, o conhecimento deve se encontrar disponível como
material de referência e para uso futuro da empresa.
As fases do terceiro passo - compartilhar conhecimento - dizem
respeito à coordenação do conhecimento, para isso, é imprescindível
reuni-lo para fins de acesso e recuperação. Além disso, requer a
formação de equipes multidisciplinares de colaboração para trabalhar
com conteúdos específicos e a criação de rede de especialistas (“quem
sabe o que no processo como um todo”). Após a identificação das
fontes, o conhecimento deve ser reunido em documentos de referência,
como: biblioteca ou repositórios para facilitar o acesso e a subsequente
recuperação. Comumente, o acesso e a recuperação do conhecimento
acontecem quando os indivíduos que detêm conhecimentos acerca de
situações ou problemas difíceis são consultados. O conhecimento pode
ser recuperado diretamente de um repositório ou ainda se acessar um
sistema de base de conhecimentos para conseguir orientação na
execução de tarefas ou antes de se tomar uma decisão.
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No último passo do Ciclo de Gestão do Conhecimento de Wiig
(1993) (usar o conhecimento), o conhecimento existente pode ser
utilizado de diversas maneiras. O Quadro 9 resume os principais usos do
conhecimento em uma organização.
De um modo geral, as organizações podem utilizar o
conhecimento para pensar estrategicamente, auxiliar e impulsionar o seu
desenvolvimento. Com base no exposto, pode-se assinalar que o modelo
de Wiig (1993) representa um modelo conceitual para a Gestão do
Conhecimento.
Objetivo
Usar o conhecimento para
realizar tarefa de rotina
Usar o conhecimento geral
para analisar situações
excepcionais
Usar o conhecimento para
descrever a situação e a
extensão do problema
Selecionar conhecimento
espacial e relevante para
lidar com a situação
Observar e caracterizar a
situação fazendo uso de
conhecimento espacial
Analisar a situação com
conhecimento

Exemplo
i) fazer produtos padrão; ii) prestar
serviços padrão; iii) usar a rede de contatos
de especialistas para descobrir quem detém
conhecimento sobre um assunto específico.
Identificar qual é o problema e prever as
possíveis consequências.
Identificar o problema e mostrar como
lidar com ele.
Identificar quem você precisa consultar
para atacar o problema.
Comparar os padrões conhecidos, analisar
a história e colecionar e organizar a
informação necessária para agir.
Julgar se o problema pode ser resolvido
internamente ou será necessária ajuda
externa.

Resumir soluções
Identificar opções e listar possíveis
alternativas com
alternativas.
conhecimento existente
Avaliar alternativas
Identificar riscos e benefícios de cada
potenciais usando
alternativa possível.
conhecimento especial
Usar o conhecimento para
Listar alternativas, selecionar uma e
decidir o que fazer
verificar “in loco”.
Implementar a alternativa
Executar a tarefa e autorizar a equipe a
selecionada
prosseguir com a alternativa selecionada.
Quadro 9 − Principais usos do conhecimento em uma organização
Fonte: Dalkir (2005, p. 106).
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2.2.3.5 O modelo de Tannembaum e Alliger (2000) e Rastogi (2000)

Os autores mencionados acima interpretam a Gestão do
Conhecimento sob uma perspectiva mais estática, ou seja, não a
consideram formando um ciclo interativo, porém, definem quatro
requisitos que determinam coletivamente sua efetividade. Eles são
imprescindíveis para o desenvolvimento do conhecimento.
Compartilhamento do conhecimento: quando o conhecimento
é compartilhado, ele sofre uma extensão e influencia o
ambiente.
Acessibilidade do conhecimento: refere-se à facilidade na
obtenção e no acesso aos serviços de informação. Isto facilita
a conversão das informações quanto à capacidade de moverse, de agir; na tomada de decisões, principalmente, no tocante
ao processo de análise no que se refere às ações e as diversas
alternativas a serem atingidas. Além disso, pode oferecer
rapidez na solução de problemas, entre outros.
Assimilação do conhecimento: diz respeito ao processo de
aprendizado e assimilação do conhecimento necessário para
aprimorar a performance organizacional.
Aplicação do conhecimento: é a extensão de quem emprega o
conhecimento de forma eficiente na tomada de decisão e na
solução de problemas. Por meio da aplicação do
conhecimento, pode-se investir em estratégia de serviço ao
cliente.
Cada um dos requisitos supracitados contribui para a aplicação do
conhecimento. Todavia, cabe salientar que os resultados dos esforços da
Gestão do Conhecimento se originam, principalmente, do último
requisito descrito.
Rastogi (2000) assevera que, para se cumprir os requisitos na
Gestão do Conhecimento, as empresas devem planejar, implementar e
criar estratégias ou um grupo de ações, quais sejam:
Identificação do conhecimento indispensável para a
implementação eficiente da estratégia de competitividade.
Mapeamento do conhecimento existente e disponível,
incluindo vistoria e experiência.
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Captura do conhecimento através de sua representação
formalizada.
Aquisição do conhecimento necessário e informações,
compreendendo também o Know-how.
Armazenamento do conhecimento, adquirido e criado em
repositórios de maneira adequada.
Compartilhamento do conhecimento mediante seu acesso e
distribuição automáticos aos empregados com base em suas
necessidades e aquilo que lhes convêm.
Aplicação do conhecimento como suporte a decisões, ações,
solução de problemas, em síntese, provendo auxilio nas
tarefas e no treinamento.
Criação de generalizações e descobertas a partir de novos
conhecimentos por meio da inovação, pesquisa e
desenvolvimento, experimentação, lições aprendidas e
pensamento criativo.
Rastogi (2000) considera este último item como o estágio mais
avançado da Gestão do Conhecimento na organização.

2.2.3.6 O modelo de Angeloni (2002)

O modelo de Angeloni (2002) constitui-se de três dimensões
interagentes e interdependentes, são elas: a dimensão infraestrutura
organizacional, a dimensão pessoas e a dimensão tecnologia.
A dimensão infraestrutura organizacional contém os elementos
responsáveis pela existência e manutenção da continuidade da
organização, tais como: cultura organizacional, estilo gerencial e
estrutura organizacional, entre outros.
A dimensão pessoas refere-se ao capital intelectual da empresa,
pois somente através das suas experiências, percepções e modelos
mentais ele consegue aprender, criar e alavancar o conhecimento nas
instituições.
A dimensão tecnologia envolve o desenvolvimento de
tecnologias que possibilitam captar e distribuir informações e
conhecimentos na organização.
A Figura 6 possibilita a visualização do modelo de organização
do conhecimento proposto.
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Figura 6 − Modelo de organização do conhecimento
Fonte: Angeloni (2002).

Dimensão infraestrutura organizacional: para se obter
vantagem competitiva no mercado atual é indispensável levar-se em
conta uma infraestrutura flexível e adequada. Entre as variáveis
importantes a serem implementadas inicialmente, a autora propõe a
visão holística. Esta tem como finalidade transformar um entendimento
organizacional fragmentado, em uma visão mais ampla para se alcançar
a visão do todo. Para tanto, torna-se relevante trabalhar a cultura da
organização e a busca de um estilo gerencial que permita romper com as
características de comando e controle decorrentes do paradigma
newtoniano-cartesiano. O objetivo é colocar em prática a gestão
participativa, envolvendo todos os colaboradores.
Dimensão pessoas: concerne às características pessoais
relacionadas ao conhecimento. Numa visão mais ampla, tal dimensão
diz respeito à integração dos vários níveis de conhecimento e de
expressão; corresponde à ação coordenada de todos os indivíduos, como
também ao desenvolvimento de suas habilidades. As condições básicas
para a ampliação do conhecimento estão associadas à reeducação do ver,
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do ouvir, do sentir e do aprender. É nesse contexto que o líder passa a
ocupar um papel primordial na construção de uma visão compartilhada.
Ele tem a incumbência de trazer à tona modelos mentais vigentes e de
estimular padrões mais sistêmicos de pensamento. A dimensão pessoas
destaca a necessidade de se considerar o ser humano como artífice
criador de conhecimento. Nesse sentido, as organizações, para não
sucumbirem, devem proporcionar condições adequadas ao trabalho
criativo e a inovação. Importante frisar que o modelo de empresa em
que a cúpula diretiva pensa e a base operária age está dando abertura a
um novo modelo de gestão; em outros termos, as ideias e ações devem
acontecer em todos os níveis hierárquicos.
Dimensão tecnológica: a implementação de uma infraestrutura
voltada à tecnologia consiste na terceira dimensão da Gestão do
Conhecimento. A empresa precisa dispor de computadores, redes
(intranets, extranets, internet) e softwares. Estes são ferramentas que
devem estar disponibilizadas para criar, armazenar, resgatar e distribuir
conhecimentos. Sabe-se que as organizações necessitam utilizar de
recursos tecnológicos a fim de gerenciar seu conhecimento acumulado,
bem como o que está em processo de desenvolvimento. Segundo
Angeloni (2002), no mercado há uma multiplicidade de tecnologias
disponíveis, entre elas pode-se citar: data warehouses, workflows e
gerenciamentos eletrônicos de documentos (GED) como sendo os
principais artifícios de suporte à engenharia do conhecimento.
Em seu estudo, a autora propõe um modelo alternativo que foi
construído sob a forma de átomo, constituindo-se em um ciclo. Tal
procedimento visa compreender a organização do conhecimento como
um conjunto de variáveis que são dinâmicas e interagem
constantemente.
Após a exposição dos diversos modelos de Gestão do
Conhecimento, a seguir, apresentam-se o papel da gerência de nível
tático e sua relação com este contexto.

2.2.4 A gerência de nível tático e sua relação com a Gestão do
Conhecimento

O administrador é uma pessoa que exerce uma função de extrema
importância para qualquer tipo de organização. Pode ser representado
por um presidente ou diretor, um gerente ou supervisor. Ocupa um papel
diferente e relevante em cada um dos níveis organizacionais:
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estratégico, tático e operacional. A seguir será discutido, brevemente,
cada um dos níveis expressos (ANDRADE; AMBONI, 2007).
O nível estratégico de uma organização, geralmente representado
pelo presidente, tange ao nível de cúpula ou topo da administração. A
princípio, este nível encarrega-se de pensar e planejar muito mais a
empresa, em termos de eficácia, eficiência e efetividade, em vez de
executar processos, rotinas e cerimônias. Em resumo, o nível estratégico
busca direcionar a organização para atender diferentes demandas
provenientes do ambiente externo (SANTOS, 2008). Entende-se que
este “deve preocupar-se com o que pode acontecer à empresa se ele não
conhecer as implicações das decisões estratégicas que está tomando hoje
para um futuro próximo de dez anos” (ANDRADE; AMBONI, 2007, p.
6). Partindo desse pressuposto, é importante o presidente ou o executivo
possuir uma visão estratégica orientada para a ação e interconectada
com o todo.
O nível tático de uma organização é constituído pela gerência.
Sua função é estabelecer contato e articular o que é feito em cada
subsistema da empresa. Um exemplo disso é quando o nível gerencial
procura juntar os departamentos, tais como: recursos humanos,
produção, marketing, planejamento, finanças, e assim sucessivamente,
para que os indivíduos possam exercer as atividades com maior
qualidade. O referido nível gerencial deve atuar como um multiplicador
de ideias visando assegurar o alinhamento estratégico em todos os níveis
(ANDRADE; AMBONI, 2007).
O nível operacional é formado pelo chão-de-fábrica,
normalmente representado pelo supervisor. Compete a este nível a
execução das tarefas e atividades cotidianas transformando produtos,
serviços e realizando efetivamente os processos do negócio. Uma das
exigências desse nível é que o administrador deve possuir visão
operacional, conhecimento técnico para orientar e dirigir a realização de
tarefas dos funcionários (ANDRADE; AMBONI, 2007; SANTOS,
2008).
Após a exposição de ideias, é essencial relacionar os três níveis
organizacionais (estratégico, tático e operacional) com os modelos
propostos por Takeuchi e Nonaka (2008), para se compreender melhor
qual é a relação do nível tático com a Gestão do Conhecimento.
Modelos como “top down” e “bottom up” têm sido apontados,
por muito tempo, como as extremidades opostas do espectro do processo
administrativo. O cerne da questão que está subentendida por trás do
modelo top-down é a de que apenas os executivos que ocupam o topo da
hierarquia das organizações são capazes de criar conhecimento. Outro
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aspecto que merece ênfase é que o conhecimento de tais executivos é
recomendado para ser processado e implementado. Contrastando com a
ideia anterior, o modelo bottom-up pressupõe que o conhecimento seja
criado pelos empregados empreendedores da linha de frente.
A partir dessas observações, pode-se dizer que, segundo a
concepção de Takeuchi e Nonaka (2008, p. 26), nenhum dos modelos é
apropriado como processo para o gerenciamento da criação do
conhecimento, visto que possuem limitações, pois realizam apenas
conversões parciais deste conhecimento. “O modelo top-down está
concentrado na combinação e na internalização e o modelo bottom-up
concentra-se na socialização e na externalização”. Vale lembrar que, no
modelo top-down, os gestores processam muitas informações, entretanto
raramente envolvem-se na criação do conhecimento. Já, no modelo
bottom-up, o criador do conhecimento normalmente é o indivíduo
empreendedor na linha de frente da corporação.
Na obra intitulada The Knowledge-Creating Company, cujos
autores são Takeuchi e Nonaka (2008) encontra-se uma proposta de um
modelo de administração denominado de “middle-up-dow”. Os
estudiosos a consideraram como o meio mais eficaz de administrar o
caos criativo no ambiente organizacional. Nesse modelo, a alta
administração (poderia ser comparada ao nível estratégico) procura dar
um sentido de direção à empresa buscando articular a sua visão. Na
opinião de Fillion (1993, p. 52), a “visão refere-se a onde o
empreendedor deseja conduzir seu empreendimento”. Representa a
projeção de uma imagem e um sonho a ser atingido.
Quanto aos empregados da linha de frente, nas trincheiras,
apreciam e observam a realidade. Prosseguindo nesta linha de
raciocínio, o papel dos administradores medianos (poderia ser
comparado ao nível tático) é solucionar a contradição entre o que a alta
administração deseja criar e o que existe de legítimo no mundo real.
Outro aspecto a ser ponderado é que os administradores medianos
(nível tático) sintetizam o conhecimento tácito proveniente da alta
administração e dos empregados da linha de frente. O propósito é tornálo explícito e incorporá-lo a produtos, serviços e a novas tecnologias.
Portanto, no modelo middle-up-down, o conhecimento é criado
pelos administradores medianos (nível tático). Comumente, são
representados pelos líderes de uma equipe ou força-tarefa em um
processo, cujo objetivo é promover uma interação entre os empregados
do topo e da linha de frente. Este modelo dá ênfase aos administradores
medianos exatamente porque “o conhecimento não é criado pelo modelo
top-down (A) nem pelo bottom-up (B), mas pela síntese dos dois,
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especialmente através do modelo middle-up-down de administração (C)”
(NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p. 27).
Dessa forma, entende-se que os administradores medianos
(pertencentes ao nível tático) possuem conhecimentos adequados para
realizar a transposição da visão atual e futura da corporação em planos,
metas, estratégias e em sistemas de controle. O intuito é garantir o
efetivo conjunto de ações a fim de assegurar que a corporação atinja
seus propósitos definidos no nível estratégico do negócio (SANTOS,
2008).
A Gestão do Conhecimento requer coordenação sistêmica de
esforços, tanto do nível estratégico, tático (administradores medianos) e
operacional da empresa. Dentro dessa tônica, pode-se ressaltar que os
gerentes de nível tático são peças-chaves em iniciativas como esta.
Agem como facilitadores dos planos formais e informais visando
identificar o ativo intangível conhecimento, assim como os processos
relacionados a ele. Corroborando com a ideia anterior, para Rowley
(1999, p. 418), “a Gestão do Conhecimento se preocupa com a
exploração e desenvolvimento dos ativos de conhecimento com vistas a
promover seus objetivos organizacionais”. A partir deste ponto de vista,
verifica-se a necessidade do nível tático em desenvolver uma cultura
forte com normas e valores que possam dar suporte à criação e ao
compartilhamento do conhecimento. Para que isso ocorra devem-se
estabelecer objetivos, criar estratégias, políticas e utilizar de maneira
eficiente os recursos disponíveis.

2.2.5 Barreiras à Gestão do Conhecimento
As organizações contemporâneas, sobretudo aquelas que
apresentam uma infraestrutura sólida, dos mais diferentes segmentos de
mercado têm criado inúmeras estratégias para capturar e gerenciar o
conhecimento. Este costuma estar embutido na mente das pessoas, no
modo como elas aprendem e inovam, em documentos, na colaboração
entre departamentos, no desenvolvimento de um produto, rotinas,
processos, na relação existente entre clientes e fornecedores, práticas e
normas empresariais.
Todavia, o grande desafio é fazer com que essa disseminação
integrada aconteça. Sabe-se que segundo Razzolini Filho (2004),
Baskerville, Pawslowsky e McLean (2002), Davenport e Prusak (1998)
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é fundamental se dispor de uma infraestrutura e cultura organizacional
adequadas para a implementação e manutenção do conhecimento.
Face a este contexto, nem sempre o conhecimento necessita ser
gerado no interior das corporações; ele pode advir do ambiente externo,
ou de qualquer tentativa para buscar novas ideias e práticas que
funcionem, independentemente de suas origens. O essencial é adaptá-lo
à cultura organizacional (MACHADO, 2000).
Neste sentido, tem-se ciência que o gerenciar o conhecimento
possibilita a alavancagem do desempenho organizacional; através dele
consegue-se obter um ambiente de aprendizagem onde os indivíduos
podem divulgar todo o seu talento, potencial de criatividade e inovação.
Porém, é possível encontrar no ambiente de trabalho algumas barreiras
que possam, de alguma maneira, estar criando obstáculos na busca pelo
compartilhamento em termos de procedimentos, processos e rotinas de
trabalho. São barreiras que dificultam a utilização do conhecimento e
inibem a geração de valor e riqueza para as empresas. Uma barreira
pode ser considerada como todas as coisas pertencentes aos problemas
humanos, organizacionais e/ou tecnológicos que restrinja a gestão intra
ou inter-organizacional do conhecimento (WUNRAM; FOSTER;
MOTTAGHIAN, 2000).
Tendo em vista a pergunta de pesquisa que norteia a presente
tese, a seguir, de acordo com as diversas abordagens de vários autores,
são destacadas as principais barreiras típicas dentro deste contexto; elas
estão listadas com comentários. Cabe ressaltar ainda que, conforme a
literatura, foi realizado um levantamento dos critérios ou dimensões que
possam favorecer a sua identificação no âmbito da Gestão do
Conhecimento.

2.2.5.1 Abordagem de Barson et al. (2000)

A literatura acadêmica sobre as barreiras que podem afetar ou
impedir as tentativas de melhorar o desempenho dos processos através
de iniciativas de Gestão do Conhecimento foi estudada por Barson et al.
(2000). Importante notar que os autores descrevem três tipos de
barreiras são elas: barreiras tecnológicas, barreiras da organização e
barreiras humanas.
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Barreiras tecnológicas
Indisponibilidade tecnológica: Schwartz et al. (1999)
mencionam que os produtos tecnológicos voltados ao
gerenciamento do conhecimento atualmente disponíveis
no mercado ainda precisam ser desenvolvidos e
amadurecidos para captar o conhecimento.
Sistemas legados: Todo gerenciamento do conhecimento
tem necessidade de operar de maneira eficaz. Uma
dúvida que pode surgir na vida dos dirigentes é se o
software existente na organização irá funcionar
corretamente. Schwartz et al. (1999) identificam sistemas
legados como uma barreira significativa ao
gerenciamento do conhecimento. Todavia, conectar os
diversos sistemas de múltiplos departamentos e de forma
inter-operacional verdadeira é difícil de obter na prática.
Barreiras da organização
Definição de domínio da informação: Para um sistema
de gerenciamento do conhecimento se tornar útil, é
importante identificar as áreas nas quais ele poderá ser
usado. Contudo, a informação deve ser focada para servir
ao
conhecimento
(SCARBOROUGH;
SWAN;
PRESTON, 1996).
Custo de transferência do gerenciamento do
conhecimento: Uma barreira que se apresenta ao
gerenciamento do conhecimento inter-organizacional diz
respeito ao custo para conseguir a colaboração
internacional. Farr e Rischer (1992) estudaram quatorze
projetos de desenvolvimento de produtos envolvendo
esta abordagem citada anteriormente. Eles identificaram
um aumento de custos derivados da tentativa de se
efetuar a cooperação internacional com os fornecedores.
Demonstraram ser inábeis nessa negociação, por
conseguinte, os custos de coordenação sofreram um
acréscimo. Já Tabrizi e Walleigh (1997) constataram
outros dados referentes a este assunto: diferenças em
estilos, prioridades e motivação como fatores que
resultaram em aumento de custos.
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Distância (meio de comunicação): A fim de transferir e
compartilhar o conhecimento, um meio de comunicação
é necessário. Nonaka e Takeuchi (1997) identificaram a
comunicação face a face como o meio mais eficiente de
compartilhar o conhecimento, mas a localização
geográfica das organizações pode fazer com que isso não
seja possível. A separação geográfica pode também
resultar em corporações trabalhando em ambientes com
cultura, legislação e idiomas diferentes.
Cultura organizacional: Ao identificar que a cultura
organizacional pode não dar suporte para compartilhar o
conhecimento e sua reutilização, a empresa deve
encontrar mecanismos a fim de superar tal barreira.
Nesse caso, a instituição pode criar tecnologia para
enfrentar as barreiras. Porém é necessário ficar claro que
os sistemas que gerenciam o conhecimento exigem uma
mistura de tecnologia e métodos de trabalho.
Recursos: Se uma organização precisa gerenciar o
conhecimento e o compartilhamento, devem existir
recursos disponíveis para tanto. Estes incluem dinheiro,
tecnologia, mecanismos de transferência de informação e
tempo. Caso essa regra seja quebrada, certamente haverá
barreiras para compartilhar o conhecimento.
Empregados: As companhias devem ter profissionais que
possam implantar e desenvolver o conhecimento
acumulado e construtivo (TROTT, 1993).
Barreiras humanas
Proteção
da
propriedade
do
conhecimento:
Compartilhar informação que possua direito de
propriedade com os colaboradores e clientes deixa uma
organização exposta ao risco de esta ser revelada, tanto
intencional quanto não intencionalmente, aos
concorrentes ou outros grupos. Ragatz, Handfield e
Scannell (1997) apontam a consequência desse risco
também com relação aos fornecedores. Assim, entendese que é preciso haver confiança e responsabilidade entre
as instituições, no que tange ao estabelecimento de
parceria e proteção ao conhecimento. Em suma, existe o
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desejo de proteger os interesses da empresa restringindo
o conhecimento a ser transferido a fontes externas.
Postura referente aos fornecedores: Os fabricantes
podem demonstrar indiferença quanto à importância de
suas ligações com fornecedores, principalmente aqueles
considerados pequenos no mercado. Doz (1988) destaca
uma das principais causas do fracasso nas parcerias
como sendo a adoção de uma postura de dominação e
controle sobre as companhias menores.
Âmbito da parceria: Ligações entre clientes e
fornecedores são geralmente de âmbito estreito, com
foco na transferência de conhecimento técnico e
mantidas por um indivíduo ou um pequeno grupo. Vale
lembrar que se deve haver nessa parceria uma
participação ativa do gerenciamento intermediário e
estratégico da empresa (DOZ, 1988).
Esquema da interface de comunicação: Na concepção de
Doz (1988) existe um esquema insuficiente da interface
de comunicação como uma outra razão pela qual
parcerias fracassam.
Confiança: Se um indivíduo não confia na informação
ou conhecimento que está recebendo ele provavelmente
não fará uso dela. Da mesma forma, caso ele não confie
na pessoa à qual ele está dispensando conhecimento,
poderá usá-la de maneira sábia ou guardar os segredos da
companhia, resistindo ao compartilhamento. Em síntese,
a confiança fornece as condições ideais para a
colaboração e para compartilhar o conhecimento
(LUCAS, 2000).
Risco: O risco está relacionado tanto à confiança quanto
às barreiras de propriedade do conhecimento.
Compartilhar o conhecimento inter-organizacioanal
inerentemente envolve um elemento de risco,
especialmente quando a propriedade do conhecimento
está sendo compartilhada. As empresas e os indivíduos
envolvidos devem estar de comum acordo para usar o
conhecimento de maneira apropriada.
Medo da exploração: Lucas (2000) aponta algumas
barreiras acerca do medo da exploração, isto é, ele
começa com a premissa de que a pessoa irá compartilhar
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o seu conhecimento com outro indivíduo, se considerar
que receberá algo em troca.
Medo da contaminação: Os indivíduos nas organizações
que apresentam uma imagem de mercado muito elevada,
podem ficar tensos ao se juntar com outras pessoas que
percebem ser menos importantes no mercado (LUCAS,
2000).
Diferenças internacionais: A diferença internacional
mais óbvia é o idioma, pois as pessoas podem não
conseguir se expressar com clareza. Nesse caso, também
existem diferenças nos métodos de trabalho e no estilo.
Diferenças organizacionais: Incluem métodos de
trabalho, técnicas e estilos de relatórios, entre outros. A
terminologia e os “jargões corporativos” nos diversos
públicos, podem também variar dentro das organizações.
Diferenças entre departamentos: Há diferenças no modo
como os departamentos trabalham e interagem. Por
exemplo, numa empresa, um conflito entre os
compradores e os engenheiros pode ser identificado em
detrimento das distintas perspectivas nas quais esses dois
setores operam.
Ceticismo em relação à tecnologia: Em algumas
ocasiões, é possível encontrar no ambiente de trabalho a
seguinte reação dos empregados: essa não, outro sistema
não! Pode haver um sentimento de que o sistema de
gerenciamento do conhecimento irá resultar em mais
trabalho e burocracia, em consequência, algo a mais para
ser preenchido. Isso tem relação com a barreira associada
à necessidade de recompensar. A saída para tal problema
seria então fazer com que os usuários da tecnologia
visualizassem que isso lhes traria benefícios diretos.
Necessidade de recompensar: Essa barreira se refere
tanto à organização quanto às pessoas. Rajan, Lank e
Chapple (1998 apud SCARBOROUGH; SWAN;
PRESTON, 1996) explicam que é essencial que os
empregados percebam que compartilhar pode representar
ganhos imediatos, a saber: menos exigências no
ambiente de trabalho, execução de tarefas mais simples,
redução das horas de trabalho, fechamento da empresa
em horário mais cedo e reconhecimento. Conhecimento é
poder, qual é a vantagem pessoal para o indivíduo que
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fornece o ‘know-how’ à organização? A necessidade de
ser recompensado está relacionada às pessoas, ao passo
que os mecanismos pelos quais as recompensas são
concebidas são um problema da empresa.
Precisão do conhecimento: É importante se ter noção de
que o conhecimento que os empregados adquirem é
confiável. Os indivíduos precisam confiar no sistema
para fornecer a ele informação precisa.
Medo de punição: Os empregados podem demonstrar
preocupação no tocante à interpretação correta do
conhecimento que lhes é fornecido no dia-a-dia da
empresa. Nesta circunstância, podem não estar dispostos
a ser responsabilizados, caso a interpretação seja
incorreta. O medo da punição pode surgir nesse
momento e ocasionar uma barreira.
Medo de se tornar redundante: Está relacionado à
concepção errônea de que os indivíduos serão capazes de
colocar todo o seu conhecimento na organização, e assim
se tornarem redundantes. Além disso, as pessoas podem
interpretar que não serão mais necessárias após repassar
seu conhecimento para a empresa.
Medo de perder recursos: A perda de colegas de trabalho
pode configurar uma ameaça: por exemplo, se as
estruturas internas de uma empresa se tornarem públicas
– os membros da equipe poderão ser cortados. Como
resultado, tem-se o medo de perder recursos.
Medo de perder a estabilidade da companhia/posição de
mercado: As pessoas podem interpretar que a
informação técnica é o que as torna únicas, compartilhar
a informação com concorrentes significa a perda do seu
posto de trabalho. Esse sentimento pode gerar também
uma barreira relativa à perda da estabilidade no mercado.

2.2.5.2 Abordagem de McLaughlin, Paton e Macbeth (2008)

Os estudos de McLaughlin, Paton e Macbeth (2008) contemplam
cinco tipos de barreias, quais sejam:
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Barreira quanto à motivação ao compartilhamento do
conhecimento: Kluge, Stein e Licth (2001) identificam duas barreiras
principais ao desenvolvimento da cultura da criação e compartilhamento
do conhecimento. Essas barreiras são:
A síndrome do “não foi inventado aqui” descreve a
tendência em negligenciar, ignorar ou, ainda pior, criticar o
conhecimento que não foi criado dentro da área de interesse
do indivíduo. Esse problema pode surgir quando há uma
verdadeira falta de confiança nas fontes de conhecimento
externas.
A síndrome do “conhecimento é poder” diz respeito a uma
postura mental que valoriza o conhecimento do indivíduo
antes de considerar o da corporação. Na sua forma mais
básica, o compartilhamento do conhecimento se por
intermédio do tempo gasto para ajudar os outros. Em uma
empresa existe pressão de horário, mas os 10 minutos extras
despendidos com um colega de trabalho poderão resultar em
benefícios mais tarde para a própria organização. O “dilema
do prisioneiro corporativo” ilustra esse ponto muito bem,
conforme a Figura 7.
Em outras palavras, pela Figura 7 pode-se verificar que a solução
ideal para os empregados A e B é compartilhar a informação e o
conhecimento, uma vez que nessa condição os ganhos mais
significativos podem ser esperados. Porém, se um deles decide reter
conhecimento enquanto o outro compartilha, então o equilíbrio de poder
tende a favorecer o empregado que o retém.
Como nenhum empregado deseja ser explorado, ou se a cultura
valoriza o desempenho pessoal acima do desempenho da equipe, esse
resultado pode acarretar um problema ou barreira para aqueles que se
apropriam do conhecimento. Assim presume-se que o conhecimento
compartilhado é seletivo, resultando em ganhos modestos no
desempenho da organização. Se essa for a norma utilizada pela empresa,
o processo de retenção será anti-produtivo; o resultado será aquém do
esperado. Tal situação exige mudanças tanto da organização quanto do
empregado. São mudanças que devem ser efetuadas por qualquer
programa de Gestão do Conhecimento.
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Figura 7 − Dilema do prisioneiro corporativo
Fonte: McKingsey (apud McLAUGHLIN; PATON; MACBETH, 2008, p. 110).

Barreira quanto ao impacto da transferência de
conhecimento forçado/solicitado: Kluge, Stein e Licth (2001)
enfatizam sobre a importância da tecnologia na distribuição da
informação na hora e lugar certos. Para os autores, o fator decisivo
quanto ao benefício da organização está na maneira como os
empregados solicitam e compartilham a informação e o conhecimento.
Segundo os pesquisadores, as empresas utilizam uma combinação de
ambos os sistemas: forçado e solicitado. Os sistemas forçados são
considerados aqueles que se impõem de cima para baixo e dependem da
tecnologia para o fluxo do conhecimento/informação. Os sistemas
solicitados são as estruturas representadas de baixo para cima. São mais
dependentes do desejo por conhecimento inato do indivíduo. Tal desejo,
ajustado com a cultura de cooperação da empresa, determina o sucesso
do mecanismo de distribuição solicitado do conhecimento.
Barreira quanto ao impacto das relações interpessoais sobre o
conhecimento. Szulanski (1996) também reforça a ideia de que as
relações entre empregados podem contribuir para os fracassos na
transferência do conhecimento. Todavia, ele observa que pesquisas
anteriores sugerem que quatro grupos de fatores têm probabilidade de
influenciar a dificuldade de transferência do conhecimento. São eles:
As características do conhecimento transferido;
As características da fonte do conhecimento;
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As
características
do
recipiente
do
conhecimento/informação;
O contexto em que o conhecimento/informação é
transferido.
Alguns autores colocam uma ênfase quase exclusiva nas
características do conhecimento transferido (WINTER, 1987;
ZANDER; KOGUT, 1995). Outros citam as características da situação
(contexto) em que a transferência ocorre (ARROW, 1969). Porém, os
quatro fatores podem ser usados juntos em um modelo que permita a
medição de suas influências relativas.
Barreira quanto ao impacto da estrutura organizacional
sobre o conhecimento. Gupta e Michailova (2004) descobriram que o
compartilhamento do conhecimento entre departamentos de uma mesma
empresa não é realmente tão natural como possa parecer. Na verdade, a
hostilidade em compartilhar o conhecimento é um fenômeno que
domina a realidade organizacional amplamente (HUSTED;
MICHAILOVA, 2002). Gupta e Michailova (2004) identificaram três
dificuldades com o processo de compartilhamento do conhecimento:
O conhecimento é desenvolvido em nível local. Por
definição, está inserido em determinado contexto
cognitivo e comportamental. Sem compreender o
contexto, uma pessoa não pode questionar a razão e as
crenças que estão por detrás de um fragmento de
conhecimento em particular.
O conhecimento é distribuído de forma assimétrica. Com
frequência, aqueles que o possuem não têm inclinação
para investir tempo e esforço para compartilhá-lo sem
esperar reciprocidade, visto que os recursos são finitos e
escassos (DAVENPORT; PRUSAK, 1998; O’DELL;
GRAYSON, 1998).
O compartilhamento do conhecimento é voluntário. Este
depende da disposição dos indivíduos em identificar o
conhecimento que possuem e compartilhá-lo quando
requerido (NONAKA; TAKEUCHI, 1995).
Ademais, Gupta e Michailova (2004) acreditam que a habilidade
de um indivíduo em apreciar o novo conhecimento é uma função de sua
capacidade de absorção (COHEN; LEVINTHAL, 1990; SZULANSKI,
1996). O que é interessante na pesquisa de Gupta e Michailova (2004) é
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que eles não enxergam a organização como uma entidade única, mas
como uma coleção de departamentos trabalhando em conjunto nas
diferentes necessidades e criação do conhecimento. Mediante sua
pesquisa, os autores identificaram três aspectos da organização que
podem impedir a criação e o compartilhamento do conhecimento:
A natureza dos distintos cargos representa necessidades
diferentes da Gestão do Conhecimento. Certos
departamentos ou unidades operam em ambientes
diversos; alguns são mais estáveis que outros. Portanto,
os sistemas de GC podem precisar ser modificados em
função dos departamentos a fim de prestarem suporte ao
processo interno de criação de conhecimento.
A natureza das diferentes atividades comerciais. Tal
natureza requer necessidades diferentes com relação ao
tipo de conhecimento desejado; assim ocorre com as
preferências no momento de se obter o conhecimento.
A forma codificada e personalizada dos sistemas usados
em cada departamento ou unidade. Embora a prática
comum seja analisar a instituição em busca de sistemas
de conhecimento, dependendo da missão do
departamento e do que dele é esperado, a estratégia
codificada ou personalizada mais adequada a ele pode
não se ajustar à avaliação da organização em geral. Ao
definir uma estratégia de conhecimento, é preciso
compreender como os departamentos ou unidades
organizam, usam a informação e criam conhecimento.
Barreira quanto ao impacto de uma abordagem codificada no
compartilhamento do conhecimento. De acordo com a revisão da
literatura, existe uma forte crença de que a tecnologia influencia a
distribuição do conhecimento; porém, é notório de que ela tem falhado
repetitivamente neste sentido (BARSON et al., 2000; GUPTA;
MICHAILOVA, 2004; MARWICK, 2001; PAWAR, 2002). A crença
de que a GC confia muito nos padrões, práticas e processos sociais vai
muito além das tecnologias e infraestruturas baseadas em computadores
(COLEMAN, 1998; DAVENPORT; PRUSAK, 1998). Há evidência
empírica sobre as barreiras de compartilhar o conhecimento de que a
tecnologia estaria tendo um destaque maior do que os fatores
comportamentais e culturais (DE LONG; FAHEY, 2000; SKYRME;
AMIDON, 1997). A ênfase no papel da tecnologia, especificamente na
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codificação do conhecimento, também é questionada por Spender
(1996) e Tsoukas (1996).

2.2.5.3 Abordagem de Thoben, Weber e Wunram (2002)

Existem diversas barreiras que impõem aos gestores uma tarefa
árdua e desafiadora. Diante de tais observações, Thoben, Weber e
Wunram (2002) descrevem na Figura 8 as barreiras à Gestão do
Conhecimento:

Figura 8 − Barreiras à Gestão do Conhecimento
Fonte: Thoben, Weber e Wunram (2002, p. 2).

De acordo com a Figura 8 as barreiras à Gestão do Conhecimento
ocorrem na elaboração dos seus objetivos, no processo de geração,
distribuição/compartilhamento e avaliação do conhecimento.
Thoben, Weber e Wunram (2002) mencionam que as companhias
geralmente veem a tecnologia como uma das mais importantes
habilitadoras da Gestão do Conhecimento. No entanto, as barreiras
relacionadas com a tecnologia não são consideradas tão relevantes como
as que estão vinculadas à barreira referente à organização e pessoas. Na
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sequência, exibem-se algumas das barreiras mais proeminentes às quais
serão descritas conforme foram identificadas pelos autores.
Barreiras relacionadas à tecnologia
Sistemas Legacy e sua incompatibilidade: Os sistemas
Legacy são frequentemente a causa de problemas de
compatibilidade na organização, interna e externamente.
A probabilidade de ter diferentes sistemas de software
automaticamente aumenta com a quantidade de parceiros
de comunicação. As possibilidades para superar tal
barreira seriam identificar um sistema que esteja de
acordo com as necessidades de todos os envolvidos.
Barreiras relacionadas à organização
Falta de consciência no que diz respeito às estratégias e
ferramentas da Gestão do Conhecimento: O manuseio
consciente da fonte de conhecimento parece ainda ser um
grande problema ao se falar sobre barreiras à Gestão do
Conhecimento. Essa consciência pode ainda ser
considerada relativamente baixa entre as corporações,
principalmente quando as empresas ao programarem a
Gestão do Conhecimento precisam ter uma estratégia
explícita, com responsabilidades determinadas. Em outra
situação, os dirigentes e empregados podem desejar uma
solução rápida e, portanto, combater os sintomas de um
problema, e não a sua causa. As pessoas deveriam
procurar soluções duradouras, porém, isso demanda
esforços de tempo e de custos.
Investimentos altos: A construção de parcerias com
clientes e fornecedores exige uma quantia significativa
de tempo e de dinheiro. Uma vez que o tempo e o
dinheiro tenham sido investidos, há uma grande
relutância em desfazer essa aliança caso o desempenho
seja insuficiente.
Indisponibilidade de pessoal: É considerado difícil
encontrar as pessoas quando se quer estabelecer contato,
resultando em atrasos de tempo na procura de um
profissional específico. Uma segunda barreira em
evidência neste contexto é não conseguir identificar qual
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a melhor pessoa para isso e quem deveria fazer perguntas
em certos casos.
Horários de trabalho diferentes: Ao lidar com parceiros
de outros países, diversos problemas podem surgir.
Devido a localizações dispersas dos parceiros, as
diferenças de horário limitam a comunicação a um
pequeno espaço de tempo e, portanto, à comunicação
indireta. O vídeo conferência, que é considerado um
importante meio de comunicação, pode não funcionar
devidamente.
Barreiras relacionadas às pessoas
Idiomas diferentes: A barreira do idioma é mencionada
como um problema ao lidar com pessoas de outras
organizações do mesmo país, assim como de países
estrangeiros. Quando se lida com companhias
internacionais, as pessoas podem não falar um idioma
com a mesma fluência e significado, podendo resultar em
uma má interpretação. Por exemplo, as reuniões são às
vezes improdutivas porque os tópicos discutidos são
entendidos pela metade.
Medo de punição/medo de perder perfil/imagem: A
apresentação de ideias que não sejam claramente
definidas (ideias superficiais) é geralmente considerada
como sinal de fraqueza, e consequentemente reduz o
espaço para o pensamento criativo, como também a
criação de sinergias para o desenvolvimento de ideias.
Roubo de ideias: Essa barreira descreve o medo de que a
ideia de um certo funcionário possa ser tomada por um
outro, que então recebe o reconhecimento e a
recompensa por ela. Isso denota a necessidade de
proteger a propriedade do conhecimento entre os
colaboradores.
Sustentar os canais de comunicação estabelecidos: No
nível intra-organizacional, a comunicação exige o
estabelecimento de um bom relacionamento. Isto
consome muito tempo, significando que, de alguma
forma, o suporte para tal tarefa deve ser oferecido.
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2.2.5.4 Abordagem de Lin, Tan e Chang (2008)

A princípio, cabe salientar que, para criar tal modelo, os referidos
autores realizaram uma pesquisa em organizações de saúde. Mais
especificamente, detectaram determinadas barreiras no fluxo do
conhecimento. Em resumo, o fluxo do conhecimento corresponde a um
processo cujo propósito é repassá-lo entre as pessoas ou por meio de
mecanismos (ferramentas). Efetivamente esse processo pode se dar por
encontros formais e informais, através da divulgação da informação em
jornais e do uso da tecnologia da informação, como também por
intermédio de outros meios.
Em linhas gerais, em seus estudos, os investigadores concluíram
que o fluxo do conhecimento apresentava cinco barreiras:
Barreiras da fonte do conhecimento: O compartilhamento
eficaz do conhecimento depende das pessoas (do sujeito) estarem
dispostas a contribuir com a organização. O problema, na maioria das
vezes, é que elas geralmente investem na construção de sua competência
e apresentam um sentimento de posse em relação a isso. Neste tipo de
barreira inclui-se a falta de motivação, falta de recompensa, a
indisposição para dedicar tempo e recursos; a fonte de conhecimento
não confiável, e, por último, o medo da perda de vantagem (medo de
perder propriedade, medo de perder a posição de privilégio, medo de
perder a superioridade, medo de perder a competência).
Barreiras do receptor do conhecimento: Uma precondição para
a transferência do conhecimento é que o recebedor (receptor) tenha
conhecimento suficiente para avaliar seu valor (capacidade de absorção)
e não ofereça resistência ao uso de material proveniente de outras fontes
externas (síndrome do não-inventado-aqui). Essa barreira compreende a
falta de: confiança na fonte, de capacidade de absorção, de capacidade
de retenção, de atitude quanto ao aprendizado, dúvida se o
conhecimento é atualizado; o recebedor do conhecimento não tem uma
atitude positiva; falta de motivação, incluindo a síndrome do nãoinventado-aqui.
Barreiras das características e transferência do
conhecimento: A ambiguidade casual e o conhecimento não-validado
impedem o fluxo do conhecimento. A primeira, respectivamente, ocorre
quando as razões para o sucesso ou fracasso não podem ser
determinadas. O conhecimento não validado está vinculado ao
conhecimento tácito; envolve as habilidades humanas e é difícil de
medir. Vale lembrar que o conhecimento sem um registro de utilidade
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anterior pode ser questionado por outras pessoas. Esse tipo de barreira
abrange a dificuldade de expressar o conhecimento de forma concreta,
natureza complexa do ser humano, natureza incerta do conhecimento,
dificuldade de padronização do conhecimento e a falta de conhecimento
com base em evidências (fatos).
Barreiras do contexto do fluxo do conhecimento, também
denominadas de barreiras contextuais: Na resolução de problemas, o
entendimento e o contexto (ambiente/comunidade) que emergem se
transformam, ou seja, o contexto influencia a opinião das pessoas e suas
escolhas, como também, a consideração dos problemas que devem ser
resolvidos. Nessas barreiras têm-se o relacionamento pobre entre a fonte
do conhecimento e o recebedor (desconhecimento em ambos os
extremos do fluxo do conhecimento), a falta de tempo, as características
culturais (falta de cultura de compartilhamento), a falta de comunicação
entre fonte/recebedor, distância entre grupos da fonte/recebedor do
conhecimento, a falta de mecanismos (instrumentos) no
compartilhamento do conhecimento, a falta de sistema de incentivos e
recompensas. São obstáculos que se traduzem nas políticas da empresa,
protocolos, forma de tomar decisões; sistemas educacionais, dispersão
geográfica, língua, entre outros.
Barreiras do contexto organizacional (mecanismos
insuficientes): dizem respeito à falta de mecanismos (ferramentas) para
o fluxo. A maior barreira ao uso do conhecimento organizacional referese ao bloqueio do canal que ocorre entre os provedores de conhecimento
e os que o procuram. Os empregados costumam usar métodos diferentes
na busca de conhecimentos na obtenção dos resultados. Assim sendo,
acredita-se que as barreiras à difusão do conhecimento incluem: falta de
acesso às fontes de informação atualizadas, falta de conhecimento da
disponibilidade de informações relevantes, falta de tempo para buscar
informação e a organização pobre da informação. O Quadro 10 sintetiza
os fatores que causam barreiras ao fluxo do conhecimento.
Barreiras
Barreiras das
Características e
transferência do
conhecimento

Fatores que Causam Barreiras ao Fluxo do
Conhecimento
Ambiguidade casual
Conhecimento não-validado
Dificuldade de expressar o conhecimento de forma
concreta
Natureza complexa do ser humano
Natureza incerta do conhecimento
Dificuldade de padronização do conhecimento
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Barreiras

Barreiras da
fonte do
conhecimento

Barreiras do
receptor do
conhecimento

Barreiras do
contexto do
fluxo do
conhecimento
(Barreiras
contextuais)

Fatores que Causam Barreiras ao Fluxo do
Conhecimento
Sem base de evidências do conhecimento
Falta de motivação: medo de perder propriedade,
medo de perder a posição de privilégio, medo de
perder a superioridade, medo de perder a
competência; falta de recompensa, indisposição para
dedicar tempo e recursos. E ainda fonte de
conhecimento não confiável.
Falta de motivação, incluindo a síndrome do nãoinventado-aqui
Falta de capacidade de absorção
Falta de capacidade de retenção
Dúvida se o conhecimento é atualizado
O recebedor do conhecimento não tem uma atitude
positiva
Relacionamento entre as fontes e os recebedores do
conhecimento:
relacionamento
árduo;
desconhecimento em ambos os extremos do fluxo do
conhecimento
Contexto organizacional: características culturais;
restrições de tempo para o fluxo do conhecimento;
falta de incentivos
Políticas, protocolos, forma de tomar decisões;
sistemas educacionais
Outros: dispersão geográfica; língua
Relação pobre entre fonte/recebedor do conhecimento
Falta de comunicação entre fonte/recebedor
Falta de cultura de compartilhamento
Distância entre grupos da fonte/recebedor do
conhecimento
Falta
de
mecanismos
(instrumentos)
no
compartilhamento do conhecimento
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Barreiras

Fatores que Causam Barreiras ao Fluxo do
Conhecimento
Barreiras do
Mecanismos tangíveis: guias clínicos; jornais de
contexto
medicina; tecnologia da informação
organizacional
Mecanismos intangíveis: encontros formais e
(mecanismos
informais; clubes de leitura de jornais, medicina com
insuficientes)
base em evidências; aprendizagem através de
problemas
Falta de recompensa
Falta de reconhecimento pelo desempenho
Falta de liderança para promover o fluxo do
conhecimento
Quadro 10 − Barreiras ao fluxo do conhecimento médico
Fonte: Lin, Tan e Chang (2008, p. 79).

Para dar mais consistência ao que está sendo discutido, na
sequência são exibidas no Quadro 11 as afirmações representativas
(notas de entrevista) que dão melhor esclarecimento sobre as barreiras
ao fluxo do conhecimento.
Categoria

Tema

Barreiras da
fonte de
conhecimento

Os cirurgiões
consideram a cirurgia
como um
conhecimento crítico
para preservar a
competência
competitiva.
Conservar o
conhecimento para
competências básicas.

Barreiras do
recebedor do
conhecimento

Intenção e atitude em
relação ao
aprendizado.
Falta de capacidade de
absorção.

Afirmações Representativas
(notas de entrevista)
As cirurgias são competências
competitivas
para
um
cirurgião. Alguns cirurgiães
seniores não têm disposição
em compartilhar conhecimento
cirúrgico devido ao medo de
perder sua vantagem. Eu não
acho que seja necessário
compartilhar
todo
o
conhecimento com os outros
médicos. Isso toma muito
tempo. Além disso, nós
precisamos
competir
no
“mercado”.
Médicos são geralmente muito
egocêntricos para aceitar a
opinião de outros.
Alguns
médicos
não
conseguem entender o que eu
digo a eles.

95

Afirmações Representativas
(notas de entrevista)
O talento com frequência
influencia a capacidade de
aprendizado de um médico
durante a cirurgia.
O diagnóstico e o tratamento
Barreiras em
Aqueles médicos que
relação ao
têm critérios, incluindo são critérios que podem ser
facilmente encontrados em
conhecimento o diagnóstico e o
transferido
tratamento, conseguem livros. Cerca de 70–80% dos
transferir com maior
diagnósticos estão registrados
facilidade o
nos livros.
Eu não compartilho meu
conhecimento. Outros
conhecimento, a menos que
não o fazem. Isso
ocasiona uma barreira. ele tenha base em evidências.
Barreiras
Falta de evidência
Não se pode compartilhar
contextuais
médica.
conhecimento com alguém
que você tenha problemas de
Comunicação pobre
comunicação.
entre a fonte e o
recebedor.
Atualmente, esforços para
compartilhar
conhecimento
Sistemas de
recompensas que não
não
influenciam
a
facilitam o
compensação e o desempenho
compartilhamento do
de um médico. Falta um
sistema de recompensas que
conhecimento.
encoraje o compartilhamento
do conhecimento.
Mecanismos
Falta de mecanismos.
Há uma falta de mecanismos
insuficientes
Há um fracasso na
para facilitar o fluxo do
consulta por integração conhecimento, principalmente
do conhecimento.
entre diferentes especialidades
médicas e entre especialistas
de diferentes hospitais.
Quadro 11 − Tema de entrevistas e notas sobre as barreiras do fluxo do
conhecimento
Fonte: Lin, Tan e Chang (2008, p. 105).
Categoria

Tema

De acordo com as declarações mencionadas nos Quadros 10 e 11
conforme a opinião dos autores, estas barreiras estão correlacionadas.
Além disso, observaram que as diferentes barreiras afetam e reforçam
umas as outras. Portanto, o contexto organizacional pode afetar as fontes
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do conhecimento e, por sua vez, as barreiras originarem um
relacionamento pobre entre as fontes e os recebedores.
Nesse sentido, os gerentes devem perceber que a mudança em
uma das barreiras tem efeito positivo ou negativo no resultado geral do
fluxo do conhecimento. Por isso, medidas de intervenção devem ser
tomadas com cuidado para melhorar os fatores de sucesso do fluxo de
conhecimento médico.
Como resultado final da pesquisa, nas organizações de saúde,
Lin, Tan e Chang (2008) propuseram um modelo a fim de identificar e
descrever as barreiras no tocante ao fluxo do conhecimento médico.
Apesar de o referido modelo estar direcionado à área da saúde, ele é útil
para o presente estudo, em virtude de explicitar as possíveis barreiras
que possam estar interferindo na Gestão do Conhecimento.
A seguir, na Figura 9, é exibido o modelo proposto pelos autores
já citados.

Figura 9 − Modelo final: CHAT revisado aplicado ao fluxo do
conhecimento médico
Fonte: Lin, Tan e Chang (2008, p. 91).

A partir dos comentários acerca do modelo supracitado, pode-se
dizer que os autores levaram em consideração a complexidade do
contexto organizacional. Importante frisar que a sigla CHAT – concerne
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à teoria da atividade cultural histórica (VYGOTSKY, 1978). Esta
oferece um modelo prático das atividades humanas, com foco no
relacionamento entre o sujeito e o objeto (recebedor do conhecimento)
da atividade e as relações mediadas por ferramentas e comunidades.
Hasan e Gould (2001) afirmam que a CHAT foi apropriada para lidar
com atividades humanas desestruturadas e confusas como o
gerenciamento sênior, a Gestão do Conhecimento e a tomada de
decisões.
Na prática, o modelo CHAT revisado pode oferecer uma
referência clara para definir os planos determinantes e concretos para os
gerentes de hospitais e outras instituições que estejam interessados em
implantar a Gestão do Conhecimento. O referido modelo CHAT
representa uma ferramenta para examinar os resultados.

2.2.6 Resumo do capítulo

O presente capítulo evidenciou que a Gestão do Conhecimento é
particularmente importante para organizações na busca de um melhor
aproveitamento do capital intelectual, das competências e talentos de
seus colaboradores e alcance dos objetivos. O conhecimento costuma
estar embutido na mente das pessoas, no modo como elas aprendem e
inovam, em documentos, rotinas, valor da marca, patentes, processos,
práticas e normas organizacionais.
Devido às rápidas mudanças no cenário mundial, investir no
conhecimento e na informação tem muito a ver com a competitividade,
o que pode resultar na maximização de valor para a empresa.
Portanto, acredita-se que as organizações que investem na Gestão
do Conhecimento podem estar mais bem preparadas para o futuro.
Consequentemente, é de suma relevância gerir o conhecimento: tanto o
explícito quanto o tácito, com o propósito de proporcionar benefícios.
Sua implementação faz aumentar sua sobrevivência, prosperidade e
aprendizagem.
A Gestão do Conhecimento tem-se consolidado como uma
valorosa ferramenta administrativa. O ambiente organizacional que
disponibiliza conhecimento oferece confiabilidade às atuações nos
processos e soluções para obter vantagens competitivas, além de
promover melhores decisões. De acordo com este contexto, é preciso
habilitar a empresa para criar, gerir e disseminar o conhecimento aos
seus colaboradores.
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Olhando por este prisma, os líderes devem considerar a Gestão do
Conhecimento como parte do planejamento estratégico da empresa. Para
aplicar os conceitos na prática, necessitam avaliar precisamente os
diversos modelos de Gestão do Conhecimento, como também a
estratégia operacional, os procedimentos, as políticas, os
relacionamentos com o cliente, fornecedores, e assim sucessivamente.
Porém, os gestores, ao tentarem difundir entre as pessoas a
cultura de compartilhamento de informações e conhecimento, podem se
deparar com barreiras à Gestão do Conhecimento. Entretanto, tal gestão
nem sempre produz os resultados esperados, refletindo-se em iniciativas
mal sucedidas. Na literatura, é possível encontrar barreiras de natureza
individual, barreiras da organização, barreiras tecnológicas, barreiras
culturais, entre outras.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O ato de adquirir conhecimento e aprender é inato a todos e está
associado à capacidade de descobrir, atingir autonomia intelectual,
interagir,
compreender,
desenvolver
habilidades,
construir
competências, criar sentido, ultrapassar obstáculos e desafios, entre
outros. Estas são algumas premissas básicas, que contribuem para a
aquisição de conceitos e aprimoramento do conhecimento científico
(RAMOS, 2009).
Nesse sentido, a pesquisa científica dá consistência ao
desenvolvimento de novas ideias; investiga fatos; possibilita focar para
uma produção intelectual própria, em suma, busca compreender o
mundo sob novas perspectivas. Como atividade investigatória,
representa um conjunto de procedimentos sistemáticos e lógicos. Sua
finalidade consiste em encontrar soluções para os problemas mediante
um rigor, métodos e processos científicos, bem como contribui para a
evolução do conhecimento humano e desenvolvimento econômicosocial. Trata-se de conhecer para agir, anunciar a novidade e produzir
ciência. Com base nessas observações, deve-se planejá-la conforme
normas e técnicas estabelecidas pelo método de investigação
(ANDRADE, 2003; CERVO; BERVIAN, 1996; RAMOS, 2009).
De acordo com esse contexto, a questão primordial da
metodologia é proporcionar as técnicas, o exame de teorias, diretrizes e
atividades sistemáticas. Serve como orientação ao processo de pesquisa.
Isto tem conotação direta com a busca de novos conhecimentos. Por
meio da pesquisa pode-se abrir a mente para ver coisas de outra
maneira; conferir compreensão e significados acerca de certos
problemas visando aprofundá-los dentro do seu nível de abstração e
complexidade (BARROS; LEHFELD, 2000; MINAYO, 1997; RAMOS,
2009).
Segundo as declarações expressas anteriormente, nesse capítulo
exibem-se os procedimentos metodológicos que servirão de base para a
operacionalização e alcance dos objetivos da presente pesquisa, mais
especificamente, o seu delineamento. Gil (1991, p. 70), explica que “o
delineamento refere-se ao planejamento da pesquisa em sua dimensão
mais ampla, envolvendo tanto a sua diagramação, quanto a previsão de
análise”.
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3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA

Para iniciar o processo de investigação, utilizou-se a pesquisa do
tipo acadêmica. Pela lavra de Souza, Fialho e Otani (2007, p. 35), a
pesquisa acadêmica concerne à “atividade de caráter pedagógico que
visa despertar o espírito de busca intelectual autônoma. [...]”. Desse
modo, representa um dos três pilares da atividade universitária,
juntamente com o ensino e a extensão. A finalidade é produzir
conhecimento. Do ponto de vista de sua natureza, a presente pesquisa
caracteriza-se como sendo aplicada. Souza, Fialho e Otani (2007, p. 38)
relatam que a “pesquisa aplicada objetiva gerar conhecimentos para
aplicação prática e dirigida à solução de problemas específicos”. Tem
como propósito apresentar um resultado prático visível, buscando
atender, sobretudo, demandas sociais.
Em relação aos procedimentos técnicos ou procedimentos para a
coleta de dados, decidiu-se por um estudo de caso, pesquisa
bibliográfica e pesquisa documental. O estudo de caso possibilita coletar
e registrar dados e informações acerca de uma experiência ou vários
casos com o intuito de se explicar uma determinada situação, para que,
em seguida, seja possível organizar um relatório a fim de comunicar os
resultados e as conclusões finais. Só assim pode-se submeter a uma
apreciação holística (BARROS; LEHFELD, 2000; CHIZZOTTI, 1995;
GOLDENBERG, 2000). Nesse caso específico, optou-se por um estudo
de caso na Itaipu Binacional.
A pesquisa bibliográfica “é a que se efetua tentando-se resolver
um problema ou adquirir conhecimentos a partir do emprego
predominante de informações advindas de material gráfico, sonoro e
informatizadas” (BARROS; LEHFELD, 2000, p. 70). Na realização da
pesquisa bibliográfica, fez-se um levantamento do tema já publicado por
outros estudiosos, com o objetivo de assimilar os conceitos e explorálos. As informações e os conhecimentos já catalogados em bibliotecas,
editoras, internet, entre outras fontes, também serviram de base para o
levantamento do assunto.
A pesquisa documental “corresponde a toda informação de forma
oral, escrita ou visualizada. Ela consiste na coleta, classificação, seleção,
difusão e utilização de toda espécie de informações [...]” (FACHIN,
2006, p. 136). Mediante a posse dos documentos, mais especificamente,
de informação oriunda de textos e imagens foi possível efetuar um
tratamento analítico.
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Do ponto de vista da forma de abordagem do problema, a
pesquisa é qualitativa e quantitativa. A abordagem qualitativa tenta
investigar o “quê” dos fenômenos levantando um panorama acerca das
inúmeras circunstâncias que envolvem o problema de pesquisa
(COSTA, 2001; HAGUETTE, 1992). Portanto, a intensidade e a
dimensão das variáveis observadas no processo de avaliação passam
necessariamente pelo crivo do pesquisador. A pesquisa quantitativa
segundo Richardson et al. (1999) indicam que a abordagem ou método
quantitativo garante a precisão dos resultados evitando distorções de
análise e interpretação dos dados.
No tocante aos objetivos, a pesquisa caracteriza-se como sendo
exploratório-descritiva. A pesquisa exploratória observa, registra, avalia
e estabelece uma correlação entre os fenômenos ou variáveis, tendo a
preocupação de não manipulá-los (CERVO; BERVIAN, 1996;
SANTOS, 1999; TRIVIÑOS, 1987).
Segundo Gil (1991), a pesquisa descritiva procura abstrair
informações de um grupo expressivo de pessoas sobre um determinado
problema ou fato. O propósito é buscar explicações das possíveis causas
e consequências que estão gerando aquela situação.

3.2 COLETA E ANÁLISE DE DADOS

Neste estudo foram utilizadas fontes primárias e secundárias na
coleta dos dados. Na visão de Barbetta (1999), as fontes primárias
precisam ser coletadas diretamente da população-alvo. Tais fontes
referem-se aos dados que são obtidos pela primeira vez pelo
investigador na pesquisa de campo.
Nesta pesquisa, os dados primários foram coletados mediante a
aplicação de uma entrevista estruturada. Marconi e Lakatos (2007, p.
199), conceituam a entrevista estruturada ou padronizada como sendo
“aquela em que o entrevistador segue um roteiro previamente
estabelecido”. Resumindo, a razão da padronização é obter dos
entrevistados respostas às mesmas perguntas, de maneira metódica.
A entrevista foi conduzida por meio de um roteiro de perguntas
estruturadas (Apêndice A), que foi aplicada inicialmente de forma
individual. Sua estrutura constituiu-se basicamente de um roteiro de
perguntas abertas. Corroborando com a ideia, Marconi e Lakatos (2007,
p. 206) entendem que as perguntas abertas normalmente “também
chamadas livres ou não limitadas, são as que permitem ao informante

102

responder livremente, usando linguagem própria, e emitir opiniões”. Sob
esse prisma, entende-se que a entrevista pode contribuir muito na coleta
de dados para a pesquisa qualitativa. Todas as perguntas basearam-se na
Fundamentação Teórica, principalmente no tocante às abordagens
relacionadas à Gestão do Conhecimento. Vale destacar que antes de se
realizar as entrevistas foi solicitado que o entrevistado assinasse um
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo A). Esse Termo
continha uma declaração informando-lhe a respeito do objetivo da
pesquisa e da confidencialidade dos dados. A intenção foi deixá-lo à
vontade para não aceitar participar, assim como desistir do processo a
qualquer momento.
Deste modo, as entrevistas da presente pesquisa foram realizadas
nos dias 21/07/2010 e 23/07/2010, e gravadas em áudio. Após esse
procedimento, as mesmas foram transcritas e submetidas à análise de
conteúdo.
De acordo com Richardson et al. (1999), a análise de conteúdo
visa alcançar, mediante procedimentos sistemáticos, o conteúdo das
mensagens, como, por exemplo, indicadores - quantitativos ou não - que
permitam deduzir, pelo raciocínio, informações relativas à percepção
das mensagens. A análise de conteúdo foi particularmente utilizada para
estudar material de tipo qualitativo, em especial aqueles dados que não
podem ser aplicados a técnicas aritméticas.
Para dar consistência às fontes primárias, também foi utilizada
outra modalidade – a aplicação de um questionário estruturado com
perguntas fechadas (Apêndice B). Para Marconi e Lakatos (2007, p.
203), “o questionário é um instrumento de coleta de dados, constituído
por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por
escrito e sem a presença do entrevistador”.
Importante enfatizar que a opção pela aplicação do questionário
foi obter maior objetividade dos dados, garantia do anonimato e
uniformidade nas avaliações, conforme recomendam Selltiz et al.
(1974). Além disso, compararam-se algumas informações obtidas pela
entrevista com aquilo que preconiza a literatura para verificar se
determinados indicadores apontavam a existência de barreiras à Gestão
do Conhecimento.
O instrumento de pesquisa foi submetido a uma aplicação piloto,
que consistiu em uma aplicação prévia a três analistas da área de
recursos humanos da empresa estudada, no dia 23/08/2010. Esta
aplicação inicial do instrumento teve por finalidade detectar as
dificuldades quanto a sua interpretação e redação. Por meio deste
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procedimento, efetuou-se as alterações recomendadas pelos
participantes.
Para identificar a percepção dos gerentes sobre as barreiras da
Gestão do Conhecimento na aplicação do questionário, foi utilizada
alternativas que variam desde concordo completamente (1) até discordo
completamente (5). Vale destacar ainda que foi utilizado o software
excel para a tabulação dos dados coletados.
Os dados secundários foram coletados através de uma pesquisa
bibliográfica, sobretudo aqueles disponibilizados na literatura, como:
periódicos de circulação internacional e nacional, livros, dissertações,
teses, e recursos documentais da empresa pesquisada.

3.3 PARTICIPANTES DA PESQUISA

O contexto desta pesquisa é uma empresa de energia elétrica.
Trata-se da Itaipu Binacional – a segunda maior hidrelétrica do mundo
em geração de energia. Foi desenvolvida pelo Brasil e Paraguai, mais
especificamente no Rio Paraná, na fronteira entre os dois países. Tratase de um empreendimento que dispõe de uma administração que trata o
conhecimento como estratégia de gestão.
Dessa forma, foram estabelecidos alguns critérios para a seleção
dos participantes da pesquisa: ocupantes de cargo de nível tático da
empresa; empregados com experiência de trabalho na empresa e
empregados com informações sobre a experiência da empresa em GC.
A fim de atender os critérios citados, decidiu-se por uma amostra
não probabilística e do tipo intencional, ou seja, a empresa indicou,
conforme os critérios estabelecidos, os sujeitos que deveriam participar
da investigação, tanto em se tratando das entrevistas como da aplicação
do questionário.
A princípio, foram selecionados inicialmente pela empresa cinco
gerentes que ocupam o nível tático para a realização das entrevistas. Na
aplicação do questionário foram selecionados pela empresa 30
informantes, haja vista serem considerados representantes do quadro
funcional e exibirem características específicas quanto a sua
administração, coordenação e supervisão.
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3.4 CATEGORIAS DE ANÁLISE DA PESQUISA

Da revisão de literatura foram identificadas 12 (doze) categorias
de análise, que direcionaram o estudo sobre Barreiras à Gestão do
Conhecimento. A seguir, no Quadro 12, são apresentadas as categorias
de análise que deram embasamento a investigação.
Categorias de
Análise
Barreiras
Tecnológicas
Barreiras da
organização

Barreiras Humanas

Barreira quanto à
motivação ao
compartilhamento
do conhecimento
Barreira quanto ao

Indicadores

Autores

• Indisponibilidade
tecnológica;
• Sistemas legados
• Definição de domínio do
conhecimento;
• Cultura organizacional;
• Recursos;
• Empregados;

Barson et al. (2000);
Schwartz
et
al.
(1999);
Barson et al. (2000);
Scarborough; Swan
e Preston (1996);
Farr
e
Rischer
(1992);
Tabrizi e Walleigh
(1997);
Nonaka e Takeuchi
(1997);
Trott (1993);
Barson et al. (2000);
Ragatz, Handfield e
Scannell (1997);
Doz (1988);
Lucas (2000);
Rajan,
Lank
e
Chapple (1998);
Scarborough, Swan
e Preston (1996);

• Proteção da propriedade
do conhecimento;
• Âmbito da parceria;
• Esquema da interface de
comunicação;
• Risco;
• Medo da exploração;
• Diferenças Internacionais
(idioma)
• Estrutura organizacional
(diferenças organizacionais
e
diferenças
entre
departamentos)
• A síndrome do “não foi
inventado aqui”;
• A
síndrome
do
“conhecimento é poder”;
• Tecnologia na distribuição

McLaughlin, Paton e
Macbeth (2008);
Kluge, Stein e Licth
(2001);
McLaughlin, Paton e
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Categorias de
Análise
impacto da
transferência de
conhecimento
forçado/solicitado
Barreira quanto ao
impacto da
estrutura
organizacional
sobre o
conhecimento

Barreira quanto ao
impacto de uma
abordagem
codificada no
compartilhamento
do conhecimento

Barreiras
relacionadas à
organização

Barreiras

Indicadores
da informação;

• Estrutura organizacional
• Hostilidade
em
compartilhar
o
conhecimento;
• A natureza dos distintos
cargos pode representar
necessidades diferentes da
Gestão do Conhecimento;
• A natureza das diferentes
atividades comerciais;
• Como os departamentos
ou unidades organizam,
usam a informação e criam
conhecimento;
• A tecnologia estaria tendo
um destaque maior na
distribuição
do
conhecimento do que os
fatores comportamentais e
culturais;

• Investimentos e quantia
significativa de tempo e de
dinheiro;
• Indisponibilidade
de
pessoal;
• Medo de punição/medo de

Autores
Macbeth (2008);
Kluge, Stein e Licth
(2001);
McLaughlin, Paton e
Macbeth (2008);
Gupta e Michailova
(2004);
Husted e Michailova
(2002);
Davenport e Prusak
(1998);
O’Dell e Grayson
(1998);
Nonaka e Takeuchi
(1995);

McLaughlin, Paton e
Macbeth (2008);
Skyrme e Amidon
(1997);
De Long e Fahey
(2000);
Spender (1996);
Tsoukas (1996);
Barson et al. (2000);
Gupta e Michailova
(2004);
Pawar (2002);
Marwick (2001);
Davenport e Prusak
(1998);
Coleman (1998);
Thoben, Weber e
Wunram (2002);

Thoben,

Weber

e
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Categorias de
Análise
relacionadas às
pessoas

Indicadores

•
•
Barreiras da fonte
do conhecimento

•

Barreiras do
contexto do fluxo
do conhecimento
(barreiras
contextuais)

•
•

perder
perfil
(imagem/status);
Roubo de idéias;
Sustentar os canais de
comunicação estabelecidos
Medo da perda de
vantagem (medo de perder
propriedade, medo de
perder a posição de
privilégio, medo de perder
a superioridade, medo de
perder a competência);
Características
culturais
(Falta de cultura de
compartilhamento);
Falta de mecanismos
(instrumentos)
no
compartilhamento
do
conhecimento;
Falta de acesso às fontes
de informação atualizadas.

Autores
Wunram (2002)

Lin, Tan e Chang
(2008)

Lin, Tan e Chang
(2008)

Barreiras do
Lin, Tan e Chang
•
contexto
(2008)
organizacional
(mecanismos
insuficientes)
Quadro 12 − Categorias de análise da pesquisa
Fonte: Elaborado pelo autor.

Importante mencionar que com base em cada categoria de análise
foram elaboradas perguntas para construir o instrumento de pesquisa
(roteiro de entrevistas e roteiro do questionário). O roteiro de entrevista
foi aplicado anteriormente ao questionário e seus resultados geraram
novas perguntas e consequentemente, novas categorias emergiram, as
quais foram incluídas no questionário.
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Neste capítulo são apresentados os resultados da pesquisa. Num
primeiro momento são delineadas algumas informações referentes à
empresa objeto do estudo de caso e seu ambiente. Na segunda etapa
expõe-se a análise das entrevistas e dos questionários.

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA ITAIPU BINACIONAL

A seguir são exibidos alguns dados gerais sobre a organização
estudada, sendo que tais dados tiveram como base o trabalho
desenvolvido por Granville (2008).
Nome Fantasia: Itaipu Binacional
Razão Social: Usina Hidrelétrica de Itaipu
CNPJ: 00.395.988/0014-50
Atividade Econômica: geração de Energia Elétrica
Natureza Jurídica: pessoa jurídica de direito público
internacional, criada por meio de um Tratado Binacional.
Proprietário: Administración Nacional de Electrecidad
(ANDE);
e
Centrais
Elétricas
Brasileiras
S.A.
(ELETROBRÁS)
Sua estrutura hierárquica compreende: estruturas administrativas
mistas ou espelhadas/paralelas (brasileira e/ou paraguaia). Nas
estruturas mistas ocorre uma alternância de nacionalidade entre as
posições de gerência. Possui um Conselho de Administração e quatro
níveis gerenciais formais: Diretoria Executiva (Diretores: Geral
Brasileiro – DGB, Técnico – DT, Jurídico – DJ, Administrativo – DA,
Financeiro – DF, e de Coordenação – DC), Superintendentes, Gerentes
de Departamento e Gerentes de Divisão.
A estrutura geográfica da Itaipu Binacional localiza-se no Lado
do Paraguai ou Margem Direita (MD) e Lado do Brasil ou Margem
Esquerda (ME). MD – área da hidrelétrica (projeto) e Centro Executivo,
ambos em Ciudad del Este; escritórios regionais e nas áreas de reserva;
e escritório em Assunção, capital do Paraguai. ME – área da hidrelétrica
(projeto) e Centro Executivo, ambos em Foz do Iguaçu; escritórios
regionais e nas áreas de reserva (cidades de Guairá e Santa Helena);
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escritório em Curitiba, capital do Estado do Paraná; e escritório em
Brasília, capital do Brasil.
A consecução do empreendimento só foi possível mediante a
geração de um sistema de suporte especial. O Tratado de Itaipu foi
instrumento pelo qual o sistema principal fora implantado, conforme
“Ata do Iguaçu” , em 1966, onde consta o interesse do uso dos recursos
hídricos tanto do Brasil quanto do Paraguai, tornando-se assim possível
e amistosa a cooperação dos dois países sul-americanos. A construção
do empreendimento, além de ser um marco na engenharia dos dois
países, também teve destaque os termos de tratados jurídicos
internacionais, os quais desempenharam diversas condições peculiares
no desenrolar da empresa, provocando certos embates na interpretação
das leis e das obrigações dos órgãos governamentais (GRANVILLE,
2008).
Os presidentes do Brasil General Garrastazu Médici e o do
Paraguai, General Alfredo Stroesser, assinaram o Tratado de Itaipu,
fornecendo assim o alicerce do acordo realizado entre eles, no ano de
1973. Dessa forma, ordenou-se de maneira explícita, direitos e
obrigações iguais para ambos. Ainda, tratando-se da Itaipu Binacional, a
qual forma uma estrutura tanto física como organizacional, se pode dar
ênfase a instituição do Conselho de Administração e também, a da
Diretoria Executiva, de onde se dá a origem do capital a ser
integralizado pela ELETROBRÁS e ANDE. Seja esse para a mão-deobra, impostos, entre outros aspectos (GRANVILLE, 2008).
Importante salientar que em 17 de maio de 1974 fora criada
oficialmente a Itaipu Binacional, entidade que gerenciou a construção e
operou posteriormente a usina. No início do ano de 1975 se deram início
as obras da Hidrelétrica Binacional.
Somente, em 13 de outubro de 1982, deu-se a conclusão da obra
da barragem e as comportas finalmente foram fechadas e o reservatório
de água da usina começou a se formar. Durante 14 dias ele subiu
aproximadamente 100 metros e alagou uma área de 1.350 km2
(GRANVILLE, 2008).
Conforme registros, a primeira unidade geradora entrou em
operação apenas em maio de 1984, e ao ritmo de duas a três unidades ao
ano. Na totalidade foram instaladas dezoito unidades geradoras. Cada
uma passou a conter uma capacidade de 700 MW. Somente em 1991 a
décima oitava unidade geradora começou a operar.
É importante esclarecer que na Itaipu Binacional, a Gestão do
Conhecimento teve como marco inicial a área de manutenção da usina e
a implantação das unidades geradoras adicionais 9A e 18A.
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Outro detalhe relevante que merece ser mencionado é com
relação a definição jurídica da Itaipu Binacional, ou seja, seu vocábulo é
oriundo literalmente do latim, que corresponde a: “de seu próprio
gênero” ou “único em seu gênero” (GRANVILLE, 2008).
Como alicerces sob tal afirmação, pode-se definir seus traços
peculiares como sendo: sua origem é regularizada pela vontade soberana
de dois países. Deste modo, possui origem internacional e atuação
regional, muito embora a Bacia do Prata seja compreendida pela área de
cinco países os quais são: Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e
Uruguai; explora serviço competente ao Estado, mas se pauta em
princípio da normatividade do território, além de possuir a
independência tanto jurídica, como financeira e também a da
administração; há paridade do Conselho Administrativo entre os dois
países; não há prevalência acionária no capital social formado (cada país
possui uma participação igual de 50%) e as normas são instituídas por
tratado e troca de notas reversais.

4.2 FOZ DO IGUAÇU E A HISTÓRIA DA ORGANIZAÇÃO

No decorrer dos 93 anos de emancipação política administrativa,
no município de Foz de Iguaçu ocorreram quatro ciclos econômicos e
sociais que merecem destaque: extração da madeira e cultivo da ervamate; construção da hidrelétrica de Itaipu; 3o) exportação e turismo de
compras; e 4o) abertura de mercado − globalização (GRANVILLE,
2008).
O primeiro ciclo − extração da madeira e cultivo da erva-mate −
durou de 1870 até 1970, aproximadamente um século e foi caracterizado
pela chegada dos primeiros desbravadores. Também fora nesse período
que aconteceu a instalação da Colônia Militar do Iguassu, promovendo
assim a chegada de brasileiros, principalmente de catarinenses e
gaúchos.
No segundo ciclo − construção da hidrelétrica de Itaipu −
ocorrido de 1970 a 1980, teve como ponto alto a construção da
hidrelétrica de Itaipu, o que provocou uma expansão do comércio local
em virtude da grande concentração de trabalhadores na cidade,
chegando mesmo a triplicar a população da cidade. Ainda nesse período
aconteceu a instalação da Zona de Livre Comércio em Ciudad del Este e
consolidou sua fronteira com o Brasil (GRANVILLE, 2008).
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O terceiro ciclo − exportação e turismo de compras − aconteceu
no período de 1980 e 1995, esse teve seu início logo em seguida a
conclusão da Usina Hidrelétrica de Itaipu. O comércio se expandiu
numa velocidade muito rápida, provocando as invasões para aquele
local de populações oriundas de várias partes do mundo atraídas pelo
comércio fronteiriço (GRANVILLE, 2008).
Nesse quarto ciclo e último − abertura de mercado: globalização
− aconteceu de 1995 até meados de 2001, foi marcado pelo
fortalecimento do MERCOSUL e também ocorreu o agravamento da
situação econômica do município, em função da redução drástica do
setor de exportação e o turismo de compras. Conseqüentemente, a taxa
de desemprego cresceu assustadoramente. Fora nesse ciclo que ocorreu
o aumento de cursos superiores e a constituição de um pólo tecnológico
(FOZ DO IGUAÇU, 2001).

4.3 ESTRATÉGIA E DIRETRIZES ORGANIZACIONAIS

Na Itaipu existe a consciência e o respeito pelo impacto que a
obra causa ao meio ambiente e também ao espaço social físico, os quais
são importantes para a sua própria existência. Sendo assim, busca
desenvolver diversas ações e programas voltados para a sustentabilidade
e responsabilidade social. O meio ambiente principalmente o
desenvolvimento econômico da cidade e também da região contam com
o apoio dos seguintes programas: Bolsa-Escola; Casa-Abrigo; Coleta
Solidária; Energia Solidária; Força Voluntária; Fronteiras ArteEducação nos Bairros; Parceria com o Unicef; Incentivo à Eqüidade de
Gênero; Nucria; Fundação Parque Tecnológico Itaipu (FPTI); Programa
de Educação Continuada (PEC); Programa de Estágios; Programa de
Iniciação e Incentivo ao Trabalho; Programa de Proteção às Crianças e
aos Adolescentes (PPCA); Programa de Reflexão para a Aposentadoria
(PRA); Reviver – Programa de Valorização da Qualidade de Vida e
Saúde na Fronteira.
Os programas mencionados anteriormente possibilitam a
Entidade e a região um maior desenvolvimento sustentável e qualidade
de vida. São ações de melhoria que visam beneficiar a todos os
envolvidos do processo. Nesse sentido, a Itaipu realiza o pagamento de
indenizações ou royaties para amenizar e ressarcir os danos que a
empresa causa e o impacto sócio-ambiental pelo inundamento ocorrido
durante a formação do reservatório.
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Além do que foi exposto, é válido mencionar que a Itaipu
Binacional possui um Plano Empresarial 2007-2011, quinquenal e que é
atualizado a cada ano; teve origem no consenso do corpo gerencial
orientado à busca de um novo padrão nas relações com os empregados
da empresa e os povos dos dois países, cujos objetivos estratégicos são
assim definidos (GRANVILLE, 2008):
manter e melhorar a excelência na produção de energia;
buscar a redução do custo do serviço de eletricidade;
aumentar a eficácia e a eficiência empresarial através da
democratização, agilização de processos, transparência,
participação e Gestão do Conhecimento;
manter os recursos humanos qualificados e eficientes
visando a excelência na gestão de serviços, tecnologia e
meio ambiente;
ampliar o conhecimento público e institucional da
empresa sobre suas ações e a singularidade de sua
natureza jurídica e estrutura administrativa;
contribuir para a melhoria de qualidade de vida da
população regional, medida pelo IDH – Índice de
Desenvolvimento Humano;
preservar, conservar e recuperar o meio ambiente da
região, de forma integrada com os municípios e demais
atores, consolidando a gestão por bacia hidrográfica;
aproveitar efetivamente o potencial turístico e
tecnológico de Itaipu e região, na perspectiva de geração
de renda e oportunidades para a comunidade,
constituindo-se ainda como um pólo irradiador de
conhecimento e integração da América do Sul;
Constituir-se como referência no desenvolvimento de
investigação tecnológica de hidrogênio, como fonte
alternativa de energia.
Foi elaborado e aprovado, em 2003, o Plano Empresarial que
desdobra os objetivos estratégicos em 19 programas e 96 ações
distribuídas pelas diretorias (GRANVILLE, 2008).
Alguns indicadores técnico-gerenciais utilizados pela empresa
são gerados e direcionados pela comparação com outras empresas que
compõem o setor elétrico brasileiro e, principalmente, a ELETROBRÁS
− proprietária de 50% da usina −, que por sua vez, possui capital aberto
em bolsas de valores nacionais e internacionais para as quais são
importantes esses indicadores.
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4.4 SUJEITOS PARTICIPANTES

A Gestão do Conhecimento tem sido cada vez mais valorizada e
considerada estratégica pelas organizações para manutenção e geração
de conhecimentos. Ela envolve múltiplas ações e sujeitos que devem
participar ativamente do processo e de sua implantação. De acordo com
esse contexto, a empresa selecionou cinco gerentes do nível tático para a
realização das entrevistas, cujos perfis caracterizam-se da seguinte
forma: um engenheiro civil, um economista, um administrador e dois
engenheiros eletricistas. O primeiro respectivamente trabalha há 21 anos
na empresa; o segundo há 15 anos; o terceiro também há 15 anos; o
quarto há 26 anos e o quinto há 29 anos. Nota-se que na seleção do
grupo estudado a empresa selecionou pessoas com diferentes formações,
principalmente das engenharias (civil e elétrica), como também da
ciência da economia e da ciência da administração.
O cargo que ocupam corresponde respectivamente: Ouvidor e
Consultor do Diretor Geral Brasileiro (E1); Auditor Chefe da Margem
Esquerda /Chefe da Auditoria Interna (E2); Auditor Chefe da Margem
Esquerda / Chefe da Auditoria Interna; (E3) Auditor Sênior/ Supervisor
de Auditoria; (E4) Assessor de Planejamento Empresarial e (E5)
Assessor de Planejamento e Coordenação da Diretoria Técnica. A
abordagem da Gestão do Conhecimento exige uma interação com
profissionais de diversas áreas de atuação e uma busca de compilação e
armazenamento de conhecimentos.
Segundo Nonaka e Takeuchi (1997), a Gestão do Conhecimento é
normalmente conduzida por uma equipe composta por diversos
profissionais. Segundo os autores, eles são responsáveis pelo acúmulo e
geração de conhecimento tácito e explícito na empresa. No
entendimento de Davenport e Prusak (1998), bons trabalhadores do
conhecimento apresentam uma combinação de habilidades hard, tais
como: conhecimento estruturado, qualificações técnicas, experiência
profissional e atributos soft – possuem senso dos aspectos culturais,
políticos e pessoais do conhecimento.
Geralmente atuam como mediadores entre os ideais visionários
do topo da empresa e as realidades de mercados.
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Tempo de
trabalho na
empresa

Cargo que ocupa
na empresa

Experiência
em GC

Sujeitos

Profissão

E1

Engenheiro
Civil

21 anos

E2

Economista

9 anos

E3

Administrador

22 anos

Auditor Sênior I
/Supervisor de
Auditoria

Sim

E4

Engenheiro
Eletricista

20 anos

Assessor de
Planejamento
Empresarial

Sim

E5

Ouvidor e
Consultor do
Diretor
Geral Brasileiro
Auditor Chefe da
Margem
Esquerda /Chefe
da Auditoria
Interna

Sim

Sim

Assessor de
Planejamento e
29 anos
Sim
Coordenação da
Diretoria Técnica
Quadro 13 − Caracterização dos sujeitos participantes
Fonte: Elaborado pelo autor.
Engenheiro
Eletricista

4.4.1 Resultados da aplicação das entrevistas

Este item teve como objetivo contextualizar a Gestão do
Conhecimento na empresa.
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4.4.1.1Como acontece a Gestão do Conhecimento na empresa

Sub-categorias
Memória
organizacional

Diretrizes de
Gestão do
Conhecimento

Portal
corporativo

E-learning

Universidade
Corporativa

Não está

U.C.E
“Lá pelo ano 2000 [...] começou a
perceber que essas pessoas experientes
sairiam e que precisaria ter uma
memória organizada, onde as pessoas
que entrassem pudessem aprender o
que eles sabiam. [...] processo de
preocupação com a sucessão.” E1
“Se você conversou com a diretoria
técnica, devem ter falado do registro
que foi feito por gravação de algumas
práticas de montagem das unidades
geradoras.” E4
“A GC acontece pela normatização,
ou seja, pela anotação de todos os
processos e atividades que você tem
dentro da empresa, uma forma de
deixar isso registrado, como se fosse
uma memória organizacional.” E5
“produzimos um documento chamado
Diretrizes
de
Gestão
do
Conhecimento, que foi um documento
de alto nível, que era uma resolução
da diretoria executiva.” E1
“criamos um portal na nossa
Intranet.” E1
“As pessoas que estavam indo embora
gravavam
vídeos,
escreviam
documentos, que eram editados e
colocados na intranet.” E4
“Outra forma que fazemos a Gestão
do Conhecimento é através [...] elearning. etc.”
“Também recomendamos a avaliação
da criação de um organismo de
capacitação mais abrangente, que
demos o nome de Universidade
Corporativa.” E1
“Eu diria que ainda não está

Ocorrência

3

1

2

1

1

2
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Sub-categorias
estruturada na
empresa

U.C.E
Ocorrência
estruturada.” E4
“Eu acho que isso é pioneiro, e está
parado por lá.” E4
Práticas isoladas “O que nós temos são algumas
de GC
práticas, isoladas, aplicadas de uma
forma diferenciada em cada área, e
1
algumas diretrizes básicas, por
exemplo, documentamos todos os
processos [...].” E4
Quadro 14 − Como acontece a Gestão do Conhecimento na empresa
Fonte: Elaborado pelo autor.

Pelos dados do Quadro 14 pode-se afirmar que a maior
ocorrência se deu em torno da memória organizacional, ou seja, a
empresa procurou criar uma memória organizacional com o intuito de
adquirir e reter o conhecimento gerado pelos seus empregados mediante
gravações de algumas práticas de montagem das unidades geradoras. O
objetivo é mapear e tornar público a experiência e o conhecimento
tácito.
Segundo Gandon (2002, p. 28), a memória organizacional
representa “um índice do conhecimento e da informação, ou de suas
fontes, em uma organização, de forma a facilitar o acesso, o
compartilhamento e a reutilização (do conhecimento, da informação e
suas fontes) pelos membros”. A preocupação é com a preparação para
Sucessão e Carreira. Para tanto, foi elaborado um documento intitulado
Diretrizes de Gestão do Conhecimento com a finalidade de prestar
orientação à empresa. Além disso, criou-se um Portal Corporativo cuja
proposta é facilitar o acesso às informações digitais.
Uma proposta que ainda está sendo avaliada pela empresa é a
implementação da Universidade Corporativa. O propósito é buscar
otimizar as estratégias organizacionais, além de incentivar a
aprendizagem dos seus colaboradores.
O e-learning também tem sido utilizado para auxiliar na
formação profissional e educação dos empregados. Na visão de Costa e
Peralta (2001), a parte mais complexa na implementação de projetos de
e-learning não será dispor da tecnologia, no entanto "to invent and
innovate the content to create new models of experiences for delivery
with this technology" (MASIE, 2001, p. 38 apud ROSENBERG, 2001).
Os entrevistados E2 e E3 admitem que têm conhecimento do que
acontece na área onde atuam; nas demais não souberam falar a respeito
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do assunto. Segundo E2 “Nas outras áreas, não sei dizer. Eu sei o que
acontece na nossa, pois nunca trabalhei em outra área”.
Porém, na percepção do E4, mesmo sendo realizado um
acompanhamento do trabalho, ainda existe algumas práticas, isoladas a
respeito da Gestão do Conhecimento – “Eu diria que ainda não está
estruturada”; “Eu acho que isso é pioneiro, e está parado por lá. Não
evoluímos muito por lá não”. Pode-se afirmar que esta situação
representa uma barreira à Gestão do Conhecimento.

4.4.1.2 Tecnologias para apoiar a Gestão do Conhecimento na empresa

Sub-categorias
Portal de GC

Computador

Softwares

Tecnologias para
apoiar a Gestão
do Conhecimento
na empresa

U.C.E
“O Portal de GC é uma página que
reúne sistemas já existentes. Toda a
gestão é feita em cima de sistemas de
gestão e comunicação. A disseminação
se dá por isso”. E1
“[...] formal, no computador central, e
todas as informações que cada auditor
recolhe, são inseridas na área
central.” “[...]. Com o tempo, criamos
uma cultura de colocar essas
informações no computador central,
para evitar perda de dados. [...].” E2
“Nosso trabalho é todo apoiado na
tecnologia, na parte de informática,
com instrumentos como softwares.”
E3
“Eu diria que ainda não. Excetuandose essa de gravação e registro que foi
feito na diretoria técnica, eu não tenho
conhecimento que isso esteja sendo
feito.” E4

Ocorrência
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Sub-categorias
E-learning

U.C.E
Ocorrência
“Sim, algumas como eu já citei, nós
temos treinamentos à base de elearning, que acaba sendo um
depositório
de
conhecimento,
treinamentos à base de filmagem, toda
1
uma tecnologia de informática onde
você procura deixar registrado tudo o
que você faz, participa, analisa.
Basicamente são essas tecnologias que
a gente tem utilizado.” E5
Quadro 15 −Tecnologias para apoiar a Gestão do Conhecimento na
empresa
Fonte: Elaborado pelo autor.

Conforme o exposto no Quadro 15 pode-se verificar que a
maioria concorda que são utilizadas tecnologias para apoiar a Gestão do
Conhecimento na empresa; exceto o depoimento do Entrevistado 4, ou
seja, alegou que “Eu diria que ainda não. Excetuando-se essa de
gravação e registro que foi feito na diretoria técnica”.
Para Fialho et al. (2006, p. 135), algumas ferramentas
tecnológicas podem ser utilizadas na Gestão do Conhecimento: “CRM,
E-business, Business intelligence, Data Mart, Data Mining, Data
Warehouse, GED, Workflow e Inteligência artificial”.

4.4.1.3 Problemas relacionados às tecnologias

Sub-categorias
Problemas com
a tecnologia

U.C.E
“Sim, há muitos. A construção de
sistemas se dá por reação, ou seja,
quando há uma demanda, é criado um
sistema para isso. Porém esse sistema
não conversa com os outros. Isso é um
desafio enorme para os analistas. Isso
dificulta, mas não compromete.” E1
“Problemas sempre existem, faz parte.”
E2
“Existe a dificuldade de mudança de
software ou novas tecnologias, que
você tem que aprender de novo, mas

Ocorrência

5
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Sub-categorias

U.C.E
Ocorrência
essas são dificuldades normais.” E3
“[...] o problema era justamente o não
uso dessa tecnologia em si, mas isso é o
trabalho todo, de gravar, filmar, editar,
e todo esse trabalho de processamento
não é trivial.” E4
“Eu diria o seguinte: num primeiro
momento houve, mas não por causa da
tecnologia e sim pelo fato de as pessoas
entenderem o que estava se fazendo.
[...] em princípio acredito que o elearning não esteja muito difundido
aqui na Itaipu. Não são todas as áreas
que buscam o e-learning como uma
forma de buscar a Gestão do
Conhecimento.” E5
Manutenção
“[...] Existe a manutenção preventiva
1
preventiva
constante.” E2
Quadro 16 − Problemas relacionados às tecnologias
Fonte: Elaborado pelo autor.

De acordo com o Quadro 16, segundo os cinco entrevistados, há
problemas com relação à tecnologia. Para E3 existe dificuldade de
mudança de software ou novas tecnologias; no entendimento de E4 o
“não uso dessa tecnologia em si” é que tem gerado obstáculos. Já para o
E5 num primeiro momento houve um problema, porém não originado
pela tecnologia e sim em detrimento das pessoas interpretarem o que
estava acontecendo. Tais problemas podem inibir a Gestão do
Conhecimento e ocasionam resultados nem sempre satisfatórios, em
outras palavras, barreiras à Gestão do Conhecimento.
Importante destacar que embora tenham sido constatadas
dificuldades desse gênero, a empresa se previne para que isso ocasione
poucos problemas; isto é, são realizadas manutenções preventivas
constantes.
Para Brancheau e Wetherbe (1987) é imprescindível que as
organizações tenham seus planejamentos empresariais e de TI
integrados e em sinergia com os objetivos e as estratégias. Esse
alinhamento estratégico da TI e dos negócios é fundamental para a
Gestão do Conhecimento.
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4.4.1.4 Circulação da informação entre os departamentos

Sub-categorias
Grandes
progressos

Melhorando

Pelo correio
eletrônico

Intranet

U.C.E
“Circulam bastante, mas poderiam
circular mais. Já houve grandes
progressos nesse aspecto.” E1
“Se você entrar no conhecimento de
áreas específicas, isso fica um pouco
mais limitado. Existem áreas com
informações
mais
aberta,
com
mecanismo de criar um fluxo de
informações. Já em outras já é mais
centralizado. Outros porque faz parte
do perfil, outros porque acham que
informação é poder, que se você
ensinar vai perder poder.” E3
“Já foi bem compartimentado, está
sendo feito todo um esforço para as
informações fluírem lateralmente, não
só pela estrutura vertical. Uma das
medidas que estamos procurando é
fazer todo o mapeamento de processos
e fazer uma gestão de processos. [...]
Tem melhorado, mas tem muito o que
fazer ainda.” E4
“[...] Te diria o seguinte: está muito
melhor do que já esteve, mas ainda tem
muito para melhorar [...].” E5
“Eu
acho
que
a
tecnologia
revolucionária para isso foi o correio
eletrônico, que dá velocidade a tudo e
horizontaliza as relações.” E1
“Nós temos instrumentos, tecnologia
como correio eletrônico, documentos à
disposição de todos.” E3
“Na nossa intranet tem um mundo de
informações disponíveis, que são
publicadas e mantidas pelas áreas. No
entanto, a circulação desses conteúdos
poderia ser mais intensa.” E1
“[...] com meios de intranet que temos,

Ocorrência
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Sub-categorias

U.C.E
Ocorrência
isso melhorou muito a circulação da
informação, mas ainda tem muita coisa
a ser feita.” E5
Faltam portais
“Teriam que ser criados portais em
todas as áreas, como foi criado
recentemente pela área de RH, onde
1
você hoje tem uma facilidade de
informação muito maior.” E5
Sistema
“O principal empecilho para isso é a
desintegrado
não integração entre esses sistemas.”
1
E1
Quadro 17 − Circulação da informação entre os departamentos
Fonte: Elaborado pelo autor.

Conforme o Quadro 17 verificou-se que já houve um progresso
nesse aspecto. Porém, embora na intranet possa ser encontrada uma
intensidade de informações disponíveis que são publicadas e atualizadas
permanentemente, na opinião do E1 as informações poderiam circular
mais, principalmente em termos de conteúdos. De acordo com sua
percepção, a principal barreira que estaria acarretando esta situação seria
a não integração entre esses sistemas e pelo fato da empresa ter
permanecido durante um período sem contratar ninguém; isso repercutiu
na desmobilização do pessoal, isto é, “fez com que houvesse uma defesa
do conhecimento”. A compulsoriedade do uso dos sistemas
informatizados tem auxiliado também a diminuir a barreira da não
disseminação da informação, isto é a barreira referente à definição de
domínio da informação.
De acordo com o E3 - referente às áreas específicas, a circulação
da informação fica um pouco mais limitada. Além disso, salientou que
“Existem áreas com informações mais aberta, com mecanismo de criar
um fluxo de informações. Já em outras já é mais centralizado. Outros
porque faz parte do perfil, outros porque acham que informação é
poder, que se você ensinar vai perder poder.” Estas situações
representam uma barreira à Gestão do Conhecimento. Na opinião de
McLaughlin, Paton e Macbeth (2008), o receio de perder poder está
vinculado à idéia da “síndrome do conhecimento é poder”.
Para o E4 está sendo realizado um grande esforço para que as
informações possam fluir lateralmente; não somente pela estrutura
vertical. Uma estratégia que a empresa tem procurado fazer é o
mapeamento de processos; porém enquanto esse processo não tiver sido
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finalizado, a informação terá dificuldade de focar para os departamentos
visando servir ao conhecimento organizacional. Esta situação gera
barreiras a Gestão do Conhecimento.
O E5 confirma que a circulação de informações melhorou
consideravelmente, principalmente com o uso da intranet, mas ressaltou
que ainda tem muita coisa a ser feita. Teriam que ser criados portais em
todas as áreas, como foi criado recentemente pela área de RH, onde se
tem uma maior facilidade de informação.

4.4.1.5 Cultura organizacional e seu suporte a Gestão do Conhecimento

Sub-categorias
Cultura de não
divulgar as
informações

U.C.E
Ocorrência
“A cultura de não divulgar ficou muito
forte, muito arraigada. [...]. Ainda há
1
esse sentimento de não compartilhar
as informações.” E1
Cultura
“A empresa como um todo tem
organizacional
buscado uma política normativa nesse
como suporte a
sentido.” E3
GC
“Inclusive, nas promoções, um dos
itens que nós estamos olhando é se a
3
pessoa que detém o conhecimento está
disseminando o conhecimento. A
diretoria pede e isso está sendo
cuidado.” E4
“Eu acredito que sim.” E5
Quadro 18 − Cultura organizacional e seu suporte a Gestão do
Conhecimento
Fonte: Elaborado pelo autor.

Os dados exibidos no Quadro 18 confirmam que a empresa tem
procurado mudar a cultura organizacional. Porém conforme o
depoimento do E1 – “A cultura de não divulgar ficou muito forte, muito
arraigada. [...]. Ainda há esse sentimento de não compartilhar as
informações”.
No entanto para E3 “A empresa como um todo tem buscado uma
política normativa nesse sentido”. Nessa mesma linha de raciocínio E5
confirma que a cultura organizacional está dando suporte à Gestão do
Conhecimento “Eu acredito que sim”.
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Para o E4 - um dos itens que a diretoria técnica está avaliando na
promoção dos seus profissionais é “[...] se a pessoa que detém o
conhecimento está disseminando o conhecimento”. Este critério está
sendo observado como condição básica nesta área específica.
Entretanto, importante salientar que esta medida teve início na diretoria
técnica, “mas a idéia é que esse critério seja disseminado para a
empresa”, afirma o respondente.
Na interpretação de Costa e Gouvinhas (2011, p. 98)
“dependendo do tipo de cultura organizacional, o processo de
transformação (ruptura da barreira cultural) pode ser longo e tortuoso”.
Nesse caso, compete à liderança criar um contexto favorável, entretanto
precisa levar em conta as crenças das pessoas, seus modelos mentais e a
cultura que também têm impacto sobre a gestão, o que pode ser
claramente identificado na afirmação de E1.

4.4.1.6 Mecanismo de proteção da propriedade do conhecimento

Sub-categorias
Mecanismos
pontuais

U.C.E
“Existem mecanismos pontuais. [...].
Não existe ainda uma prática geral
corporativa. Exemplo: nosso contrato
com a PUC tem uma cláusula de
confidencialidade. Nada pode ser
divulgado sem acordo. Foi pontual, mas
ainda não temos uma política geral.”
E1
“Não que eu saiba. [...] Nós temos
pesquisas em relação de energia
renováveis. Nos contratos desses
convênios, temos algumas cláusulas
sobre a quem pertence essa tecnologia.
Já em nível empresarial, não porque
tudo o que você faz pertence à empresa.
[...] Então nesse sentido, não há.” (E2)
“Isso está incipiente, nós protegemos a
propriedade intelectual dos outros. Tem
regras para isso, que não podemos
divulgar. Contratos que tem segredos
industriais, isso exige que a gente tenha
confidencialidade. Isso a gente faz, mas

Ocorrência
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Sub-categorias

U.C.E
Ocorrência
no sentido de proteger aquilo que a
gente faz, nós estamos começando
ainda com isso.” E4
“Ainda não existe. Já começamos uma
discussão a respeito disso, mas
respondendo bem diretamente a sua
pergunta, não existe esse mecanismo de
proteção.” E5
Quadro 19 − Mecanismo de proteção da propriedade do conhecimento
Fonte: Elaborado pelo autor.

Conforme o exposto, no Quadro 19 na opinião de quatro
entrevistados, pode-se dizer que a empresa apresenta problemas com
relação aos mecanismos utilizados para a proteção da propriedade do
conhecimento. Nesse caso é visível a existência de uma barreira à
Gestão do Conhecimento. Há necessidade de se adotar políticas de
proteção da propriedade intelectual com vistas a estreitar o
relacionamento com parceiros estratégicos.

4.4.1.7 Gerenciamento da parceria entre clientes e fornecedores

A idéia é que as práticas de Gestão do Conhecimento possam
estabelecer relações de cooperação e de aprendizagem intensiva, junto
aos clientes e fornecedores, investidores, acionistas. Em relação a essa
afirmação apresentam-se os seguintes depoimentos:
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Sub-categorias
Norma geral de
licitação

U.C.E
Ocorrência
5
“A Itaipu tem formalmente apenas dois
clientes, um brasileiro e outro
paraguaio. A relação com os mesmos é
basicamente regulada, não tem nuances.
Está tudo escrito é aquilo é cumprido.
[...]. A Itaipu procura facilitar o acesso
à informação aos fornecedores, e tem
uma
regulação
para
esse
relacionamento, que é a Norma Geral
de Licitação. [...] A Itaipu segue uma
norma própria. [...]. Por outro lado, os
fornecedores também nos ensinam,
trazem informações novas de fora.
Existe uma absorção de conhecimento.”
E1
“Bem, como clientes, só temos dois. Não
seríamos nós as pessoas mais indicadas
para responder, pois se trata de
governos do Brasil e do Paraguai.” E2
“Existe toda uma política, referente a
licitações, o que o fornecedor deve fazer
para se comunicar com a empresa,
disponíveis no site da empresa.” E3
“Sinceramente, não pensei nisso. Essa é
uma questão absolutamente nova para
mim. Pode até ser que isso esteja sendo
feito, mas isso eu não tenho
conhecimento.” E4
“Eu não saberia te responder esta
pergunta. Seria uma divagação minha
muito grande, porque em termos de
clientes e fornecedores, temos dois: a
Petrobras e Ande. Como fornecedores,
temos alguns, porém a relação é
estritamente comercial, portanto não
teria muito embasamento para te
responder essa pergunta.” E5
Quadro 20 − Gerenciamento da parceria entre clientes e fornecedores
Fonte: Elaborado pelo autor.
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De acordo com o Quadro 20, conforme o relato dos entrevistados
não foi constatado que a parceria entre clientes e fornecedores tem
proporcionado barreiras à Gestão do Conhecimento. Entretanto, segundo
Dias et al. (2009, p. 5), no cenário atual, “a necessidade de se ter um
foco no estreitamento dos laços de parceria entre cliente - fornecedor
vem se tornando a cada dia uma das maiores preocupações das
empresas”. O mesmo autor afirma que para que este estreitamento dos
laços ocorra é importante fornecer produtos ou serviços com qualidade,
como também desenvolver experiências sinérgicas. Quanto mais
duradouro for o relacionamento, maiores serão as chances de
cooperação, desempenho dos resultados, melhorias na produtividade e
consequentemente aumentos de lucros.

4.4.1.8 Oportunidades para compartilhar o conhecimento

Para as organizações, o compartilhamento de conhecimento no
ambiente de trabalho pode ser uma forma de assegurar que seus
colaboradores “possam estar repassando uns aos outros o conhecimento
que possuem, e garantindo a disseminação e posse do conhecimento de
que necessitam” (TONET; PAZ, 2006, p. 75).
Sub-categorias
Apresentação de
relatórios

Palestras e
workshops

U.C.E
"A gente estimula a apresentação de
relatórios, pelos colegas que vão a
eventos de grande importância, para
apresentar aos colegas. Isso tem um
impacto enorme. É uma difusão do
conhecimento. Isso sempre aconteceu
na Itaipu. [...].” E1
“Sim.” E5
“Existe o programa de GC, com
palestras, workshops, etc. Existe toda
uma área de treinamento.” E3

Ocorrência
2

1

126

Sub-categorias
Seminários
internos

U.C.E
Ocorrência
“Sim, existem algumas áreas que
1
fazem seminários internos. Não acho
que seja prática comum na empresa,
mas se faz. Talvez não na medida
necessária.” E4
Quadro 21 − Oportunidades para compartilhar o conhecimento
Fonte: Elaborado pelo autor.

Com base no Quadro 21, pode-se dizer que a empresa tem
promovido oportunidades e estratégias para o compartilhamento do
conhecimento entre os empregados. Em outros termos, apresentação de
relatórios, palestras, workshops e seminários internos têm influenciado
no compartilhamento. Para Ipe (2003) e Alcará et al. (2009), outras
formas também podem ser utilizadas, como por exemplo, programas de
treinamento, estruturação de grupos de trabalhos, boletins internos,
contatos sociais com os pares, redes eletrônicas e outros tipos de
sistemas baseados em tecnologia, entre outros. Dessa forma, torna-se
possível criar perspectivas e visões comuns que dêem espaço ao
compartilhamento de objetivos, valores, idéias e planos de ação
(COSTA; GOUVINHAS, 2011).

4.4.1.9 Comportamento dos empregados
compartilhamento do conhecimento na empresa

em

relação

ao

Ao compartilhar o conhecimento, o indivíduo repassa o que sabe
as pessoas no ambiente de trabalho, como também recebe o
conhecimento que elas possuem (TONET; PAZ, 2006). A consequência
esperada desse comportamento é que o receptor assimile o
conhecimento compartilhado pela fonte ou emissor.
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Sub-categorias
Resistência das
pessoas em
difundir a
informação

Cultura de
compartilhamento
de informações

GC vista como um
modismo/como
algo a mais a ser
feito

U.C.E
“[...]
Onde
precisamos
da
informação, ela aparece. Talvez com
um pouco de retardo, pela
resistência das pessoas em difundir.
Se nós aos poucos vamos superando
essas barreiras, e uma forma de
fazer
isso
através
da
compulsoriedade do uso dos
sistemas, e o ganho é grande.” E1
“Na nossa área, não temos
problemas quanto a isso [...]. A
nossa cultura aqui na auditoria
sempre foi de compartilhamento de
informações.” E2
“Essa experiência de não ter
compartilhado informações talvez
seja mais crítica, pois é uma área
que leva mais tempo para formar
alguém apto para exercer a função.
Se você não preparar ninguém à
altura a tempo, a pessoa se aposenta
e leva tudo com ela. Um dos
objetivos do nosso trabalho é mudar
isso nas áreas.” E3
“No início houve reação. Eu tenho
poder na medida que eu detenho o
conhecimento. Hoje em dia, estou
sentindo que isso já mudou muito. As
pessoas querem divulgar, fazem
questão de divulgar, pois sabem que
a empresa vê isso com bons olhos
[...]. Eu diria que está se criando
essa cultura, estamos adiantados
nisso.” E4
“Eu te diria o seguinte: se existe hoje
é tão pequeno que não é relevante.
[...] Nós tivemos alguma dificuldade
[...] num momento em que havia
muitas pessoas saindo da empresa e
muitas pessoas estavam chegando.
[...] as pessoas queriam fazer o seu

Ocorrência
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Sub-categorias

U.C.E
Ocorrência
"feijão com arroz" do dia-a-dia, e
olhavam aquilo (GC) como mais um
modismo [...] as pessoas olhando
aquele processo que estava se
buscando
de
Gestão
do
Conhecimento como algo mais que
deveria ser feito. As pessoas olharam
e consideram como bobagem que
não iria dar certo. [...].” E5
Quadro 22 − Comportamento dos empregados em relação ao
compartilhamento do conhecimento na empresa
Fonte: Elaborado pelo autor.

De acordo com o Quadro 22, de modo geral, o comportamento
dos empregados em relação ao compartilhamento do conhecimento na
empresa tem evoluído para uma situação positiva, isto é, não foi
detectado algum tipo de atitude de procrastinação, rejeição, sabotagem e
receio na implementação e no uso do conhecimento compartilhado.
Salientaram que no início do processo da Gestão do Conhecimento
ocorreram alguns casos de má interpretação sobre a GC (vista como um
modismo/como algo a mais a ser feito) e resistência das pessoas em
difundir a informação e o conhecimento. Fatores de ordem cultural,
psicológica, entre outras, inerentes ao indivíduo e a própria empresa na
qual ele atua pode retardar ou impedir o compartilhamento do
conhecimento (ALCARÁ et al., 2009).

4.4.1.10 Como os empregados agem diante do surgimento de algo novo
que não foi criado dentro de sua área?

A introdução de algo novo pode ocasionar uma série de
implicações sobre o dia-a-dia das organizações.
Sub-categorias
Resistência a
mudanças

U.C.E
“Pela minha experiência, tenho notado
que a reação inicial, padrão, é de
resistência a mudanças.” E1
“Tem sempre uma reação. Eu acho que
isso é natural da pessoa, especialmente

Ocorrência
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Sub-categorias

U.C.E
Ocorrência
se isso afeta de alguma maneira o
trabalho deles. [...].” E4
“Isso é algo natural. A primeira coisa é
uma certa resistência, estão inventando
moda de novo.” E5
2
Desafio
“[...] É muito fácil lidar com o pessoal
está aqui, por causa da maneira que
eles vieram para cá. Houve todo um
processo de seleção, para verificar se
as pessoas se encaixavam no perfil.
[...].” E2
“No perfil de cada profissional, já está
intrínseco essa coisa de ter que
aprender coisas novas. Não vemos isso
como um problema, e sim como um
desafio.” E3
Quadro 23 − Como os empregados agem diante do surgimento de algo
novo que não foi criado dentro de sua área
Fonte: Elaborado pelo autor.

Conforme os resultados apresentados no Quadro 23, mais
especificamente, segundo o E1 “a reação inicial tem sido de resistência
a mudanças”. De acordo com E4 “Tem sempre uma reação. [...]”. Na
opinião de E5 “Isso é algo natural. A primeira coisa é uma certa
resistência [...]”. Uma situação nova pode gerar certa resistência,
insegurança e tensão. Já na área de auditoria, conforme E2 houve um
cuidado no processo de seleção, para verificar se as pessoas se
encaixavam no perfil do cargo. Logo, presume-se que nesta área
específica não ocorreu nenhum tipo de problema. Para E3 “No perfil de
cada profissional, já está intrínseco essa coisa de ter que aprender
coisas novas”.
Após estas considerações, é válido mencionar que diante de um
fato novo podem surgir inúmeros questionamentos: O que estou fazendo
não é bom? É falho? Era suficiente e agora não é? "já vi esse filme
antes"; "isso já foi tentado e não deu certo". Estes são “exemplos que
denotam barreiras ao conhecimento diferente ou novo e ao seu
compartilhamento, advindas da cultura interna. Isto é uma reação
natural: de defender o que é próprio” (TONET; PAZ, 2006, p. 78).
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4.4.1.11 Estrutura organizacional e seu suporte à Gestão do
Conhecimento

Sub-categorias
Estrutura
organizacional dá
suporte a GC

Estrutura
organizacional
que gera
barreiras
culturais
Estrutura
organizacional
que gera
barreiras à GC

Quadro 24 −

U.C.E
Ocorrência
“Ela forçosamente tem que fazer a
gestão da informação. Não é
conhecido com esse nome. Mas isso é
feito, pois se uma área não dá suporte,
2
a sua área não vai funcionar. [...] Eu
diria que nesse aspecto, o apoio à
Gestão do Conhecimento é total.” E1
“Sim.” E5
“Eu acho que ela tenta. Nossa
estrutura é grande. Nós temos
barreiras culturais. [...] Temos uma
1
estrutura que deve atender dois lados,
e que não é fácil. [...].” E2
“[...] A estrutura organizacional nossa
é uma barreira à Gestão do
Conhecimento. Nós temos uma
empresa muito dividida, muito
compartimentada, e a nossa estrutura
é política. [...]. Ela não é a melhor
1
para disseminar o conhecimento. Ela é
uma barreira de fato, mas está fora da
nossa governança mexer nela. É muito
difícil. [...]. Ela transcende o conceito
de administração.” E4
Estrutura organizacional e seu suporte à Gestão do
Conhecimento
Fonte: Elaborado pelo autor.

Com base no Quadro 24, pode-se constatar o seguinte: para E1 “o
apoio à Gestão do Conhecimento é total”. Quando questionado E5
também confirmou esta situação. Conforme o E2 a estrutura
organizacional pela sua amplitude e complexidade acaba gerando
barreiras culturais. De acordo com a percepção do E4 “[...] A estrutura
organizacional nossa é uma barreira à Gestão do Conhecimento [...]
Ela não é a melhor para disseminar o conhecimento”. Conforme os
relatos do E2 e E4, a empresa apresenta problemas com relação à
estrutura organizacional. Para Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) é
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necessário se criar um contexto adequado para a criação do
conhecimento, principalmente estruturas organizacionais que fomentem
relacionamentos consistentes e colaboração eficaz. De um modo geral,
as estruturas organizacionais devem reforçar a interação entre
conhecimentos tácitos e explícitos através de muitas fronteiras
diferentes.

4.4.1.12 Aportes financeiros necessários em relação ao tempo e aos
recursos na Gestão do Conhecimento

Sub-categorias
Aportes
financeiros

U.C.E
Ocorrência
“Eu acho que sim. [...] Caso seja
comprovada a sua necessidade, a
empresa tem os aportes necessários.
Não vejo problema quanto a isso.” E1
“Que eu tenha conhecimento sim. Se
isso é suficiente, não tem como eu
analisar. Isso tem sido apoiado com
4
bastante vigor. [...].” E2
“Sim. Se apresentamos um projeto que
é consistente, a empresa aloca recursos,
tanto de pessoal quanto de dinheiro.
Isso entendido como prioridade pela
alta administração da empresa.” E4
“Sim [...].” E5
Quadro 25 − Aportes financeiros necessários em relação ao tempo e
aos recursos na Gestão do Conhecimento
Fonte: Elaborado pelo autor.

Conforme os relatos do Quadro 25, a empresa tem contribuído
com aportes financeiros necessários à Gestão do Conhecimento.
Somente assim ela poderá desenvolver seus projetos, produtos, serviços
e aprimorar iniciativas de Gestão do Conhecimento.
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4.4.1.13 Identificação de profissionais com perfil para a área de GC

Sub-categorias
Identificação de
profissionais
com perfil para a
área de GC

U.C.E
Ocorrência
“De certa forma sim. Basicamente o
grupo nessa força tarefa era composto
de pessoa com experiência tanto
profissional
quanto
formação
acadêmica. [...].” E1
“Não sei te dizer [...].” E3
“Não, eu não diria que nós chegamos
4
a esse ponto ainda. [...]. Eu não tinha
pensado nisso [...].” E4
“Sim, cada área teve uma busca de
uma ou mais pessoas que fariam a
ponte entre um comitê gestor, com o
apoio dessa consultoria com as áreas.”
E5
Quadro 26 − Identificação de profissionais com perfil
para a área de GC
Fonte: Elaborado pelo autor.

Nesse questionamento, de acordo com o Quadro 26, apenas duas
pessoas confirmaram que na implementação da Gestão do
Conhecimento, a empresa buscou identificar profissionais com perfil
para essa área (E1 e E5). Um delas (E3) não soube dizer sobre o
assunto. Porém, o Entrevistado 4 expressou que não, ou seja, “Não, eu
não diria que nós chegamos a esse ponto ainda”.
Vale lembrar que sem profissionais entusiasmados, treinados e
qualificados, a Gestão do Conhecimento perde seu propósito. Neste
sentido, Sveiby (1998) alega que uma das principais atribuições do
trabalho do profissional do conhecimento consiste em transformar
informação em conhecimento. Para tanto, muitas vezes, utiliza-se das
suas próprias competências e habilidades para realizar tal objetivo.
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4.4.1.14 Canais de comunicação para dar suporte à Gestão do
Conhecimento

Segundo Stoner e Freemann (1999, p. 390), um canal de
comunicação “é o meio de transmissão de uma pessoa a outra [...]
frequentemente é inseparável da mensagem”. Conforme os autores, para
que a comunicação ocorra da melhor forma possível, o canal precisa ser
adequado a mensagem. Importante destacar que “as necessidades e as
exigências do receptor também devem ser consideradas ao se escolher
um canal”. De acordo com este contexto, embora os gestores disponham
de uma gama de canais, eles podem nem sempre usá-los de maneira
eficiente.
Subcategorias
Canais de
comunicação

U.C.E

Ocorrência

“Bem, temos um canal bem tradicional que é
a biblioteca, onde o empregado que está
fazendo uma especialização deve depositar o
seu trabalho na biblioteca e a mesma difunde
para toda a organização via portal. Temos
um instrumento muito efetivo, que é o nosso
jornal eletrônico, que tem boa aceitação. [...].
Além disso, existe a comunicação tanto
horizontal quanto verticalmente falando,
através principalmente o e-mail, de forma
informal. [...].” E1
“Existem. Todos os canais corporativos
4
disponíveis na empresa, e que estão
disponíveis para todos os empregados.” E 2
“[...] canais de TI [...] nós temos
normalmente, que pode ser usado de suporte,
mas algo específico na GC não. [...]. Temos
um portal que foi criado há algum tempo, que
está lá e não foi mudado. Mas algo
estruturado, não temos. Eu diria que não.”
E4
“Existem. A própria área de Recursos
Humanos é um canal.” E5
Quadro 27 − Canais de comunicação para dar suporte à Gestão do
Conhecimento
Fonte: Elaborado pelo autor.

134

O resultado obtido no Quadro 27 foi de que a maioria concorda
que existem canais de comunicação na organização para dar suporte à
Gestão do Conhecimento.
Somente o E4 explanou o seguinte: “algo específico na GC não”;
“algo estruturado, não temos. Eu diria que não”. Neste caso, seria
prudente a empresa criar e escolher o melhor canal. De um modo geral,
os canais de comunicação podem ser escritos, como relatórios,
memorandos, telefone, entre outros. Além disso, é importante verificar
se eles são precisos no que tange a sua funcionalidade. Vale lembrar que
o telefone e a comunicação oral face a face possibilitam um feedback
imediato.
A partir dessas reflexões, é válido citar que as redes sociais
interativas, colaborativas e horizontais podem servir de instrumentos na
alavancagem, criação e disseminação de conhecimento (LEITE, 2007).

4.4.1.15 Outros desafios e dificuldades encontradas na implementação
da Gestão do Conhecimento na empresa

Sub-categorias
Barreiras a
Gestão do
Conhecimento na
empresa

U.C.E
“[...] Nosso grande desafio é ir
mudando a cultura organizacional.”
E1
“Para nós fica mais difícil observar
barreiras, pois por força de estatuto,
nos é franqueado o acesso a todas as
informações da empresa.” E2
“Da forma que ela foi introduzida, ela
entrou como uma novidade, uma
palavra mágica. Só se falava nisso. Da
maneira que está agora, é como se
fosse uma prática mágica que viesse
de fora para resolver nossos
problemas. [...] Só que nós não
conseguimos avançar em cima disso.
Foi feito um trabalho grande? Foi. As
pessoas participaram? Sim. Mas onde
é que falhou isso? No meu entender, o
que falhou é que nós não fizemos um

Ocorrência

4
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Sub-categorias

U.C.E
Ocorrência
trabalho estruturado. É isso que estou
vendo hoje. O que a gente deveria ter
feito, o que eu faria hoje? Eu mapearia
todos os processos [...].” E4
“Houve uma dificuldade inicial, num
primeiro momento, que foi um
trabalho extremamente acadêmico a
respeito da GC. Então ele ficou muito
distante da realidade do chão de
fábrica. Isso trouxe uma dificuldade
maior para você trabalhar a GC junto
aos empregados. [...].” E5
Quadro 28 − Outros desafios e dificuldades encontradas na
implementação da Gestão do Conhecimento na empresa
Fonte: Elaborado pelo autor.

De acordo com a fala do E1 o “grande desafio é ir mudando a
cultura organizacional”. Mais uma vez salienta-se o problema relativo à
cultura organizacional. Já o E2 considera que “é difícil observar
barreiras, pois por força de estatuto, nos é franqueado o acesso a todas
as informações da empresa”. Conforme o conteúdo do seu depoimento é
difícil notar barreiras à Gestão do Conhecimento em função da
disponibilidade e acesso as informações.
Na percepção do E4 a Gestão do Conhecimento “[...] entrou
como uma novidade, uma palavra mágica”. Além disso, complementa
“Só que nós não conseguimos avançar em cima disso. [...] Mas onde é
que falhou isso? No meu entender, o que falhou é que nós não fizemos
um trabalho estruturado. [...] O que a gente deveria ter feito, o que eu
faria hoje? Eu mapearia todos os processos, otimizaria os processos
[...]”. Para o respondente há necessidade de se mapear todos os
processos da empresa a fim de otimizar os resultados.
No entendimento do E5 “Houve uma dificuldade inicial, num
primeiro momento, que foi um trabalho extremamente acadêmico a
respeito da GC”. Logo em seguida alegou que “Então ele ficou muito
distante da realidade do chão de fábrica. Isso trouxe uma dificuldade
maior para você trabalhar a GC junto aos empregados”. Sinalizou que
a Gestão do Conhecimento precisa estar articulada necessariamente com
o chão de fábrica, caso isso não seja considerado os resultados podem
ser pífios.
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4.4.2 Resultados dos conteúdos dos questionários

Neste tópico, apresentam-se as informações e as análises obtidas
por meio do questionário (Apêndice B). Esse instrumento de coleta de
dados foi elaborado a partir dos resultados da entrevista (Apêndice A).
Resumiu-se e contemplaram-se outras questões ou dimensões que não
foram consideradas pela literatura; porém, sentiu-se a necessidade de
investigá-las, haja vista os entrevistados expressarem algumas
dificuldades referentes à Gestão do Conhecimento na Itaipu Binacional.
Logo, a intenção foi examinar se tais dificuldades representavam
barreiras à GC na empresa em estudo. Vale mencionar que algumas
categorias de análises já foram contempladas nas entrevistas, entretanto
considerou-se importante comparar os resultados a fim de trazer uma
maior confiabilidade na pesquisa.

4.4.2.1 Experiências isoladas a respeito da Gestão do Conhecimento

Por vezes, as novidades e tendências são incorporadas às
organizações antes de se ter a clareza de como contribuirão efetivamente
para seus negócios. Desse modo, entende-se que a decisão de implantar
a Gestão do Conhecimento em uma instituição deve ser analisada e
alicerçada no firme propósito de gerar resultados. No entanto, é
importante ficar atento para que as condições mínimas sejam
contempladas pela organização (UIABA, 2010). Mais precisamente, na
Gestão do Conhecimento a disseminação do conhecimento na
organização é condição sine qua non para transformar informações ou
experiências isoladas em algo que toda a corporação possa utilizar
(PROBST; RAUB; ROMHARDT, 2002).
Se possível, no diagnóstico preliminar referente à implantação de
um projeto de Gestão do Conhecimento é relevante detectar problemas,
dificuldades, dúvidas, condicionamentos, conservadorismos culturais e
remover as barreiras que possam prejudicar o sucesso do
empreendimento.
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Gráfico 2 − Experiências isoladas a respeito da Gestão do
Conhecimento
Fonte: Dados da pesquisa (2010).

O Gráfico 2 revela que 60% dos pesquisados concordam
totalmente que existem algumas experiências isoladas a respeito da
Gestão do Conhecimento na empresa. No entanto, 30% concordam
parcialmente; 10% discordam parcialmente. As opções: “Não tenho
opinião formada” e “Discordo completamente” não foram selecionadas
por nenhum dos entrevistados. A alternativa “Não respondeu” aparece
com 0% pois todos responderam a essa questão.
Na interpretação de Angeloni (2002), de nada adianta dispor de
conhecimentos relevantes se não se promove o seu compartilhamento.
Nesse sentido, pode-se afirmar que experiências ou iniciativas de caráter
isolado sobre a Gestão do Conhecimento dificultam a sua disseminação.

4.4.2.2 Falta de articulação da gestão conhecimento com o chão de
fábrica

Para Hanashiro e Cleto (2007), o processo de Gestão do
Conhecimento no chão de fábrica é considerado complexo e, portanto,
pode ter dificuldades para ser implantado. Segundo os autores, as razões
podem ser as mais variadas possíveis: falta de apoio da diretoria, clima
organizacional desfavorável, comportamentos inadequados com os
resultados desejados e assim por diante.
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Uma empresa que tenha implantado um programa de GC precisa
estimular valiosos insights e intuições oriundos da diversidade de seus
talentos. O segredo é concentrar toda a força intelectual de todos os
empregados.

Gráfico 3 − Gestão do Conhecimento articulada à realidade
do chão de fábrica
Fonte: Dados da pesquisa (2010).

Com base no contexto acima, pode-se verificar que, de acordo
com o Gráfico 3, 30% dos pesquisados concordam parcialmente que na
empresa, a Gestão do Conhecimento está articulada à realidade do chão
de fábrica; 23,33% discordam parcialmente; 20% discordam
completamente; 16,67% não têm opinião formada; 6,67% concordam
totalmente; 3,33% não responderam à questão.
Importante lembrar que a Gestão do Conhecimento deve estar
articulada com a realidade do chão de fábrica, visto que está
intimamente ligado às pessoas. Em resumo, a interação com o chão de
fábrica proporciona a criação do conhecimento, sua disseminação,
sistematização e estabelecimento de competências. Caso isso não
aconteça, há grande possibilidade de ocorrer barreiras à Gestão do
Conhecimento (HANSEN; NOHRIA; TIERNEY, 1999).
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4.4.2.3 Gestão do Conhecimento percebida como mais um modismo

Na visão de McAdam e McCreedy (1999), a Gestão do
Conhecimento não se trata de uma moda passageira, visto que não se
configura como um conjunto de regras superficiais. Seguindo esse
raciocínio, a seguir apresenta-se o Gráfico 4 que esclarece esta questão.

Gráfico 4 − Gestão do Conhecimento percebida como
mais um modismo
Fonte: Dados da pesquisa (2010).

Dentre a amostra examinada, no Gráfico 4, nota-se a
predominância de indivíduos que concordam parcialmente que na
empresa, os empregados costumam perceber a Gestão do Conhecimento
como mais um modismo (46,67%). Em seguida, 20% dos empregados
concordam totalmente com esta questão; 13,33% discordam
parcialmente. Houve um empate (10%) entre as opções “Não tenho
opinião formada” e “Discordo completamente”. Ninguém deixou de
responder a esta pergunta.
Com relação a esta questão, é imperativo ter cuidado para que a
GC não tome contornos de mais um modismo gerencial seguindo os
rumos de outros projetos de caráter efêmeros. Estes surgem como
melhores práticas gerenciais e posteriormente, sem consistência,
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desaparecem da organização (SWAN; ROBERTSON; BRESNEN,
2001).

4.4.2.4 Dificuldades de compreender como ocorre a disseminação da
Gestão do Conhecimento na empresa

Segundo Davenport e Prusak (1998), o processo de
gerenciamento do conhecimento é resultante de um ciclo: geração,
codificação, coordenação e sua disseminação. De acordo com os
autores, a disseminação do conhecimento consiste na prática da
transferência do conhecimento. Esta prática pode ocorrer por meio das
conversas informais, ou por reuniões e ações estruturadas, entre outros
mecanismos, que possibilitam a mobilidade da Gestão do Conhecimento
na organização.

Gráfico 5 − Compreensão sobre como ocorre a disseminação da
Gestão do Conhecimento na empresa
Fonte: Dados da pesquisa (2010).

Ao verificar se as pessoas compreendem como ocorre a
disseminação da Gestão do Conhecimento na empresa, constatou-se
que: 43,33% discordam parcialmente; 26,67% concordam parcialmente;
16,67% discordam completamente; 10% não têm opinião formada e
3,33% concordam totalmente.
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No entendimento de Davenport e Prusak (1998, p. 123), somente
existe a disseminação do conhecimento quando há sua assimilação pelo
receptor. Para que haja uma compreensão sobre como ocorre a
disseminação da GC faz-se necessário discutir os fundamentos da sua
política nas organizações.
Nesse caso é importante também esclarecer para os empregados
que a busca e a construção coletiva do conhecimento são instrumentos
fundamentais para assegurar a sustentabilidade dos negócios da
empresa. Em síntese, a busca e a troca de conhecimentos podem elevar a
qualidade e a produtividade em decorrência da otimização dos métodos,
processos e produtos inovadores. Daí a relevância de gerar e disseminar
o conhecimento. Em outros termos, a capacidade de as organizações
competirem globalmente depende do processo de criação, disseminação
e sistematização do conhecimento, como também das práticas
produtivas dos indivíduos e grupos da corporação (SILVA FILHO,
2004).

4.4.2.5 Dificuldades para identificar e mapear os processos críticos da
Gestão do Conhecimento

A idéia de processo tem permeado os textos e as discussões sobre
o assunto, principalmente na área de Administração de Empresas.
Normalmente envolve pessoas, procedimentos a serem executados,
distribuição de trabalho, tecnologia empregada, indicadores de
eficiência, organização e coordenação de esforços para a sua realização
(KEEN, 1997). Num sentido mais amplo, sob o ponto de vista de Morris
e Brandon (1994 apud GONÇALVES, 2000, p. 7), “nem sempre os
processos empresariais são formados de atividades claramente
delineadas em termos de conteúdo, duração e consumo de recursos
definidos, nem precisam ser consistentes ou realizados numa sequência
particular”. Muitas vezes e por diversos motivos esta situação pode
gerar uma barreira a GC, principalmente quando a empresa tem
dificuldades para identificar e mapear os processos críticos. Com base
nesta concepção apresenta-se o Gráfico 6 que elucida esta questão.
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Gráfico 6 − Identificação e mapeamento dos processos críticos para a
Gestão do Conhecimento
Fonte: Dados da pesquisa (2010).

Pelos dados apresentados pode-se afirmar que 36,67% dos
respondentes discordam parcialmente que os processos críticos para a
Gestão do Conhecimento apresentam-se devidamente identificados e
mapeados na empresa; 23,33% não têm opinião formada; 20%
concordam parcialmente; 10% concordam totalmente; 6,67% discordam
completamente; e 3,33% não responderam.
Para Keen (1997), este tipo de ocorrência pode afetar algum
aspecto da capacitação da empresa (organizational capability). Na
concepção de Graham e LeBaron (1994), todo trabalho importante
realizado na empresa faz parte de algum tipo de processo, ou seja, não
existe um produto ou um serviço oferecido para o cliente sem que haja
um processo empresarial. Com base nestas considerações, de acordo
com Gonçalves (2000) um processo corresponde a “qualquer atividade
ou conjunto de atividades que toma um input, adiciona valor a ele e
fornece um output a um cliente específico”. Além disso, um processo
também envolve endpoints, transformações, como também feedback e
repetibilidade. Os processos normalmente utilizam os recursos da
organização com a finalidade de oferecer resultados desejáveis ao
usuário final (HARRINGTON, 1991).
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4.4.2.6 Gestão do Conhecimento interpretada como algo a mais a ser
feito

Na discussão a respeito da Gestão do Conhecimento, um dos
maiores desafios tem sido compreender o processo de criação,
codificação e disseminação do conhecimento em si (JACOMETTI et al.,
2004). Compreender a sua extensão pode significar uma mudança
organizacional e cultural. Neste momento, para que um programa deste
porte possa ter continuidade e sucesso é importante ficar atento no que
tange a percepção dos empregados quanto à Gestão do Conhecimento.

Gráfico 7 − Gestão do Conhecimento interpretada como algo
a mais a ser feito
Fonte: Dados da pesquisa (2010).

No que se refere a esse assunto, de acordo com o Gráfico 7, ao
serem investigados se na empresa, os empregados interpretam a Gestão
do Conhecimento como algo a mais a ser feito, o resultado revela que
43,33% dos entrevistados concordam parcialmente com a afirmação;
26,67% discordam parcialmente; 20% concordam totalmente; 6,67%
não têm opinião formada; e 3,33% discordam completamente. Todos
responderam a esta questão.
Criar um espaço favorável e propício para prestar informações e
receber opiniões, enfim é uma iniciativa que auxilia a esclarecer melhor
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sobre o assunto, como também a ampliar o conhecimento coletivo
(SILVA FILHO, 2004). Os gerentes do nível tático podem contribuir
para essa tarefa, pois os empregados precisam ser estimulados além de
suas tarefas rotineiras. Neste momento, torna-se relevante compartilhar
com todos os membros, um novo espaço de trabalho planejado para
promover o fluxo de idéias entre os grupos de trabalho (BUKOWITZ;
WILLIAMS, 2002).

4.4.2.7 Sistemas informatizados (indisponibilidade tecnológica/sistemas
legados)

Na Gestão do Conhecimento, as organizações imbuídas do
sentido de desenvolvimento de tecnologias necessitam criar estratégias
para identificar, captar, acessar e distribuir informações e
conhecimentos (ANGELONI, 2002). Para isso, a empresa precisa
disponibilizar de recursos de hardware e software adequados ao
gerenciamento de informações e conhecimento, tendo em vista os
diversos públicos que participam ativamente desse processo.

Gráfico 8 − Sistemas informatizados capturam o conhecimento
organizacional.
Fonte: Dados da pesquisa (2010).

Com relação às considerações descritas no Gráfico 8, averiguouse que os sistemas informatizados da Itaipu Binacional atendem as suas
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necessidades para capturar o conhecimento organizacional. Segundo os
dados da pesquisa 40% dos empregados discordam parcialmente da
afirmação proposta; 33,33% concordam parcialmente; 16,67%
discordam completamente e 6,67% não têm opinião formada; e apenas
3,33%, concordam totalmente. Ninguém deixou de responder este
enunciado.
As corporações que dispõem de recursos expressivos para
investimentos em tecnologia conseguem obter um melhor resultado.
Para Angeloni (2002), os produtos ou processos baseados em tecnologia
facilitam a empresa em novos domínios de atividade; além disso, na
busca de detalhes valiosos acerca de clientes e na simulação de um
negócio. De acordo com Schwartz et al. (1999), quando este fato é
decorrente de uma situação de indisponibilidade tecnológica ou sistemas
legados, isto é, os recursos de hardware e software ainda não foram
suficientemente desenvolvidos e amadurecidos para captar o
conhecimento, logo uma barreira pode surgir criando obstáculos à
Gestão do Conhecimento (SCHWARTZ et al.,1999).

4.4.2.8 Definição de domínio da informação

Primeiramente é importante diferenciar o que se entende por
gestão da informação e Gestão do Conhecimento. A gestão da
informação refere-se a um conjunto de estratégias que tem como
objetivo identificar as necessidades informacionais, quais sejam: mapear
os fluxos formais de informação nos diferentes ambientes corporativos,
por meio da sua coleta, filtragem, análise, armazenagem e disseminação.
Tem como finalidade apoiar a tomada de decisão e o desenvolvimento
das atividades cotidianas (VALENTIM, 2002). Já a Gestão do
Conhecimento diz respeito a um conjunto de estratégias que visa criar,
adquirir, compartilhar e utilizar ativos de conhecimento. Além disso,
busca estabelecer fluxos que garantam a informação necessária no
tempo e formato adequados, a fim de auxiliar na geração de ideias,
solução de problemas e tomada de decisão (VALENTIM et al., 2003).
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Gráfico 9 − A informação é focada para os diversos departamentos
visando disseminar o conhecimento organizacional
Fonte: Dados da pesquisa (2010).

Quando indagados, se na empresa, a informação é focada para os
diversos departamentos/setores visando disseminar o conhecimento
organizacional, o resultado foi o seguinte, ou seja, o porcentual
demonstrado no Gráfico 9 revela que mais da metade dos entrevistados
(56,67%) discordam parcialmente do enunciado; 20% concordam
parcialmente; 13,33% discordam completamente; 6,67% concordam
totalmente e 3,33% não têm opinião formada. Novamente, não houve
nenhuma abstenção.
Ambas as gestões (gestão da informação e Gestão do
Conhecimento) convergem para o fato de que pretendem apoiar as
atividades desenvolvidas no dia-a-dia da empresa, como também a
tomada de decisão. Com relação à definição de domínio da informação,
no entendimento de Scarborough, Swan e Preston (1996) para um
sistema de gerenciamento do conhecimento ter a sua utilidade é
relevante identificar as áreas nas quais ele poderá ser empregado. Para
tanto, a informação precisa ser focada para servir ao conhecimento,
como também avaliada e administrada da melhor forma possível.
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4.4.2.9 Cultura organizacional

Nesses últimos anos em que as organizações têm buscado
desenvolver um novo perfil, com base num novo modelo de
administração, percebeu-se que a chave para a mudança residia na
cultura vigente (FIATES, 2008). Para Schein (1984), a cultura
organizacional corresponde ao modelo dos pressupostos básicos, que
determinado grupo tem inventado, descoberto ou desenvolvido no
processo de aprendizagem objetivando lidar com os problemas de
adaptação externa e integração interna. Uma vez que tais pressupostos
tenham proporcionado bom resultado para serem considerados válidos,
são ensinados aos demais membros da organização como o modo
correto para se perceber, se pensar e se sentir em relação àqueles
problemas.
Em outros termos, a cultura organizacional pode ser interpretada
como um sistema de significados que orienta a regência dos padrões de
comportamentos observados. Na Gestão do Conhecimento é importante
se desenvolver uma cultura organizacional que estimule os valores
predominantes para a inovação e aprendizado. Com base nesta
compreensão a seguir apresenta-se o Gráfico 10 que elucida esta
questão.

Gráfico 10 − Cultura organizacional e seu suporte à Gestão do
Conhecimento
Fonte: Dados da pesquisa (2010).
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Quando questionados se na empresa, a cultura organizacional dá
suporte para compartilhar o conhecimento e para a sua reutilização,
43,33% dos entrevistados discordam parcialmente; houve um empate
entre as opções “Concordo parcialmente” e “Discordo completamente”
(20% para cada); 10% concordam totalmente e 6,67% não têm opinião
formada.
Tem-se mostrado improdutivo, qualquer tentativa de implantação
de um programa de Gestão do Conhecimento sem que haja uma
mudança na cultura organizacional. Segundo Fiates (2008, p. 129) “uma
mudança cultural deve envolver um processo de avaliação, modificação
e transformação dos valores, crenças e modelos mentais compartilhados
pelos indivíduos que trabalham na organização”. Somente os indivíduos
são capazes de compreender e modificar o seu ambiente pela sua
determinação, conhecimento e atuação. Neste sentido, é imprescindível
que se promova “uma postura, um padrão de comportamento que
valorize a busca de conhecimento e a experimentação” (FIATES, 2008,
p. 129).

4.4.2.10 Retenção do conhecimento dos empregados que saem da
empresa

Grande parte das empresas luta pela sua sobrevivência em
ambientes cada vez mais hostis. Cedo ou tarde, perceberão que a
velocidade com que aprendem, a qualidade do conhecimento e sua
mobilização e retenção serão fatores decisivos para o sucesso.
Descobrirão que para sobreviver não poderão depender restritamente
das transferências espontâneas de conhecimento. Faz-se necessário ir
além “necessitando estimular e alavancar transferências formais de
conhecimento que passarão a ser geridas” para determinar a produção
do conhecimento relevante na velocidade que necessitam
(FIGUEIREDO, 2005, p. 69). Diante do exposto, algumas empresas têm
se preocupado com o processo de sucessão de seus empregados no
sentido de tentar reter o seu conhecimento.
Porém, é importante lembrar que “o compartilhamento do
conhecimento irá depender exclusivamente dos indivíduos e de um
ambiente propício para que ele ocorra” (BRITO, 2007, p. 46).
Com base neste entendimento a seguir apresenta-se o Gráfico 11
que esclarece essa questão.
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Gráfico 11 − GC contribui para reter conhecimento dos empregados
que saem da empresa
Fonte: Dados da pesquisa (2010).

Conforme os resultados do Gráfico 11, a grande maioria dos
participantes concorda que a Gestão do Conhecimento contribui para
reter o conhecimento dos empregados que saem da empresa, sendo que
43,33% concordam totalmente e 40% concordam apenas parcialmente.
Dos demais, houve um empate entre as opções “Discordo Totalmente” e
“Discordo Parcialmente”, com 6,67% para cada. Fechando 100%, têmse os 3,33% restantes na opção “Não tenho opinião formada”, pois não
houve abstenções.
O Programa de Gestão do Conhecimento deve descobrir e
adequar os meios mais propícios para cada processo de troca de
conhecimento, em outras palavras, segundo Teixeira Filho (2000), um
processo de gestão como esse deve possibilitar e encorajar o
compartilhamento do conhecimento. Figueiredo (2005, p. 69) reconhece
que “devem ser geridos, monitorados, acompanhados em cada detalhe,
avaliados quanto aos resultados e medidos quanto à eficácia em cada
etapa do processo”. Dependendo da situação, estes processos podem
sofrer adaptações quando necessário ou interrompidos.
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4.4.2.11 Proteção da propriedade do conhecimento

Hoje em dia é comum as empresas estabelecerem um certificado
de registro para formalizarem um conjunto de regras a fim de proteger a
propriedade de seu conhecimento. Trata-se de um cuidado especial com
o patrimônio, idéias, marcas e invenções. Assim, a organização deixa de
correr riscos no que se refere aos concorrentes ou outros grupos, como
também proíbe de terceiros de o fazerem sem prévia autorização da
empresa.
Corroborando com esta linha de raciocínio Ragatz, Handfield e
Scannell (1997) indicam a consequência desse risco também com
relação aos fornecedores. Tais regras auxiliam a definir as condições de
relacionamento e responsabilidade entre os parceiros do negócio.
O registro de uma patente pode exigir a publicação detalhada de
um invento original. Nesse caso, a empresa poderá ter o privilégio de
explorá-lo comercialmente ou licenciá-lo, antes que caia em domínio
público. De acordo com essa perspectiva, este procedimento pode lhe
conferir uma posição estratégica no mercado. Com base neste
entendimento a seguir apresenta-se o Gráfico 12 que esclarece esta
questão:

Gráfico 12 − Meios para proteger a propriedade do conhecimento
Fonte: Dados da pesquisa (2010).
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Entre os sujeitos da pesquisa, 40% discordam parcialmente que
na empresa, são utilizados meios para se proteger a propriedade do
conhecimento. Além disso, 36,67% discordam completamente; 13,33%
concordam parcialmente; 10% não têm opinião formada. Ninguém
concordou totalmente com a afirmação, assim como houve também 0%
de abstenção.
De acordo com os resultados da tabela, a empresa precisa dar
início a revisão das normas que normalmente utiliza para o
procedimento de suas operações - proteção da propriedade da proteção
do conhecimento gerado, ou seja, mecanismos devem ser vistos. Talvez
seja oportuna a criação de uma comissão para avaliar os possíveis
projetos que serão patenteados. Dar suporte ao desenvolvimento da
inovação empresarial é fundamental principalmente diante da
concorrência.

4.4.2.12 Receio da exploração

Para Nonaka e Takeuchi (1997) o conhecimento representa a
fonte de poder de mais alta qualidade. Neste sentido, é de suma
importância para as organizações o compartilhamento do conhecimento,
porém em alguns casos pode se tornar difícil a sua concretização. Este
fato poderá ser um agravante e gerar possíveis barreiras. Sob a ótica de
Davenport e Prusak (1998), a confiança é indispensável, sobretudo no
que se refere ao compartilhamento. A confiança pode ser destruída em
pouco tempo e estabelecida com exemplos e atitudes positivas. A
liderança tem um papel de destaque para efetuar um clima propício tanto
no que se refere a confiança quanto ao medo da exploração.
A esse respeito, Lucas (2000) esclarece que algumas barreiras
acerca do receio da exploração têm inicio com a premissa de que o
empregado irá compartilhar o seu conhecimento com outro indivíduo, se
receber algo em troca. Para Tonet e Paz (2006, p. 2), o “diferencial de
competitividade de uma organização é a sua capacidade de otimizar a
reutilização do conhecimento, que muitas vezes fica restrito a
indivíduos”. Vale lembrar que o repasse do conhecimento garante a sua
disseminação.
Seguindo esse raciocínio, a seguir apresenta-se o Gráfico 13 que
traduz essa situação.
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Gráfico 13 − Receio de ser explorado ao compartilhar conhecimento
Fonte: Dados da pesquisa (2010)

A afirmação de que, na empresa, os colaboradores demonstram
receio de serem explorados ao compartilharem seu conhecimento, 30%
responderam que não tem opinião formada; 26,67% concordam
parcialmente; 16,67% selecionaram tanto a opção “Discordo
parcialmente” quanto “Discordo completamente”; e 10% concordam
totalmente. Ninguém deixou de responder a essa questão.
O compartilhamento da informação, das experiências e do
conhecimento é fundamental para o desenvolvimento de uma cultura de
interação social como também de aquisição de novos conhecimentos.
Entretanto, esse processo pode sofrer a influência de inúmeras variáveis,
tais como, aquelas relacionadas com o conhecimento transferido, com o
transmissor e o receptor, e com o contexto corporativo (DAVENPORT;
PRUSAK 1998; NONAKA; TAKEUCHI, 1997; SZULANSKI, 2000).
No tocante a variáveis que caracterizam barreiras ao compartilhamento
advindas da própria organização, incluem-se: a estrutura, os processos
operacionais, a cultura e o clima organizacional (TERRA, 2005).
A barreira referente ao receio de ser explorado ao compartilhar o
conhecimento precisa ser considerada e removida o quanto antes.
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4.4.2.13 A síndrome do não foi inventado aqui

Segundo McLaughlin, Paton e Macbeth (2008), a síndrome do
“não foi inventado aqui” procura descrever a tendência em criticar o
conhecimento que não foi criado dentro da área de interesse do
indivíduo. Esse obstáculo pode surgir quando ocorrer uma falta de
confiança nas fontes de conhecimento externas.
Nesse sentido, compete ao líder estimular, orientar e facilitar o
trabalho das pessoas na adoção e implementação da Gestão do
Conhecimento. Se não houver entusiasmo e preparação da gerência, a
empresa pode correr o risco de não aproveitar adequadamente o
conhecimento oriundo de outras áreas (COSTA; GOUVINHAS, 2011).
Com base neste argumento, a seguir apresenta-se o Gráfico 14
que esclarece essa questão.

Gráfico 14 − Crítica ao conhecimento que não foi criado dentro da
área de interesse
Fonte: Dados da pesquisa (2010).

Na empresa, investigou-se o seguinte aspecto: se os
colaboradores costumam criticar o conhecimento que não foi criado
dentro da área de seu interesse. Quase metade (43,33%) dos
entrevistados afirmou não ter opinião formada; em seguida, com 23,33%
cada, estão as opções “Concordo parcialmente” e “Discordo
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completamente”; 6,67% concordam totalmente e 3,33% discordam
completamente. Essa questão também foi respondida por todos.
Em geral, as pessoas somente irão compartilhar seu
conhecimento se considerarem que isso lhes trará algum benefício. Do
contrário, a tendência é apresentar um comportamento de resistência
quanto ao conhecimento que não foi criado dentro da sua área de
interesse.

4.4.2.14 Resistência na utilização de novos conhecimentos

Praticamente nenhuma mudança acontece sem a ocorrência de
resistências. Sabe-se que as pessoas têm uma tendência natural a reagir a
qualquer tipo de mudança. De acordo com esse contexto, pode-se dizer
que a cultura organizacional e as pessoas podem impactar
significativamente o sucesso de uma iniciativa de Gestão do
Conhecimento. Para captar o conhecimento produzido nas organizações
corporativas é indispensável, antes de tudo, uma cultura organizacional
que aceite compartilhar o saber tácito.
Quando isso não acontece podem surgir resistências derivadas de
atritos entre os diversos grupos que compõem a organização. Acreditase que todos os fatores citados, no entanto, possam ser minimizados ou
contornados por uma política adequada no combate a atitudes
defensivas. O propósito é tornar o clima organizacional favorável à
geração e disseminação do conhecimento. Vale lembrar, que em alguns
casos pode ficar difícil para a gerência minimizar o problema, “já que o
indivíduo está determinado, sua opinião está formada contra a idéia ou
ação proposta” (BERNARDO, 2010). Mesmo assim, ela precisa estar
atenta quanto ao comportamento do indivíduo, visto que ele pode seguir
normas e procedimentos, porém expressar constante protesto. Nessa
direção, Barnard (1960) chama a atenção para o papel do líder no
processo de colaboração para mudar o quadro de resistência.
Com base nesta concepção, a seguir apresenta-se o Gráfico 15.
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Gráfico 15 − Resistência ao utilizar novos conhecimentos que surgem
na empresa
Fonte: Dados da pesquisa (2010).

No que tange à afirmativa “os colaboradores apresentam
resistência na utilização de novos conhecimentos que surgem na
empresa”, 46,67% concordam parcialmente com a mesma; 20%
discordam parcialmente; 16,67% concordam totalmente; 10% discordam
completamente e 6,67% não têm opinião formada. Esta é mais uma
questão que foi respondida por todos.
Boog e Boog (2002) questionam de onde a resistência pode
advir? Conforme a opinião dos autores, na maioria das organizações é
possível encontrar três tipos de perfil de pessoas: os resistentes, os
neutros e os inovadores.
Os resistentes – normalmente resistem a qualquer tipo de
mudança. Tal resistência pode ter origem na falta de habilidades,
insegurança, com a utilização de tecnologia e novos conhecimentos,
entre outros.
Os neutros - esse grupo deve ser constantemente informado ao
longo de todo o projeto de implementação da GC. Relatos de casos de
sucesso, projetos pilotos, entre outros, podem servir como estímulo para
convencê-los.
Os inovadores - provavelmente farão parte do Comitê da GC ou
serão os grandes patrocinadores ou multiplicadores de qualquer
iniciativa desse gênero.
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4.4.2.15 Síndrome do conhecimento é poder

Na interpretação de Kluge, Stein e Licth (2001), a síndrome do
“conhecimento é poder” refere-se a uma postura mental que valoriza o
conhecimento do indivíduo antes de considerar o da corporação. Na sua
forma mais elementar, o compartilhamento do conhecimento se dá
mediante o tempo gasto para auxiliar os outros. Porém, compartilhar
informação e conhecimento, não é uma tarefa fácil, visto que muitas
pessoas consideram o conhecimento como fonte de poder. Para Barros
et al. (2010), “[...] o compartilhamento do conhecimento no âmbito das
organizações depende de fatores como: reciprocidade, reputação,
altruísmo e confiança [...]”. Gerar e disseminar conhecimentos em rede
no ambiente corporativo representa uma ação de compromisso com a
instituição.
Com relação a esse contexto mencionado anteriormente,
apresenta-se a seguir o Gráfico 16 que demonstra esta questão.

Gráfico 16 − Atitudes que valorizam os seus conhecimentos antes de
considerar o da corporação
Fonte: Dados da pesquisa (2010).

Ao se questionar se na empresa, os colaboradores costumam ter
atitudes que valorizam os seus conhecimentos antes de considerar o da
corporação, mais da metade (56,67%) concordam parcialmente; 20%
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não têm opinião formada; as opções “concordo totalmente” e “discordo
parcialmente” tiveram 10% cada. Por fim, 3,33% discordam totalmente.
De um modo geral, as organizações podem usar diversos métodos
para estimular o compartilhamento do conhecimento entre seus
empregados, entretanto independente deles, é imprescindível que o
compartilhamento seja incorporado no dia-a-dia como um valor da
organização e que as pessoas se sintam bem em trocar informação e
conhecimento entre elas (FLORIANO, 2009).

4.4.2.16 Estrutura organizacional

Segundo Angeloni (2002), não há dúvidas que a estrutura
organizacional exerce impacto considerável sobre o trabalho das
pessoas. Esta estrutura influencia seu comportamento e interação nesse
contexto. Para Angeloni (2002, p. 63-64) “a estrutura organizacional
representa as relações existentes entre os indivíduos que a constituem,
envolvendo a sua distribuição em posições caracterizadas por diferentes
tarefas [...]”. As normas e os regulamentos, bem como os níveis de
autoridade e responsabilidade também são considerados elementos
essenciais na estrutura organizacional.
Nesse sentido, Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) afirmam que criar
o contexto apropriado para a criação do conhecimento envolve
estruturas organizacionais que fomentem relacionamentos consistentes e
colaboração eficaz. Para os referidos autores, as estruturas
organizacionais devem reforçar a interação entre conhecimentos tácitos
e explícitos por intermédio de muitas fronteiras diferentes.
Corroborando com essa ideia, na opinião de Davenport e Prusak
(1998), para que a Gestão do Conhecimento possa prosperar com
sucesso, as organizações necessitam criar um conjunto de atributos,
funções e qualificações. Este conjunto irá lhe facilitar à amplitude do
controle, o desempenho das atividades e processos estratégicos, a
geração de ideias, as relações existentes no processo produtivo, a
distribuição de tarefas, o seu funcionamento, assim como atingir suas
metas (MANGANOTE, 2001). O intuito é aprender, distribuir e usar o
conhecimento de forma inteligente.
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Gráfico 17 − Estrutura organizacional apóia o compartilhamento do
conhecimento na empresa
Fonte: Dados da pesquisa (2010).

No que diz respeito à afirmação “Verifica-se que a estrutura
organizacional apóia o compartilhamento do conhecimento na
empresa”, constatou-se que houve um empate entre as opções
“Concordo parcialmente” e “Discordo parcialmente”, com 30% cada;
16,67% discordam completamente; 13,33% concordam totalmente; 10%
não têm opinião formada, totalizando 100%, ou seja, todos
responderam.
Na concepção de Goh (2003), organizações que tentam colocar
em prática uma iniciativa de Gestão do Conhecimento (GC) sem ter uma
estrutura organizacional adequada acabam investindo em atividades que
podem não gerar resultados esperados. Consequentemente os objetivos
não são atingidos.
O autor alega que a estrutura organizacional deve ser flexível
para que possa favorecer o trabalho em equipe, em resumo, aumentar o
fluxo de informações e conhecimentos entre a organização. Além disso,
há necessidade de propiciar o compartilhamento e a criação de
conhecimento visando melhorias de desempenho. Portanto, delinear
uma estrutura organizacional que possibilite a Gestão do Conhecimento
é essencial a sua adaptação e a coordenação de projetos, às
organizações.
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4.4.2.17 Recursos

A sustentação de uma organização se dá por meio da fusão dos
diversos recursos (tangíveis e intangíveis). Para Hitt, Ireland e Hosrisson
(2002), os recursos tangíveis constituem-se de: recursos financeiros,
recursos físicos, recursos organizacionais e recursos tecnológicos. O seu
valor pode ser visualizado facilmente em um demonstrativo financeiro,
já os intangíveis não.
Ainda de acordo com a definição de Hitt, Ireland e Hosrisson
(2002), os recursos intangíveis dizem respeito ao conhecimento, a
confiança existente entre gerentes e seus subordinados, a capacidade de
inovação da empresa, as ideias, as capacidades gerenciais e científicas, a
marca de um produto, entre outros. Na visão de Barson et al. (2000),
para uma organização gerenciar o conhecimento e o compartilhamento
do conhecimento, devem existir recursos disponíveis. No entendimento
de Maximiano (2004, p. 131) “além das pessoas, as organizações
empregam dinheiro, tempo, espaço e recursos materiais, como
instalações, máquinas, móveis e equipamentos”. Todos eles são
essenciais na consecução dos objetivos da empresa.

Gráfico 18 − Aportes necessários em relação ao tempo
e aos recursos na GC
Fonte: Dados da pesquisa (2010).
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Ao serem indagados se a empresa tem alocado aportes
financeiros necessários em relação ao tempo e aos recursos na Gestão do
Conhecimento, verificou-se que 40% não têm opinião formada; 23,33%
concordam totalmente; 20% discordam parcialmente; 16,67%
concordam parcialmente. Ninguém discordou completamente, assim
como ninguém deixou de responder.
Para que a organização possa consolidar e estimular práticas ou
programas de Gestão do Conhecimento, há necessidade de
investimentos. Em resumo, aportes necessários em relação ao tempo e
aos recursos devem ser considerados durante a execução desses
projetos.

4.4.2.18 Empregados

Romani e Dazzi (2002) esclarecem que um dos grandes desafios
nas organizações contemporâneas é de saber usar o conhecimento de
cada um, com a finalidade de somá-los propiciando um ambiente de
sinergia para alavancar os negócios. Em síntese, as pessoas são
consideradas peças-chave para a produção, codificação, disseminação,
aprendizado e aplicação do conhecimento.
Vale lembrar que na Gestão do Conhecimento é de suma
importância conectar eficientemente as pessoas, principalmente aquelas
que sabem converter conhecimento pessoal em organizacional. Com
base nessa percepção, segundo Leite (2007), por meio da Gestão do
Conhecimento pode-se aprimorar a habilidade de pensar e,
consequentemente, melhorar a forma de agir e visualizar a realidade.
Compete ao gerente de conhecimento ou coordenador de
conhecimento conduzir um ambiente participativo e favorável ao
diálogo e a criatividade. O líder precisa inspirar a confiança das pessoas
por intermédio do desenvolvimento das suas competências e
habilidades. Outro desafio consiste em desenvolver um processo
contínuo de aprendizagem voltado à geração e o compartilhamento do
conhecimento.
De um modo geral, as organizações devem ter profissionais que
possam implantar e desenvolver o conhecimento acumulado e
construtivo (TROTT, 1993). Enfim, profissionais mais atualizados e que
possam lidar com um número considerável de informações.
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Gráfico 19 − Identificação de profissionais com perfil para a GC
Fonte: Dados da pesquisa (2010).

Analisando-se os dados do Gráfico 19, referentes à afirmação
“Pode-se dizer que, na implantação da Gestão do Conhecimento, a
empresa buscou identificar profissionais com perfil para essa área”,
constatou-se que 33,33% concordam parcialmente; 23,33% não têm
opinião formada; houve um empate em se tratando das opções
“Concordo totalmente” e “Discordo parcialmente”, com 20% cada. Por
fim, tem-se 3,33% que discordam completamente, não ficando ninguém
de fora.
Para Krogh, Ichijo, Nonaka (2001, p. 42), o gerente do
conhecimento tem várias atribuições na organização: formular a visão
da empresa quanto aos conhecimentos pretendidos, desenvolver e
avaliar sistemas de Gestão do Conhecimento, implementar plataformas
de tecnologia de informação para auxiliar a construir “redes de
conhecimento”, como também “ determinar o valor do capital
intelectual da organização e projetar sistemas de remuneração que
impulsionem o desenvolvimento de competências”. Outra atribuição
refere-se a adequar a administração do conhecimento à estratégia global
da organização. Tal atribuição deve ser feita tendo-se como base os
empregados da organização.
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4.4.2.19 Esquema da interface de comunicação/sustentar os canais de
comunicação estabelecidos

Na compreensão de Doz (1988) existe um esquema insuficiente
da interface de comunicação como uma das razões pela qual parcerias
fracassam na Gestão do Conhecimento.
Segundo Davenport e Prusak (1998), a forma mais eficaz de se
transmitir a informação e o conhecimento é contratar pessoas
perspicazes e deixar que elas se comuniquem entre si. De acordo com
esse contexto, a organização precisa encontrar maneiras da comunicação
se tornar eficaz na empresa, sobretudo quando se trata de compartilhar
conhecimento tácito que exige intenso contato entre as pessoas. Mas
para que isso ocorra é necessário estabelecer políticas, procedimentos,
enfim tecnologias que auxiliem a comunicação organizacional no
tocante a coleta, distribuição e uso efetivo do conhecimento. Para
Marchiori (2010, p. 4), “[...] é preciso visualizar a comunicação como
um processo, como uma perspectiva de maior desenvolvimento, como
algo que gera conhecimento para as pessoas, que modifica estruturas e
comportamentos”. Com base nesta linha de raciocínio a seguir
apresenta-se o Gráfico 20 que elucida esta questão.

Gráfico 20 − Canais de comunicação existentes para a GC
Fonte: Dados da pesquisa (2010).
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O equilíbrio predomina nas respostas da afirmação “A empresa
tem procurado dar sustentação aos canais de comunicação existentes
para a Gestão do Conhecimento”. Em outras palavras, 26,67%
assinalaram tanto a opção “Concordo Parcialmente” quanto “Discordo
Parcialmente”. Ao mesmo tempo, também houve empate entre as
opções “Concordo totalmente” e “Não tenho opinião formada”, com
23,33% cada. A opção “Discordo totalmente” não foi assinalada
nenhuma vez, assim como ninguém deixou de responder.
Inseridas num ambiente de elevada competição, as corporações
vem buscando se organizar no sentido de estimular o processo de
acúmulo e transmissão dos conhecimentos essenciais às suas estratégias
empresariais. Neste sentido, pode-se dizer que os canais de comunicação
interferem na eficácia da disseminação do conhecimento.

4.4.2.20 Medo de perder a estabilidade da companhia/posição de
mercado medo de perder a posição de status

Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) asseveram que o
compartilhamento de conhecimento corresponde a um processo
extremamente frágil e complexo. Exige que as pessoas se exponham ao
dividir seus valores, modelos mentais e crenças pessoais perante os
outros. Acredita-se que algumas delas podem não compartilhar
informação e conhecimento porque têm receio de perder o status, o
prestígio, em suma, o poder de referência. Tal atitude pode dar origem a
obstáculos em se tratando de aprendizagem organizacional, e Gestão do
Conhecimento.
Por este motivo, este processo precisa ser apoiado por várias
atividades organizacionais e líderes que possam criar condições
favoráveis a fim de reduzir as barreiras ao compartilhamento do
conhecimento, como também propor mudanças com o firme propósito
de assegurar a missão e a visão da empresa.
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Gráfico 21 − Medo de perder a posição de status ao compartilhar
conhecimento
Fonte: Dados da pesquisa (2010).

Quanto à afirmação “Os colaboradores têm medo de perder a
posição de status ao compartilharem seu conhecimento”, 40%
concordam parcialmente; em seguida, estão empatadas as opções
“Discordo completamente” e “Discordo parcialmente”, com 16,67%
cada; na sequência, novo empate, agora entre as opções “Concordo
totalmente” e “Não tenho opinião formada”, que receberam cada uma
13,33% do total. Esta foi outra das questões que ninguém deixou de
responder.
Para que o compartilhamento do conhecimento ocorra de forma
eficaz, os indivíduos precisam confiar uns nos outros, ou seja, estejam
dispostos a ouvir e a reagir às suas diferentes idéias e comportamentos
(KROGH; ICHIJO; NONAKA, 2001).
Nesse caso, a organização pode e deve estimular um clima de
confiança. De acordo com Terra (2005), as pessoas apresentam uma
tendência de compartilhar mais seu conhecimento quando mantém uma
relação estreita de confiança com suas organizações. Caso percebam que
isso não ocorra em decorrência da falta de ética, por exemplo, esse
comportamento tenderá a diminuir.
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4.5 BARREIRAS

Importante frisar que na literatura foram identificados 12 tipos de
barreiras da Gestão do Conhecimento: Barreiras tecnológicas, Barreiras
da organização, Barreiras humanas, Barreira quanto à motivação ao
compartilhamento do conhecimento, Barreira quanto ao impacto da
transferência de conhecimento forçado/solicitado, Barreira quanto ao
impacto da estrutura organizacional sobre o conhecimento, Barreira
quanto ao impacto de uma abordagem codificada no compartilhamento
do conhecimento, Barreiras relacionadas à organização, Barreiras
relacionadas às pessoas, Barreiras da fonte do conhecimento, Barreiras
do contexto do fluxo do conhecimento (barreiras contextuais), Barreiras
do contexto organizacional (mecanismos insuficientes).
Entretanto, de acordo com os resultados das entrevistas e dos
questionários, constatou-se que na Itaipu Binacional existem barreiras
do tipo: experiências isoladas a respeito da Gestão do Conhecimento,
Barreiras relacionadas aos sistemas informatizados, Barreiras
relacionadas à definição de domínio da informação, Barreiras culturais,
Barreiras relacionadas à proteção da propriedade do conhecimento e
Barreiras relacionadas à estrutura organizacional.

4.6 PROPOSIÇÃO DE DIRETRIZES

A seguir são mencionadas diretrizes organizacionais para mitigar
as barreiras que dificultam a implementação da Gestão do
Conhecimento.

4.6.1 Experiências isoladas a respeito da Gestão do Conhecimento
Descobrir como a empresa está tratando a Gestão do
Conhecimento para definir ações corretivas;
Verificar as mudanças que precisam ser realizadas na
organização para garantir o sucesso do empreendimento;
Verificar se as condições mínimas exigidas estão sendo
atendidas pela organização para a implantação de um
programa de GC;
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Disseminar a idéia de que os benefícios trazidos pela GC
serão favoráveis para a organização, como também para
os seus empregados;
Disseminar a ideia de que os empregados são as peçaschave deste processo;
Definir a estratégia a ser utilizada e a metodologia de
implantação tendo como parâmetro a BEC (base
estratégica corporativa): valores, visão, missão e
objetivos e planejamento estratégicos;
Dar início a um Programa de Gestão do Conhecimento
com um programa piloto;
Verificar medidas quantitativas e qualitativas para
avaliar as iniciativas a GC;
Desenvolver iniciativas de caráter integrado e sistêmico
para dar consistência às iniciativas a GC;
Desenvolver uma criteriosa análise ambiental que
permita verificar as variáveis desejáveis e indesejáveis.

4.6.2 Falta de articulação com a realidade do chão de fábrica

Rever suas práticas de Gestão do Conhecimento visando
alinhá-las ao chão de fábrica;
Articular a GC com o chão de fábrica aproveitando da
experiência do empregado para transformar o
conhecimento tácito em conhecimento organizacional;
Analisar a cultura organizacional e o clima
organizacional vigente para propor e realizar as
mudanças que forem possíveis objetivando atender aos
critérios de implantação da Gestão do Conhecimento.
Prestar apoio ao chão de fábrica quanto a GC.

4.6.3 Dificuldade de entender a Gestão do Conhecimento na
empresa

Abordar o assunto de forma ampla, prestando
esclarecimento aos empregados quanto a GC, assim
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como abranger todas as questões empresariais que
envolve o contexto;
Preparar a organização para promover uma adequação
cultural a GC;
Fazer com que os empregados possam perceber a GC
como um resultado contínuo voltado a otimizar os
objetivos e as estratégias da empresa;
Desenvolver uma visão clara do que a empresa quer
mudar e em que direção quer evoluir;
Conhecer as várias perspectivas dos empregados com
relação à GC;
Ajudar as pessoas a entender através de palestras e outros
mecanismos que a GC não representa algo a mais a ser
feito.
Realizar uma pesquisa qualitativa com a finalidade de
identificar o porquê que alguns gerentes do nível tático
estão considerando a GC como algo a mais a ser feito;
Desenvolver reuniões sistemáticas com a finalidade de
esclarecer os fundamentos da GC;
Desenvolver ações de benchmarking internos
possibilitando a troca de informações e conhecimento;
Efetuar e disseminar o registro sistemático de
resultados/dificuldades e soluções com a finalidade de
esclarecer sobre a GC;
Manter um banco de conhecimento acessível a todos os
empregados,
contendo
soluções,
propostas,
metodologias, dificuldades, enfim, dúvidas que possam
clarificar o entendimento acerca da disseminação do
conhecimento e sua gestão;
Nomear a figura do CKO (Chief Knowledge Officer) na
empresa para auxiliar a disseminação da GC;
Criar Sistemas de Inteligência Empresarial, Projetos de
universidades corporativas, entre outros voltados à
disseminação da GC;
Implementar comunidades de práticas para disseminar a
GC;
Mostrar para os empregados quais os principais
benefícios que são esperados com a adoção de um
programa de GC, como, por exemplo, diferenciação em
relação à concorrência, otimização de processos, redução
de custos, aumento de receita, entre outros.
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4.6.4 Dificuldades para identificar e mapear os processos críticos da
Gestão do Conhecimento

Averiguar quais processos têm impacto maior na
empresa para garantir a GC;
Verificar a necessidade de se redesenhar os processos na
empresa para consolidar a GC;
Examinar a necessidade de se redefinir os componentes
do processo crítico da GC para se redefinir estratégias a
GC;
Verificar se existe sequência de atividades ou sem
sequência obrigatória para aprimorar o programa de GC
na empresa;
Verificar se existe conexão entre as atividades para
garantir o programa de GC na empresa;
Conferir se o fluxo de atividades é observável ou não
para aprimorar o programa de GC na empresa;
Verificar se os inputs e outputs são claros (fluxo de
material) para aprimorar o programa de GC na empresa;
Verificar se os processos têm início e final claros (fluxo
de trabalho) para aprimorar o programa de GC na
empresa;
Conferir se as atividades estão coordenadas entre si para
dar um direcionamento ao programa de GC na empresa;
Verificar se existe vantagem em organizar os processos
por etapas para aprimorar o programa de GC na empresa;
Averiguar os resultados esperados para aprimorar o
programa de GC na empresa;
Verificar o método de trabalho empregado para definir
ações corretivas;
Desenvolver processos para facilitar a criação (geração),
armazenamento e a transferência do conhecimento para
consolidar a GC.
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4.6.5 Sistemas informatizados

Planejar medidas que gerenciem a utilização de
tecnologias (groupware, data warehouse, business
warehouse, expert systems, entre outras), para capturar e
distribuir o conhecimento;
Encontrar meios de preservar e de fazer circular as
informações vitais para o dia-a-dia da empresa para
consolidar o programa de GC;
Abastecer o conhecimento nos bancos de dados de modo
frequente e atualizado na empresa para solidificar o
programa de GC;
Difundir mais a e-learning na empresa para consolidar o
programa de GC.

4.6.6 Definição de domínio da informação

Verificar como a informação está sendo codificada e
disponibilizada para os diversos departamentos a fim de
se coordenar as ações da organização em prol da GC;
Verificar como os indivíduos lidam com a informação
visando elevar o nível de produtividade e inovação;
aprimorar o compartilhamento, a redução de significados
múltiplos como também a sua sobrecarga;
Identificar os profissionais altamente qualificados e
instruídos na empresa, para que possam converter a
informação em conhecimento, utilizando-se de suas
próprias competências.

4.6.7 Cultura organizacional

Criar um espírito motivacional dentro da empresa (falar
de incentivo, estímulo para que as pessoas compartilhem
o que sabem, ou seja, o seu conhecimento);
Quebrar a barreira cultural que impede que o
conhecimento flua livremente pela organização;
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Avaliar a cultura da organização com o propósito de
verificar se a empresa está pronta para todas as mudanças
que a Gestão do Conhecimento exige;
Criar uma cultura de colaboração para que a empresa
possa promover uma cultura de compartilhamento do
conhecimento;
Criar estratégias de comunicação e envolvimento para o
fortalecimento da cultura organizacional em prol da GC;
Diagnosticar o paradigma vigente da empresa para
avaliar a cultura de compartilhamento do conhecimento.

4.6.8 Retenção do conhecimento dos empregados que saem da
empresa
Desenvolver o espírito de parceria, de time, de trabalho
em equipe para que a empresa possa reter o
conhecimento de seus empregados;
Disseminar a ideia de que ao compartilhar o
conhecimento o empregado será beneficiado, assim
como a organização;
Facilitar a sinergia entre as áreas, isto é, possibilitar que
os empregados possam dividir-se por especialidade e
terem autonomia para manter contato, marcar reuniões
periódicas e trocar experiências com o objetivo de
incentivar o compartilhamento do conhecimento;
Manter em alta o clima organizacional com transparência
e
comunicação
constante
para
estimular
o
compartilhamento do conhecimento;
Valorizar o empregado, seja como colaborador do
conhecimento, seja como ser humano para que ele possa
reter seu conhecimento na empresa.

4.6.9 Proteção da propriedade do conhecimento

Criar mecanismos de cunho jurídicos e administrativos
para proteger a propriedade do conhecimento da
empresa;
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Proteger através de patentes e certificados os progressos
tecnológicos, os aperfeiçoamentos técnicos, as invenções
da empresa com a finalidade de ampliar o estoque de
conhecimento.

4.6.10 Resistência na utilização de novos conhecimentos

Procurar manter o grupo de resistentes informado e se
possível não permitir que influencie o programa de
Gestão do Conhecimento;
Demonstrar de maneira clara como o programa de
Gestão do Conhecimento pode melhorar a rotina no
trabalho, principalmente em termos de produtividade na
empresa;
Criar estratégias de comunicação e envolvimento com
cada grupo de resistentes para facilitar a ruptura da
barreira cultural;
Desenvolver reuniões para apresentar a GC ao grupo de
resistentes a fim de consolidar a criação,
compartilhamento e disseminação do conhecimento;
Tentar absorver os interesses e as dúvidas dos resistentes
e ter o cuidado para não utilizar argumentos que possam
intimidá-los;
Criar políticas que combatam as resistências com a
finalidade de estimular a criatividade, promover o
treinamento necessário dos colaboradores e o incentivo
ao uso dos novos sistemas de captação do conhecimento,
de forma que eles se sintam dispostos e disponíveis para
compartilhar seu conhecimento;
Trabalhar com os modelos mentais dos empregados no
sentido de que não apresentem nenhum tipo de rejeição
quanto ao conhecimento que não foi criado dentro da sua
área de interesse;
Despertar o interesse dos empregados para o
conhecimento que não foi criado dentro da sua área de
interesse, incentivando-os a produção de novos produtos
e serviço;
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Estimular os empregados a compartilharem suas
informações, conhecimentos e experiências para que o
conhecimento da corporação seja ampliado;
Verificar se a Gestão do Conhecimento está contribuindo
para otimizar o problema da síndrome do conhecimento
é poder, como também para o desenvolvimento da
orientação da empresa no tocante ao mercado,
inovatividade e resultados desejáveis.

4.6.11 Estrutura organizacional

Criar uma estrutura organizacional que possa
desenvolver formas e conjuntos de processos que
estimulem o fluxo e a transferência de conhecimento.
Propiciar uma estrutura organizacional que facilite o
trabalho das pessoas quanto a coordenação e controle de
atividades a fim de produzir valor ao ambiente onde a
empresa atua e compete;
Conceber uma estrutura organizacional que possa
favorecer o processo de decisão, a divisão do trabalho, a
coordenação entre unidades e as pessoas, assim como
estabelecer coerência entre os objetivos e propósitos da
organização no que tange ao uso da informação e
compartilhamento do conhecimento;
Disponibilizar
recursos
financeiros,
humanos,
tecnológicos, entre outros, visando dar foco no
conhecimento, isto é: criar repositórios de conhecimento;
efetuar melhorias de acesso ao conhecimento e
desenvolver a cultura e o contexto do conhecimento;
Alocar aportes financeiros para criar um ambiente
propício a criação, transferência e uso do conhecimento;
Dispor-se de profissionais qualificados, nas diversas
áreas técnicas, e que possuam amplos conhecimentos e
formação na gestão do conhecimento;
Preparar profissionais que possam estruturar e conhecer
de forma sólida as diretrizes básicas de um projeto de
Gestão do Conhecimento.
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4.6.12 Pessoas

Identificar as falhas existentes nos processos de
comunicação da empresa para corrigir eventuais
problemas;
Compreender como ocorre o processo de comunicação
na empresa com relação ao emissor e receptor com a
finalidade de realizar melhoria contínua quanto a GC;
Estabelecer políticas, diretrizes, procedimentos e
tecnologias que auxiliem a comunicação no ambiente
empresarial no sentido da coleta, criação e distribuição e
utilização efetiva do conhecimento;
Fornecer canais de comunicação amplos para que se
possa estabelecer um bom relacionamento entre as
pessoas;
Encorajar e recompensar o compartilhamento do
conhecimento para que as pessoas não se sintam
exploradas;
Especificar as ações que são necessárias para amenizar o
problema quanto ao medo da exploração ao
compartilhamento do conhecimento;
Verificar se as pessoas sentem medo de perder a posição
de status ao compartilharem o seu conhecimento haja
vista que ele é tão importante para a empresa, quanto
para as mesmas;
Identificar quais seriam as razões para que as pessoas se
sintam motivadas para compartilharem o conhecimento
no ambiente de trabalho.
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES PARA FUTUROS
TRABALHOS

As conclusões do presente trabalho buscam estabelecer relação
com os objetivos geral e específicos propostos com os resultados na
investigação. Dessa forma, são apresentadas as considerações pessoais
da pesquisadora. No final do capítulo indicam-se sugestões para futuros
trabalhos.
As conclusões são elencadas de acordo com a ordem dos
objetivos específicos obtidos nesta pesquisa. Por fim caracteriza-se o
objetivo geral.
O primeiro objetivo específico “Identificar na literatura,
do ponto de vista teórico, as barreiras à Gestão do
Conhecimento;” foi alcançado no Capítulo 2, ou seja, por meio da
Fundamentação Teórica, sobretudo com o sub-item 2.1 - Gestão do
Conhecimento nas Organizações; 2.1.3 - Modelos e Práticas da Gestão
do Conhecimento e 2.1.5 - Barreiras à Gestão do Conhecimento. Este
propósito foi adquirido por meio de uma pesquisa na base de dados Web
of Science, visto que na bibliografia nacional constatou-se uma escassez
do assunto. Neste caso, a revisão sistemática contribuiu para elucidar a
identificação do tema e das palavras-chave. Além disso, outros
conceitos importantes serviram de referência para o desenvolvimento da
presente tese. Importante salientar que a identificação das abordagens de
Barson et al. (2000), McLaughlin, Paton e Macbeth (2008), Thoben,
Weber e Wunram (2002) e Lin, Tan e Chang (2008) contribuíram
sobremaneira para desvendar sobre a temática.
O segundo objetivo específico trata de “Realizar um estudo de
caso em uma empresa que tenha um programa de Gestão do
Conhecimento com a finalidade de identificar, na prática, as barreiras à
sua implementação”. O resultado encontra-se anunciado no Capítulo 4 –
Análise e Discussão dos Resultados, mais precisamente no sub-item 4.1
– Caracterização da Itaipu Binacional; 4.4.1 Resultados da Aplicação
das Entrevistas; 4.4.2 Resultado da Aplicação dos Questionários. É
importante salientar que as 12 Categorias de Análises apresentadas no
Capítulo 3 – no sub-item 3.4 – orientaram o problema de pesquisa e
auxiliaram a identificar, na prática, as barreiras à sua implementação,
bem como proporcionaram uma maior visibilidade ao trabalho no que
tange a sua relevância, originalidade e ineditismo.
Em outras palavras, a empresa escolhida e caracterizada foi a
Itaipu Binacional. Segundo a revista "Você RH" – da Editora Abril - a
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organização é considerada exemplo no que diz respeito a “como
administrar o capital intelectual de seus profissionais”.
Pode-se dizer que com alto grau de expertise em suas operações,
a Itaipu Binacional tem desenvolvido através do seu Programa de
Gestão do Conhecimento (GC) iniciativas e ações com a finalidade de
reter, disseminar e compartilhar o conhecimento corporativo. Dessa
forma, a Gestão do Conhecimento, tem contribuído para a transferência
contínua do legado dos conhecimentos indispensáveis ao cumprimento
dos objetivos e da missão da instituição.
A preocupação em reter o conhecimento gerado pelos seus
diversos profissionais foi o estímulo inicial para o desenvolvimento do
Projeto de Preservação do Conhecimento da Itaipu Binacional. O
objetivo do projeto é mapear e tornar público no ambiente
organizacional, a experiência e o conhecimento tácito. A criação desta
memória organizacional, prática de Gestão do Conhecimento foi
estruturada de forma a permitir o acesso fácil a este conteúdo.
Em resumo, a partir da gestão de documentos, informações,
conhecimentos, processos e outras metodologias criaram-se um
conteúdo que agora pode ser reutilizado, dependendo das circunstâncias.
O processo tem avançado a tal ponto que a empresa criou a
Universidade Corporativa Itaipu (UCI) - esta representa um pólo
estratégico de disseminação e consolidação de cultura organizacional.
Por intermédio das diferentes etapas da pesquisa e pela análise
realizada na Itaipu Binacional identificou-se, na prática, as seguintes
barreiras a implementação a Gestão do Conhecimento, são elas:
Experiências isoladas a respeito da Gestão do Conhecimento; Sistemas
informatizados; Definição de domínio da informação; Cultura
organizacional; Proteção da propriedade do conhecimento e Estrutura
organizacional.
Todas estas barreiras tornam a criação, armazenamento,
disseminação, compartilhamento e utilização do conhecimento difícil;
ou seja, muitos projetos de Gestão do Conhecimento podem ser
minados, caso elas não sejam identificadas.
O terceiro objetivo específico “Confrontar as barreiras
encontradas na literatura com àquelas identificadas no estudo de caso,
visando à formalização de diretrizes que mitiguem as barreiras que
dificultam a Gestão do Conhecimento nas organizações;” foi obtido no
Capítulo 2, intermédio da Fundamentação Teórica, nomeadamente com
o sub-item 2.1.5 - Barreiras à Gestão do Conhecimento; Capítulo 3 –
sub-item 3.4 - Categorias de Análises da pesquisa; Capítulo 4 – Análise
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e Discussão dos Resultados. Esta finalidade foi alcançada mediante a
comparação dos resultados.
Após delinear os resultados dos objetivos específicos, pode-se
retomar o objetivo geral: “Traçar diretrizes para mitigar as barreiras que
dificultam a implementação da Gestão do Conhecimento em
organizações”. Em resumo, para atingir tal objetivo propôs-se 86
diretrizes. Estas diretrizes dizem respeito às barreiras: experiências
isoladas a respeito da Gestão do Conhecimento; falta de articulação com
a realidade do chão de fábrica; dificuldade de entender a Gestão do
Conhecimento na empresa; dificuldades para identificar e mapear os
processos críticos da Gestão do Conhecimento; sistemas informatizados;
definição de domínio da informação; cultura organizacional; retenção do
conhecimento dos empregados que saem da empresa; proteção da
propriedade do conhecimento; resistência na utilização de novos
conhecimentos; estrutura organizacional e pessoas.
A descrição das diretrizes visam mitigar as barreiras que inibem a
implementação de projetos da Gestão do Conhecimento em
organizações; destinam-se a orientar, em nível estratégico e geral, um
comportamento, ação ou resultado desejado, por meio das ações
coordenadas para o alcance dos objetivos empresariais. De acordo com
o exposto, permite-se concluir que as diretrizes devem ter seu início
com o envolvimento e comprometimento da alta direção e estar
vinculada às estratégias e metas organizacionais. O propósito é levar as
organizações na direção da Gestão do Conhecimento.

5.1 Recomendações para futuros trabalhos

Realizar uma investigação junto ao nível operacional e
estratégico da empresa a fim de ampliar os resultados
encontrados na presente tese;
Desenvolver pesquisas que possam ampliar as categorias
de análises e indicadores visando contribuir para a
manifestação do fenômeno organizacional, ou seja,
diretrizes organizacionais para mitigar as barreiras à
implementação da Gestão do Conhecimento.
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APÊNDICE A − ROTEIRO DE ENTREVISTA

Data da entrevista: ___ / ___ / 2010

Hora: Início ____ Fim ____

Local: ________________________
PARTE I
a) Apresentação da pesquisadora e da pesquisa
- Nome e profissão da pesquisadora (doutoranda em EGC da
UFSC...)
- Objetivo da pesquisa: estabelecer diretrizes de identificação de
barreiras que dificultam a Gestão do Conhecimento em uma empresa de
geração de energia elétrica com o intuito de compreendê-las e superá-las
para fins de aquisição de conhecimento.
- Falar do sigilo da pesquisa e mencionar o termo de
consentimento livre e esclarecido (pedir autorização para gravar)
b) Apresentação do entrevistado
- Qual é o seu nome?
- Qual é a sua profissão?
- Quanto tempo trabalha na empresa?
- Qual é o cargo que ocupa na empresa?
- Qual é a sua experiência com Gestão do Conhecimento?
PARTE II
P1 - Como acontece a Gestão do Conhecimento na empresa?
P2 - São utilizadas tecnologias para apoiar a Gestão do Conhecimento
na empresa?
P3 - Há problemas relacionados a essas tecnologias? Quais?
P4 - Dentro da empresa, você percebe que as informações circulam
entre os departamentos? (A informação é focada para os departamentos
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visando servir ao conhecimento organizacional? ) (De que forma esse
processo ocorre?)
P5 - A cultura da empresa tem fornecido um suporte para compartilhar a
Gestão do Conhecimento?
P6 - Existe na empresa algum mecanismo de proteção da propriedade do
conhecimento? (propriedade intelectual)
P7 - Como a empresa gerencia a parceria entre clientes e fornecedores?
Como isso está relacionado à Gestão do Conhecimento? (Em que
medida a postura dos fornecedores tem contribuído para consolidar a
Gestão do Conhecimento na empresa?)
P8 - A empresa promove (disponibiliza) espaços/oportunidades para o
compartilhamento do conhecimento entre os empregados? Quais?
(Como?)
P9 - Como tem sido o comportamento dos empregados em relação ao
compartilhamento do conhecimento na empresa? (De modo geral, os
colaboradores têm demonstrado algum tipo de receio ao compartilharem
seu conhecimento na empresa? Existe na empresa algum tipo de
situação em que os colaboradores apresentam resistência ao receberem o
conhecimento organizacional?)
P10 - Como os empregados agem diante do surgimento de algo novo
que não foi criado dentro de sua área? De que modo, os colaboradores
costumam perceber o conhecimento que não foi criado dentro da área de
seu interesse?
P11 - A estrutura organizacional dá suporte à Gestão do Conhecimento?
(A estrutura organizacional influencia a realização da Gestão do
Conhecimento?)
P12 - A organização tem alocado aportes financeiros necessários em
relação ao tempo e aos recursos na Gestão do Conhecimento? Como
isso tem acontecido?
P13 - Na implementação da Gestão do Conhecimento, a empresa buscou
identificar profissionais com perfil para essa área? (Quais foram os
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critérios utilizados
profissionais?)

pela

empresa

para

identificação

desses

P14 - Existem canais de comunicação utilizados na organização para dar
suporte à Gestão do Conhecimento? (Há dificuldades associadas a esses
processos de comunicação?)
P15 – Na sua opinião teriam outros desafios e dificuldades encontradas
na implementação da Gestão do Conhecimento na empresa?
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APÊNDICE B − ROTEIRO DO QUESTIONÁRIO

INSTRUMENTO DE PESQUISA
BARREIRAS À GESTÃO DO CONHECIMENTO

Prezado (a) gerente:
Este questionário tem como objetivo estabelecer diretrizes de
identificação de barreiras que dificultam a Gestão do Conhecimento em
uma empresa de geração de energia elétrica com o intuito de
compreendê-las e superá-las para fins de aquisição de conhecimento.
Trata-se de uma pesquisa de Doutorado, realizada no âmbito do
Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento
– EGC/UFSC.
Neste sentido, gostaríamos de contar com a sua colaboração
respondendo ao presente instrumento de pesquisa e fazendo
complementações com a finalidade de melhorá-lo antes de aplicá-lo aos
membros da empresa participante deste estudo.
Agradecemos antecipadamente e nos colocamos à disposição
para solucionar dúvidas ou prestar esclarecimentos agora ou no futuro
sobre esta pesquisa.
Pesquisadora: Rosana Rosa Silveira (doutoranda do EGC/UFSC)

E-mail: rosanarsil@yahoo.com.br
Orientadora: Profª. Ana Maria Bencciveni Franzoni, Dra.
(professora do PPEGC)

E-mail: afranzoni@gmail.com
Coorientador: Prof. Neri dos Santos, Dr. Ing. (professor e
coordenador do PPEGC)

E-mail: neri@egc.ufsc.br
ATENÇÃO:
O questionário não deve conter identificação pessoal. O
objetivo é garantir o sigilo dos dados coletados e o anonimato dos
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participantes da pesquisa. Serão necessários, em media, 25 minutos para
responder aos itens deste instrumento.
A seguir, assinale com um X informando a intensidade de sua
concordância ou discordância em relação a cada frase. Para cada
afirmativa há cinco opções:
1.
2.
3.
4.
5.
Favor
assinalar na
escala ao
lado - a
opção que
melhor
expressa a
sua opinião a
respeito de
cada
afirmação
abaixo:
1. Na
empresa,
observa-se
que existem
algumas
experiências
isoladas a
respeito da
Gestão do
Conheciment
o.
2. Na
empresa, a
Gestão do

Concordo totalmente
Concordo parcialmente
Não tenho opinião formada
Discordo parcialmente
Discordo totalmente

1
Concor
do total
mente

2

3

Concor
do
parcial
mente

Não
tenho
opinião
formada

4

5

Discordo
parcial
mente

Discordo
comple
tamente
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Favor
assinalar na
escala ao
lado - a
opção que
melhor
expressa a
sua opinião a
respeito de
cada
afirmação
abaixo:
Conheciment
o está
articulada à
realidade do
chão de
fábrica.
3. Na
empresa, os
empregados
costumam
perceber a
Gestão do
Conheciment
o como mais
um modismo.
4. As pessoas
compreendem
como ocorre
a
disseminação
da Gestão do
Conheciment
o na empresa.
5. Os
processos
críticos para a
Gestão do

1
Concor
do total
mente

2

3

Concor
do
parcial
mente

Não
tenho
opinião
formada

4

5

Discordo
parcial
mente

Discordo
comple
tamente
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Favor
assinalar na
escala ao
lado - a
opção que
melhor
expressa a
sua opinião a
respeito de
cada
afirmação
abaixo:
Conheciment
o apresentamse
devidamente
identificados
e mapeados
na empresa.
6. Na
empresa, os
empregados
interpretam a
Gestão do
Conheciment
o como algo a
mais a ser
feito.
7. Os
sistemas
informatizado
s atendem as
necessidades
da empresa
para capturar
o
conhecimento
organizaciona
l.

1
Concor
do total
mente

2

3

Concor
do
parcial
mente

Não
tenho
opinião
formada

4

5

Discordo
parcial
mente

Discordo
comple
tamente
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Favor
assinalar na
escala ao
lado - a
opção que
melhor
expressa a
sua opinião a
respeito de
cada
afirmação
abaixo:
8. Na
empresa, a
informação é
focada para
os diversos
departamento
s/setores
visando
disseminar o
conhecimento
organizaciona
l.
9. Na
empresa, a
cultura
organizaciona
l dá suporte
para
compartilhar
o
conhecimento
e para a sua
reutilização.
10. A Gestão
do
Conheciment
o contribui

1
Concor
do total
mente

2

3

Concor
do
parcial
mente

Não
tenho
opinião
formada

4

5

Discordo
parcial
mente

Discordo
comple
tamente
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Favor
assinalar na
escala ao
lado - a
opção que
melhor
expressa a
sua opinião a
respeito de
cada
afirmação
abaixo:
para reter o
conhecimento
dos
empregados
que saem da
empresa.
11. Na
empresa, são
utilizados
meios para se
proteger a
propriedade
do
conhecimento
.
12. Na
empresa, os
colaboradores
demonstram
receio de
serem
explorados ao
compartilhare
m seu
conhecimento
.

1
Concor
do total
mente

2

3

Concor
do
parcial
mente

Não
tenho
opinião
formada

4

5

Discordo
parcial
mente

Discordo
comple
tamente
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Favor
assinalar na
escala ao
lado - a
opção que
melhor
expressa a
sua opinião a
respeito de
cada
afirmação
abaixo:
13. Na
empresa, os
colaboradores
costumam
criticar o
conhecimento
que não foi
criado dentro
da área de seu
interesse.
14. Os
colaboradores
apresentam
resistência na
utilização de
novos
conhecimento
s que surgem
na empresa.
15. Na
empresa, os
colaboradores
costumam ter
atitudes que
valorizam os
seus
conhecimento

1
Concor
do total
mente

2

3

Concor
do
parcial
mente

Não
tenho
opinião
formada

4

5

Discordo
parcial
mente

Discordo
comple
tamente
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Favor
assinalar na
escala ao
lado - a
opção que
melhor
expressa a
sua opinião a
respeito de
cada
afirmação
abaixo:
s antes de
considerar o
da
corporação.
16. Verificase que a
estrutura
organizaciona
l apóia o
compartilham
ento do
conhecimento
na empresa.
17. A
empresa tem
alocado
aportes
financeiros
necessários
em relação ao
tempo e aos
recursos na
Gestão do
Conheciment
o.
18. Pode-se
dizer que, na

1
Concor
do total
mente

2

3

Concor
do
parcial
mente

Não
tenho
opinião
formada

4

5

Discordo
parcial
mente

Discordo
comple
tamente
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Favor
assinalar na
escala ao
lado - a
opção que
melhor
expressa a
sua opinião a
respeito de
cada
afirmação
abaixo:
implantação
da Gestão do
Conheciment
o, a empresa
buscou
identificar
profissionais
com perfil
para essa
área.
19. A
empresa tem
procurado dar
sustentação
aos canais de
comunicação
existentes
para a Gestão
do
Conheciment
o.
20. Os
colaboradores
têm medo de
perder a
posição de
status ao
compartilhare

1
Concor
do total
mente

2

3

Concor
do
parcial
mente

Não
tenho
opinião
formada

4

5

Discordo
parcial
mente

Discordo
comple
tamente
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Favor
assinalar na
escala ao
lado - a
opção que
melhor
expressa a
sua opinião a
respeito de
cada
afirmação
abaixo:

1
Concor
do total
mente

2

3

Concor
do
parcial
mente

Não
tenho
opinião
formada

4

5

Discordo
parcial
mente

Discordo
comple
tamente

m seu
conhecimento
.

OBSERVAÇÕES (se desejar, apresente algum comentário a respeito do
tema)
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ANEXO A − TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E
ESCLARECIDO

Declaro que fui informado (a) que a entrevista faz parte de uma
pesquisa da tese de Rosana Rosa Silveira, do Programa de PósGraduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade
Federal de Santa Catarina, e que tem por objetivo estabelecer diretrizes
de identificação de barreiras que dificultam a Gestão do Conhecimento
em uma empresa de geração de energia elétrica com o intuito de
compreendê-las e superá-las para fins de aquisição de conhecimento.
Estou ciente de que:
a) tenho a liberdade para não aceitar participar, assim como
desistir do processo a qualquer momento;
b) as informações por mim fornecidas serão tratadas de forma
confidencial, de maneira que meu nome não será mencionado no
relatório de pesquisa.
Também fui informado (a) da disponibilidade do (a) pesquisador
(a) em solucionar dúvidas que tenha agora ou no futuro sobre a minha
participação nesse trabalho.
Contato: Rosana Rosa Silveira (pesquisadora)
E-mail: rosanarsil@yahoo.com.br
Orientadora: Profª. Ana Maria Bencciveni Franzoni, Dra.
(professora do PPEGC)
E-mail: afranzoni@gmail.com
Coorientador: Prof. Neri dos Santos, Dr. Ing . (professor e
coordenador do PPEGC)
E-mail: neri@egc.ufsc.br
_____________________________________________
Local, data
Nome do (a) Entrevistado (a):

Assinatura:

Nome da Pesquisadora:

Assinatura:

